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SSăărrbbăăttooaarreeaa  ddee  SSffâânnttaa  LLuucciiaa,,  
oo  ttrraaddii$$iiee  rreeîînnvviiaattăă

PPaagg..  77

DDiinn  iinniiAAiiaattiivvaa  AAssoocciiaaAAiieeii  IIttaalliieenniilloorr  ddiinn
RRoommâânniiaa  --  RROO..AASS..IITT..,,  îînn  ccoommuunnaa
ttuullcceeaannăă  GGrreeccii  aa  ffoosstt  rreeîînnvviiaattăă  ttrraaddiiAAiiaa
ssăărrbbăăttoorriiii  ddee  SSffâânnttaa  LLuucciiaa..  EEssttee  oo
ssăărrbbăăttooaarree  iimmppoorrttaannttăă  ppeennttrruu
mmiinnoorriittaatteeaa  iittaalliiaannăă,,  ccuu  aattââtt  mmaaii  mmuulltt
ppeennttrruu  ccoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă,,  bbiisseerriiccaa
ccaattoolliiccăă  ddiinn  GGrreeccii  aavvâânndd  hhrraammuull  SSffiinntteeii
LLuucciiaa..  

PPeennttrruu  aa  dduuccee  mmaaii  ddeeppaarrttee  sseemmnniiffiiccaaAAiiaa
aacceesstteeii  zziillee,,  llaa  aaccAAiiuunneeaa  oorrggaanniizzaattăă  îînn
zziilleellee  ddee  1144  șșii  1155  ddeecceemmbbrriiee  vvoorr
ppaarrttiicciippaa    mmeemmbbrrii  aaii  RROO..AASS..IITT..  ddiinn  mmaaii
mmuullttee  rreeggiiuunnii  aallee  AAăărriiii,,  ccaarree  vvoorr  lluuaa
ppaarrttee  llaa  „„MMeessssaa  ddee  SSaannttaa  LLuucciiaa””  șșii  llaa
aallttee  mmoommeennttee  ssppeecciiffiiccee  ssăărrbbăăttoorriiii..



În ultimele luni ale anului 2018
a avut loc o intensificare a
contactelor bilaterale la cel mai
înalt nivel între România și
Italia.

La mijlocul lunii octombrie, președintele
Klaus Iohannis a întreprins o vizită de stat în
Italia. Vizita a fost făcută în contextul sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri şi al aniversării a 10 ani
de la ridicarea relaţiei bilaterale dintre România
şi Italia la nivel de Parteneriat strategic consolidat,
Columna lui Traian fiind iluminată simbolic în
culorile drapelului României. A fost prima vizită
de stat în Italia a unui președinte român din ultimii
45 de ani.

Prima zi a inclus o vizită la sediul Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei și o întrevedere cu
reprezentan\ii cultelor religioase ortodox, greco-
catolic şi romano-catolic. Cu acest prilej,
președintele României l-a felicitat pe Preasfin\itul
Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a
Italiei pentru activitatea desfãșurată. A doua zi a
vizitei de stat a Președintelui României în Italia a
inclus convorbiri oficiale cu Președintele Italiei,
domnul Sergio Mattarella, cu Președintele
Consiliului de Miniștri, domnul Giuseppe Conte,
și cu Președintele Senatului, doamna Maria
Elisabetta Alberti Casellati. 

A treia zi a vizitei de stat a avut în program
o întrevedere cu Președintele Camerei Deputa\ilor
a Parlamentului Italian, domnul Roberto Fico,
urmată de depunerea unei coroane de flori la
monumentul Altarul Patriei, precum și ceremonia
de rămas bun de la Președintele Italiei, domnul
Sergio Mattarella. Ulterior, Președintele Klaus
Iohannis a participat la deschiderea Forumului de
Afaceri România-Italia, la sediul Confindustria
(Confedera\ia generală a industriei italiene),
urmată de o întrevedere cu Primarul orașului
Roma, doamna Virginia Raggi, şi de întâlnirea cu

reprezentan\ii comunită\ii românești. Ultima zi a
vizitei de stat  s-a desfășurat în orașul Napoli.

Cu acest prilej, Președintele Klaus Iohannis

a avut o întrevedere cu primarul orașului Napoli,
domnul Luigi De Magistris, axată pe prezen\a
unei largi comunită\i românești în zona orașului
Napoli și în toată regiunea Campania.

Andi Gabriel Grosaru a făcut parte
din delegaAia oficială

Andi-Gabriel Grosaru, reprezentantul
minorită\ii italiene în Parlamentul României, a
făcut parte din delega\ia oficială care l-a înso\it pe
Klaus Iohannis la Roma.

„Am fost foarte bine primi\i și aprecia\i și m-am
bucurat să văd că se pune accentul pe comunitatea
istorică italiană din România, un punct forte în
rela\iile bilaterale româno-italiene. Ei ne
consideră foarte apropia\i. De altfel, și prezen\a
mea în delega\ie spune multe. Vizita a fost foarte

importantă în contextul rela\iei cu \ara
mamă. Nu se poate decât să mă bucure
că s-a reafirmat importan\a minorită\ii
în men\inerea strânsei prietenii”, a spus
deputatul minorită\ii italiene. 

Vizita vicepremierului
Matteo Salvini la București

La numai câteva zile după
încheierea vizitei de stat a președintelui
Klaus Iohannis, România a primit
vizita vicepremierului italian Matteo
Salvini, care este, totodată, și ministru
de interne. Acesta a avut întrevederi cu

omologul român Carmen Dan, cu care a discutat
întărirea cooperării pe linie de poliţie între cele
două ţări, dar şi la ministerul Justiţiei, unde a

discutat despre urgentarea procedurilor de
extrădare a cetăţenilor români condamnaţi pentru
diverse infracţiuni în Peninsulă, pentru a-şi ispăşi
pedeapsa în România.

„Comunitatea română din Italia este de peste
un milion de persoane și este evident că greșelile
celor pu\ini nu trebuie să se rasfrângă asupra
celorlal\i și mul\umesc autorită\ilor române și
serviciilor de securitate care și-au adus contribu\ia
la prinderea celor care comit infrac\iuni.
Mul\umesc pentru siguran\a garantată miiilor de
cetă\eni și întreprinzători italieni”, a spus Matteo
Salvini.

Vizita ministrului italian pentru
Afaceri Europene, Paolo Savona

Și ministrul italian pentru Afaceri Europene,
Paolo Savona, a fost în vizită la București, la
finalul lunii octombrie, având întâlniri cu mai
multe oficialită\i, printre care omologul român
Victor Negrescu. 

Cei doi oficiali au salutat nivelul excelent al
rela\iei dintre România şi Italia și au exprimat
dorin\a de consolidare a cooperării în plan
european. Cele două păr\i împărtășesc puncte de
vedere similare privind necesitatea consolidării
proiectului european, identificând domeniul
educa\iei ca un instrument de o importan\ă
deosebită în acest proces.

În acest context, ne așteptăm ca anul 2019 să
aducă implementarea strategiilor stabilite între
politicienii români și italieni, care au o viziune
comună asupra Europei.

Anul contactelor bilaterale la cel mai
înalt nivel între România și Italia
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L’anno dei conta" bilaterali al più
alto livello tra Romania e Italia
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Negli ultimi mesi del 2018 i
contatti bilaterali ai più alti
livelli tra Romania e Italia si
sono intensificati.

A metà del mese di ottobre, il presidente
Klaus Iohannis ha intrapreso una visita di stato in
Italia. La visita è avvenuta nell’ambito dei
festeggiamenti per il Centenario della Grande
Unione e per l’anniversario dei 10 anni trascorsi
da quando la relazione bilaterale tra Romania e
Italia ha raggiunto il livello di Partenariato
strategico consolidato, occasione in cui la
Colonna Traiana è stata illuminata
simbolicamente con i colori della bandiera
romena. Quella di Iohannis è stata la prima visita
di un presidente romeno in Italia, negli ultimi 45
anni.

Il primo giorno ha previsto una visita presso
la sede dell’Episcopato Ortodosso Romeno in
Italia e un incontro con i rappresentanti dei culti
religiosi ortodosso, greco-cattolico e romano-
cattolico. In quest’occasione, il Presidente della
Romania si è complimentato con il Santissimo
Padre Siluan dell’Episcopato Ortodosso Romeno
in Italia, per l’attività svolta. Il secondo giorno
della visita di stato del Presidente della Romania,
il signor Klaus Iohannis, nella Repubblica
Italiana, è stato caratterizzato dall’incontro
ufficiale con il Presidente della Repubblica
Italiana, il signor Sergio Mattarella, con il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il signor
Giuseppe Conte, e con il Presidente del Senato, la
signora Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il terzo giorno, c’è stato un incontro con il
Presidente della Camera dei Deputati del
Parlamento Italiano, il signor Roberto Fico,
seguita dalla deposizione di una corona di fiori
presso il monumento dell’Altare della Patria e da
una cerimonia di commiato con il Presidente
Italiano, il signor Sergio Mattarella. Poi, il

Presidente Klaus Iohannis ha preso parte
all’inaugurazione del Forum Economico
Romania-Italia, presso la sede della Confindustria
(Confederazione generale dell’industria italiana),
cui è seguito l’incontro con il Sindaco di Roma, la
signora Virginia Raggi, e con i rappresentanti
della comunità romena. L’ultimo giorno della
visita di stato del Presidente della Romania, il
signor Klaus Iohannis, presso la Repubblica

Italiana si è svolto nella città di Napoli.
In quest’occasione, il Presidente Iohannis ha

avuto un incontro con il sindaco della città di
Napoli, il signor Luigi De Magistris, legato alla
presenza di una vasta comunità romena nella zona
di Napoli come anche nell’intera regione
Campania.

Andi Gabriel Grosaru ha fatto parte
della delegazione ufficiale

Andi-Gabriel Grosaru, rappresentante della
minoranza italiana nel Parlamento della Romania,
ha fatto parte della delegazione che ha
accompagnato Klaus Iohannis a Roma.

“Siamo stati accolti e apprezzati nel migliore
dei modi e mi ha fatto piacere notare l’accento
posto sulla comunità italiana storica di Romania,

un punto forte nelle relazioni bilaterali romeno-
italiane. Loro ci considerano molto vicini. D’altra
parte, la mia presenza nella delegazione dice
molto. La visita è stata molto importante
nell’ambito della relazione con la madrepatria.
Non posso che essere felice di come l’importanza
delle minoranze, nel mantenimento di una stretta
amicizia, sia stata riaffermata.”, ha dichiarato il
deputato Grosaru.

La visita del Vicepremier Matteo
Salvini

A solo pochi giorni dalla conclusione della
visita di stato del Presidente Klaus Iohannis, la
Romania ha ricevuto la visita del Vicepremier e
Ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini.
Quest’ultimo ha avuto un incontro con l’omologo
romeno Carmen Dan, in merito al rafforzamento
della cooperazione tra la polizia dei due paese, e
anche presso il Ministero della Giustizia, dove si
è discusso dell’urgenza delle procedure
d’estradizione per i cittadini romeni condannati
nella Penisola per diversi reati e che dovranno
scontare la pena in Romania.

“La comunità romena in Italia supera il
milione di persone ed è evidente che gli errori di
pochi non possano colpire tutti gli altri, e ringrazio

le autorità romene e i servizi di
sicurezza per il contributo offerto
nell’arresto di quanti commettano
infrazioni. Li ringrazio per
garantire la sicurezza di migliaia
di cittadini e imprenditori
italiani”, ha dichiarato Matteo
Salvini.

La visita del Ministro
italiano per gli Affari

Europei, Paolo Savona

Anche il Ministro italiano per gli Affari
Europei, Paolo Savona, è compiuto una visita a
Bucarest alla fine di ottobre, per onorare incontri
con numerose personalità, tra cui anche
l’omologo Victor Negrescu.   

I due ufficiali hanno salutato l’eccellente
livello delle relazioni tra la Romania e l’Italia e
hanno espresso il comune desiderio di consolidare
la cooperazione sul piano europea. Le due parti
condividono punti di vista simili in merito alla
necessità di consolidare il progetto europeo,
identificando dell’istruzione lo strumento
principale di questo processo.

In quest’ambito, ci aspettiamo che l’anno
2019 porti alla realizzazione delle strategie
stabilite tra i politici romeni e italiani, in cui
emerga una comune visione sull’Europea.
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Andi-Gabriel Grosaru: 
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Domnul deputat Andi-Gabriel
Grosaru, Asociaţia Italienilor
din România - RO.AS.IT., a
participat la recepAia oferită cu
prilejul Zilei NaAionale a
României de către
AdministraAia PrezidenAială. 

Cu acest prilej a fost subliniat încă odată
rolul jucat de minorită\ile na\ionale în procesul
creării României Mari, rol eviden\iat și în cadrul
discursului sus\inut de Președintele României,
domnul Klaus Iohannis: „Momentul de la 1
Decembrie 1918 nu ar fi fost posibil fără jertfa
solda\ilor pe câmpurile de luptă, fără
în\elepciunea elitelor politice preocupate să
transforme în realitate idealul na\ional al
românilor din provinciile istorice sau fără
contribu\iile Familiei Regale ori ale minorită\ilor
na\ionale. Cu to\ii ne-au lăsat exemple de curaj,
hotărâre și implicare demne de urmat”.

Plecând de la cele de mai sus, domnul
deputat Andi-Gabriel Grosaru, în numele
Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., a
transmia la rândul său un mesaj de unitate cu
prilejul Centenarului: „Crearea României Mari a
fost rezultatul unui efort de voin\ă colectiv al
înaintașilor noștri, indiferent de originea etnică.

Aceștia au lăsat deoparte divergen\ele partizane și
au demonstrat de-a lungul Primului Război
Mondial o tărie de caracter impresionantă care a
culminat în crearea României Mari, după o
perioadă de grele sacrificii.

România Mare a fost de la bun început
concepută ca un proiect comun al tuturor
na\ionalită\ilor existente pe teritoriul na\ional, așa
cum reiese din însăși Rezolu\ia Adunării
Na\ionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

care proclama o serie de principii fundamentale
menite să afirme caracterul democratic al noului
stat român unit precum <deplină libertate
na\ională pentru toate popoarele conlocuitoare>
sau <înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat
democratic pe toate tărâmurile vie\ii publice>.

România de astăzi se bucură mai mult ca
niciodată în ultimul secol de un nivel ridicat de
prosperitate și securitate interna\ională ca urmare
a apartenen\ei sale la Uniunea Europeană și la
Organiza\ia Tratatului Atlanticului de Nord.
Plecând de la aceste premise atât de favorabile,
fiecare dintre noi trebuie să depună toate eforturile
pentru a identifica ceea ce ne unește și nu ceea ce
ne divide. Nu trebuie să uităm că România este
patria noastră comună. România este un stat de
drept, democratic şi social care are ca fundament
unitatea poporului român şi solidaritatea
cetă\enilor săi fără nicio deosebire între ei.

Avem acum prilejul să ne ridicăm la
înăl\imea înaintașilor și să ne unim în jurul acestui
proiect na\ional, să construim un stat în care
demnitatea omului să primeze, în care drepturile și
libertă\ile cetă\enilor să reprezinte valori supreme
în spiritul tradi\iilor democratice na\ionale.

Permite\i-mi, așadar, ca în numele
minorită\ii italiene să urez un călduros La mul\i
ani, România!”

Omagiu adus eroilor de război
La data de 6 noiembrie, la Cimitirul Militar Italian
din incinta Cimitirului Militar Ghencea, s-a
desfășurat o ceremonie de omagiere a militarilor
italieni care s-au jertfit pentru Patrie în vreme de
război, dintre care peste 1700 sunt îngropaţi în
pământ românesc.

„A repudia războiul nu înseamnă a repudia istoria. Din contră, avem
datoria de a-i păstra amintirea, atât pentru a aduce un omagiu binemeritat
eroilor căzuţi pe câmpul de luptă în numele patriei, cât şi pentru a deveni
mai neînduplecaţi în refuzarea altor războaie”, a spus ambasadorul Italiei,
Excelen\a Sa Marco Giungi, în discursul care a deschis evenimentul la care
au mai participat ataşatul militar al Apărării, col. Andrea Tiveron, precum
şi alţi ambasadori şi ataşaţi militari, autorităţi civile şi militare române şi
italiene şi toţi cei care au dorit să fie aproape de Forţele Armate italiene.

O delega\ie a Asocia\iei Italienilor din România – RO.AS.IT. a depus
o coroană de flori la Monumentul eroilor italieni.

Acord româno-italian privind mormintele de război

La data de 9 iulie 2015, la București, a fost semnat Acordul dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de

război, prin care cele două \ări s-au angajat să întreprindă măsuri pentru
asigurarea identificării, amenajării şi îngrijirii mormintelor şi operelor
comemorative de război române aflate pe teritoriul Republicii Italiene şi a
mormintelor şi operelor comemorative de război italiene aflate pe teritoriul
României, precum şi pentru eventuale strămutări ale rămăşiţelor pământeşti
pe teritoriul statului părţii contractante interesate. De asemenea, cele două
guverne au garantat că se vor informa reciproc referitor la listele de nume
şi alte date de identificare ale militarilor români şi italieni căzuţi în luptă şi
victimelor civile române şi italiene de război înhumate pe teritoriul
respectivelor state.

Principiile Cultului Eroilor

În România, există Oficiul Na\ional pentru Cultul Eroilor, care își
desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii: cinstirea eroilor
patriei; respectarea demnităţii umane; nediscriminarea; toleranţa; pacea,
reconcilierea şi înţelegerea între popoare; respectarea convenţiilor
internaţionale şi a normelor dreptului internaţional umanitar.

Sute de statui și de monumente ale eroilor din cele două Războaie
Mondiale sunt împodobite cu vulturi din bronz, „regele cerului” înso\indu-
i pe zei și pe neînfrica\i încă din cele mai vechi timpuri. Sfin\it, vulturul de
bronz este un simbol al drumului eroilor spre eternitate.
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Aviz inves!torilor italieni: HORECA
și industria vinului, două sectoare
în con!nuă creștere în România

ICE – AgenAia italiană pentru
ComerA Exterior a organizat
„Degusta Italia”, un eveniment
în care s-a vorbit despre
industria HORECA, despre
sectorul producătorilor de
vinuri și despre tendinAele
pieAei din România.

Peste optzeci de societă\i, importatori,
distribuitori, cumpărători din marile lan\uri de retail,
HORECA și magazine de delicatese au participat la
lucrările desfășurate sub patronajul ambasadei
Italiei în România și integrate în programul celei de-
a treia edi\ii a „Săptămânii bucătăriei italiene în
lume” (19-25 noiembrie 2018).

Evenimentul a fost deschis de salutul
Excelen\ei Sale domnului ambasador Marco
Giungi, și al domnului Filippo Petz, directorul
ICE București. Au sus\inut, apoi, prezentări: Iulia
Pencea – consumer insight leader la Nielsen
România, Bogdan Avramescu – business
developer la KeysFin, Răzvan Avram – wine
consultant și blogger, Giulio da Sacco – om de
afaceri italian.

„În România este o stare de optimism. Nielsen
a efectuat un studiu în 68 de \ări referitor la
perspectivele la locul de muncă, finan\e,
disponibilitatea de a cheltui. Pe baza lui am calculat
indicele Consumer Confidence Index, care în
România este de 92, în compara\ie cu media
europeană de 87. În Italia, acest indice este 62!”, a
spus Iulia Pencea, care a prezentat cifre și informa\ii

relevante din acest domeniu:
- românii preferă vinul alb, apoi pe cel roșu.

Pia\a roze-ului s-a dublat în ultimii ani;
- există peste 1000 de producători de vin în

România, peste 2000 de branduri și peste 6000 de
produse.

- 52% dintre români plătesc 15-25 de lei pe
o sticlă de vin (heavy consumers);  3% dintre
români plătesc peste 55 de lei pe o sticlă de vin
(light consumers);

Toate sectoarele sunt în creștere

În prezentarea sa, Bogdan Avramescu a spus
că sectorul HORECA a înregistrat creșteri
semnificative în intervalul 2012-2017 atât pe
segmentul de hoteluri, cât și pe cel de restaurante,
ajungând de la pierderi de sute de milioane de lei
la profituri de sute de milioane de lei. În ceea ce

privește industria vinului, reprezentantul KeysFin
a remarcat că, alături de Germania, Austria și
Ungaria, România a fost \ara europeană care a
înregistrat o creștere a recoltei de struguri în 2017
fa\ă de anul precedent. [ara noastră este în topul
producătorilor de vin, aflându-se pe locul 12 în
lume și pe 6 în Europa.

Miza pe „Colloquial marketing”

La rândul său, Răzvan Avram i-a sfătuit pe
producătorii italieni de vin care doresc să intre pe
pia\a românească să recurcă la un tip de
comunicare colocvială, care conferă mai multă
credibilitate: „Vinurile italienești sunt asociate cu
mâncarea bună și cu pofta de via\ă. Ca să vinde\i,
spune\i povestea vinului pe care îl aduce\i folosind
un limbaj colocvial”.

Excelen\a Sa Marco Giungi,
ambasadorul Republicii Italiene la
București, a acordat un interviu
pentru „Siamo di nuovo insieme”,

revista Asocia\iei
Italienilor din România –
RO.AS.IT. Printre altele,
diplomatul s-a referit la
rolul minorită\ii italiene
de aici în contextul rela\iei
bilaterale dintre Italia și
România.

„Rela\ia dintre
ambasada Italiei și
Asocia\ia Italienilor din
România este optimă.
Drept dovadă, suntem
prezen\i unii la
evenimentele organizate
de ceilal\i. Există un

raport optim și în plan personal”, a
spus Marco Giungi, care a men\ionat
că „este foarte important rolul
deputatului Andi Grosaru, ca și

reprezentant al minorită\ii, în
termeni de diploma\ie parlamentară.
Diploma\ia parlamentară este foarte
importantă. Noi (n.r. Italia) avem un
Parlament tânăr, pentru că au fost
alegeri în această primăvară. Știu că
pare că a trecut un timp mai lung, dar
sunt numai 8 luni. Este în formare
grupul de prietenie parlamentară
italo-român. Sper să-i cunoaștem
componen\a cât mai curând posibil,
pentru a profita din plin de
participarea reprezentantului
etnicilor italieni în parlamentul
român”.

Excelen\a Sa s-a referit și la
rela\iile bilaterale la nivel economic:
„cred că putem spune că investitorii
italieni sunt printre cei mai
bineveni\i în România, pentru că

avem o cultură antreprenorială
latină, similară cu cea a românilor,
de aceea este ușor să ne în\elegem,
pentru întreprinzătorii noștri este
ușor să muncească cu românii. Aș
spune că investitorii italieni sunt
bineveni\i, în cadrul politicii
generale care favorizează investi\iile
străine. De asemenea, este de
remarcat că lucrurile func\ionează și
în celălalt sens: sunt câteva zeci de
mii de întreprinzători români în
Italia, iar această apartenen\ă
comună la lumea de afaceri italo-
română poate fi cel mai bun factor
care să favorizeze o creștere și mai
mare.”

Vă invităm să citi�i interviul
integral în revista „Siamo di
nuovo insieme”.

Marco Giungi: Avem o cultură antreprenorială similară cu a românilor!
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O carte despre italienii din Oltenia

Am ajuns la Craiova într-o după-
amiază încărcată nu numai de
căldura soarelui arzător de
vară, dar și de atmosfera de
sărbătoare a „Zilelor orașului”.
Cunosc prea puAin orașul, și
asta numai din vizitele fugare -
cât să rezolv lucrurile
care mă interesau. 

Așa a fost și vizita din anul
2012, când am căutat strict să
fotografiem monumente sau diverse
clădiri ridicate de italieni în zonă,
de care aveam nevoie pentru
albumul ”Italienii din România. O
istorie în imagini”, la care lucram
atunci. Am răspuns, deci, cu mare
interes invita\iei pe care am primit-
o de a participa la o lansare de carte,
iar dacă nu ar fi fost vorba despre
italienii din comunitatea istorică din zona
Craiovei, poate nu aș fi răspuns amabilei invita\ii
a doamnei doctor Rodica Mixich (foto). 

Am avut ocazia, astfel, să constat cu
amărăciune că interesul pentru această comunitate
este mai mare în rândul celor de lângă ea, și nu
atât cât ar trebui, poate, în rândul propriilor ei
membri.  Pe autoare nu o leagă de italieni nimic
mai mult decât interesul pentru o comunitate
aparte, pe care a cunoscut-o prin munca pe care o

desfășoară de mai mul\i
ani, cu pasiune și credin\ă,
pe lângă Biserica Catolică,
precum și prin colaborarea
cu tinerii dintr-o asocia\ie,
în calitate de voluntar. S-a
apropiat mult de
comunitatea italiană pentru
că propriul fiu a crescut
împreună cu copiii italieni
și a avut astfel posibilitatea
să-i în\eleagă, să-i
cunoască mai bine, să aibă
mul\i prieteni printre ei. De

aici și disponibilitatea sufletescă, ce a făcut-o să
considere necesar să lase în urmă o carte,
”ITALIENII. Istoria coloniilor de agicultori de

lângă Craiova. Minorită\ile în spa\iul oltenesc”. 

„ApariAia acestui volum 
nu este o surpriză”

Cartea este o incursiune în istoria, societatea
și via\a culturală a Craiovei sec. XIX, cu
implicarea mai multor minorită\i, aplecându-se
însă, cu o mai mare aten\ie asupra familiilor de
italieni stabilite pe meleagurile oltene. Cunoscând
bine comunitatea locală, doamna doctor Rodica
Mixich s-a decis să studieze arhivele, să cerceteze
și să scrie despre acești oameni speciali stabili\i
aici și integra\i în colectivitatea majoră. Rezultatul
a fost un studiu bine documentat, despre o etnie
cu o istorie de peste 150 ani, o istorie pe cât de
inedită, pe tot atât de interesantă și de
bineconturată. Și, „nu este deloc o surpriză
apari\ia acestui volum, întrucât autoarea este o
mai veche colaboratoare a portalului Cultura
Romena.It din Italia, un portal dedicat studiilor și
articolelor care privesc în mare parte raporturile
dintre români și italieni” scrie Violeta Popescu,
de la Centrul Cultural Italo-Român din Milano, în
prefa\a căr\ii.

Cartea doamnei doctor Rodica Mixich se
alătură astăzi celorlalte studii despre italienii din
România și aduce informa\ii care completează
ceea ce se știa despre această etnie până la această
dată. În ultimii ani, cercetările, lucrările de
doctorat, numeroasele căr\i și articole apărute în
presă au adus în prim-planul cercetărilor istoria
emigra\iei italiene în România, astfel că în aceste
zile nu se mai poate spune că nu se cunoaște
povestea ei. Este de apreciat că aceste studii,
cercetări și „răscoliri” de arhive sunt multiple
dovezi care fac lumină asupra evenimentelor,
situa\iilor, a istoriilor de familie, conturându-se tot
mai evident o istorie tot mai completă a italienilor
din România, despre care nu o să se mai poată
spune că „se știe prea pu\in”!

(Ioana GROSARU)

Fes�valul interetnic interna�ional „Confluen�e” 2018
a avut ecouri peste grani�e

Unul dintre cele mai importante proiecte pe care Asocia\ia Italienilor
din România – RO.AS.IT. le-a dedicat Centenarului României a fost
festivalul interna\ional „Confluen\e”. Ajuns la cea de-a XI-a edi\ie, festivalul
a avut anul acesta invita\i din Italia, grupul Parpaiun din Mondovi, dar și din

Turcia. „[ara Semilunei” a fost
reprezentată de artistul Yilmaz
Turkoglu, participarea sa la
evenimentul organizat de
RO.AS.IT. fiind reflectată de
presa turcă.

Prestigiosul cotidian
„Milliyet” a scris despre festival,
men\ionând că Yilmaz Turkoglu,
unul dintre ambasadorii culturii
turce, a primit o diplomă din

partea deputatului Andi-Gabriel Grosaru, reprezentantul minorită\ii italiene
în Parlamentul României.

Prezen�e italiene pe meleaguri vasluiene
Invitată de profesorul Constantin Focșa, Ioana Grosaru a participat la

lec\ia de istorie „Prezen\e italiene pe meleaguri vasluiene”, \inută la școala
„Ștefan cel Mare” din Vaslui.
Președintele RO.AS.IT. le-a vorbit
elevilor despre minoritatea italiană
din regiune și despre contribu\ia
avută de reprezentan\ii ei la
evenimentele din anul 1918,
expunerea fiind ilustrată prin
proiec\ia filmului documentar
„Italienii, Războiul și Unirea”.

După expunere, copiii, care au
fost foarte aten\i, și-au manifestat curiozitatea vizavi de tema întâlnirii,
dorind să afle, printre altele, ce construc\ii din jude\ au fost ridicate prin
munca italienilor.

Le mul\umim profesorilor Constantin Focșa și Liliana Botez pentru
invita\ie, iar elevilor pentru interes și pentru frumosul program artistic care
a completat lec\ia de istorie.
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Minunata Sfânta Lucia, cea
venerată de catolici, ortodocși,
anglicani și luterani

Din iniAiativa
AsociaAiei Italienilor
din România -
RO.AS.IT., în comuna
tulceană Greci a fost
reînviată tradiAia
sărbătorii de Sfânta
Lucia. Este o
sărbătoare importantă
pentru minoritatea
italiană, cu atât mai
mult pentru
comunitatea locală,
biserica catolică din
Greci având hramul
Sfintei Lucia. 

Pentru a duce mai departe
semnifica\ia acestei zile, la ac\iunea
organizată în zilele de 14 și 15
decembrie vor participa membri ai
RO.AS.IT. din mai multe regiuni ale
\ării, care vor lua parte la „Messa de
Santa Lucia” și la alte momente
specifice sărbătorii. 

Povestea Sfintei Lucia, 
fecioara martiră

Importan\a Sfintelor fecioare
martire s-a putut observa și din
faptul că, în vechime, ele erau
celebrate chiar în timpul euharistiei,
alături de apostoli și martiri. Una
dintre aceste sfinte, care s-a născut, a
trăit și a suportat martirajul în
Siracuza Siciliei, a fost Sfânta Lucia.
Trăia în timpul persecu\iei lui
Diocle\ian.

Sfânta este venerată atât de
catolici și ortodocși, cât și de
anglicani și luterani, situa\ie întâlnită
mai rar. Numele ei apărea inclus în

riturile roman și ambrizian, precum
și în cele mai vechi căr\i de
rugăciune romane, ca și în căr\ile
liturgice grecești și chiar în
Calendarul de marmură din Neapole.

Lucia trăia doar cu mama ei,
care era suferindă de patru ani.
Pentru vindecarea ei, mama și fiica
s-au dus în pelerinaj în Catania, la
marea sărbătoare a Sfintei Muceni\e
Agata, fecioara cataneză care fusese
martirizată în anul 250. La slujbă,
coinciden\ă sau semn divin, diaconul
a citit tocmai Evanghelia despre
femeia vindecată de hemoragie prin

atingerea hainei lui Hristos. Era
chiar boala de care suferea și mama
ei.

S-au dus apoi la mormântul
Sfintei Muceni\e Agata și, acolo,
într-o stare de vis, Lucia a văzut-o pe
Sfânta Agata, care i-a spus: „Lucia,
surioara mea, de ce îmi ceri mie ceea
ce tu însă\i ai ob\inut? Credin\a ta
ajuta mamei tale. Așa cum Hristos a
glorificat prin mine orașul Catania,
la fel va preamări, prin tine, orașul
Siracuza". Lucia a rugat-o pe mama
ei să atingă cu încredere mormântul,
iar femeia s-a vindecat în mod

miraculos.
Acesta a fost momentul în care

Lucia s-a hotărât sa nu mai accepte
căsătoria aranjată cu logodnicul ei și
să își împartă toată zestrea celor
nevoiași. Furios, logodnicul a
denun\at-o ighemonului local
Pashasie că este creștină. A început
procesul, unde i s-a poruncit să
aducă jertfa zeilor. Refuzul i-a adus
sfârșitul.

Legat de martirajul ei, este un
celebru Passio, o capodoperă a
literaturii, în care este relatat
dialogul dintre Lucia si Pashasie,
care se încheie cu cele spuse de
Lucia: „Nu mă vei putea obliga
niciodată sa accept păcatul. Iată, sunt
gata pentru orice chin". 

Pashasie a poruncit sa fie
violată într-un lupanar și, pentru ca
nu au reușit, au dat-o cu smoală
pucioasă și untdelemn fiert și au dat
foc imprejurul ei. Pentru că nu a luat
foc, i s-au scos ochii, care s-au
refăcut în mod miraculos și apoi i-au
străpuns gâtul cu sabia. În timp ce
Lucia își afla sfârșitul, Pashasie era
arestat si condamnat la decapitare,
fiind vinovat că și-a însușit bunuri
ale oamenilor din Siracuza. Pentru
el, pedeapsa divină a venit imediat.
In biserica din apropierea gării din
Venetia, se spune că se află trupul ei
nedescompus.

Minunata Sfânta Lucia, al cărei
nume ne duce cu gândul la lumină,
îi luminează pe cei care nu sunt
preocupa\i de via\a spirituală, pe cei
care au probleme cu vederea și este
protectoarea medicilor oftalmologi. 

(Mihaela Profiriu Mateescu)
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