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O situație  
cu totul aparte

Trăim un moment interesant din punct de vedere 
politic şi social. În primul rând, criza creată de căderea 
guvernului Orban în urma moțiunii de cenzură şi 
interimatul, urmat de nominalizarea de către preşedintele 
Iohannis a noului prim-ministru Cîțu, care a renunțat 
la mandat. Nominalizarea din nou ca prim ministru 
a lui Ludovic Orban a trecut de votul Parlamentului 
printr-o unitate a majorității forțelor politice. Sunt sigur 
că particularitățile date de diversitatea lingvistică şi 
culturală ce se îmbină armonios în acest areal vor fi, ca şi 
până acum, garantate, oricare ar fi echipa guvernamentală 
căreia Parlamentul i-ar fi acordat încrederea. Sunt 
optimist că vom trece cu bine peste toate aceste încercări, 
care au în opinia mea un substrat economic, dincolo de 
dorința unor forțe politice de a-şi consolida şi conserva 
puterea, cum de altfel, este şi normal într-o luptă politică 
democratică.

Aflându-ne, la momentul redactării acestor 
rânduri, în apropierea zilei de 17 martie, facem un 
apel la memorie: în anul 1861 a fost proclamat Regatul 
Italiei în urma unificării acesteia. Unità d’Italia a urmat 
mişcării „Il Risorgimento” şi celui de-al doilea război 
de independență dus de Regatul Sardiniei pentru 
desăvârşirea unificării naționale italiene, unificare ce 
a continuat cu cel de-al treilea război de independență 
italian în 1866 şi anexarea statelor papale, cu consecința 
capturării Romei, în anul 1870. Astfel, „prin grația lui 
Dumnezeu, şi voința națiunii”, Vittorio Emanuele II 
de Savoia a fost proclamat Rege al Italiei. Ziua de 17 
martie a fost sărbătorită doar pentru un an de italieni, 
sub titulatura „Anniversario dell’Unità d’Italia”, în anul 
2011, când au fost celebrați 150 de ani de unitate.

Chiar şi aşa, este bine să ne aducem aminte de 
fiecare dată de evenimentele importante ce au marcat 
constituirea Italiei, într-o perioadă în care se suprapun 
mai multe evenimente. Simbolic, primăvara înseamnă 
renaşterea naturii, a mediului înconjurător, pe care mulți 
dintre noi o ignoră. Prinşi de problemele cotidiene, privim 
trecerea anotimpului ca pe un fenomen ce oricum trebuie 
să treacă, nemaifiind conectați cu natura. Cred că toate 
aceste evenimente care ne încearcă sunt pentru a ne face 
mai conştienți că trebuie să trăim în armonie. Totodată 
cred că aceste vremuri de răscruce ne vor face să reflectăm 
mai bine la semnificația echilibrului, sub toate formele. 

Traversăm, într-adevăr, situația de criză creată de 
apariția noului coronavirus SARS-Cov-2, care, inevitabil, 
a cuprins şi țara noastră, fiind înregistrate actualmente 
câteva sute de cazuri răspândite în diverse zone, care sunt 
ținute sub control, iar persoanele ce au intrat în contact 
cu cei infectați fiind supuse unei carantine de 14 zile la 
domiciliu. Răspândirea rapidă a virusului la distanță de 
câteva săptămâni de la apariția primul caz în provincia 
Wuhan din China demonstrează cât de interconectată este 
lumea. Era previzibil ca Italia să fie a doua țară infectată 
cu noul coronavirus întrucât mai toate companiile italiene 
au migrat către China, deschizându-şi puncte de lucru 
sau transferându-se cu totul, legăturile fiind deci foarte 
strânse, acelaşi lucru putând fi spus şi despre legăturile 
Italiei cu România. În acest sens fac un apel la calm şi 
la respectarea indicațiilor autorităților statului, respectiv, 
evitarea contactului cu persoane suspectate de infectare, 
cât şi evitarea locurilor aglomerate sau evenimentelor cu 
participare a peste 50 de persoane. 

Până la următorul număr al revistei, vă doresc să fiți 
sănătoşi şi să respectați indicațiile autorităților şi pentru 
că suntem în preajma Sărbătorilor Pascale, vă urez din 
toată inima, să aveți parte de un Paşte Fericit!

Dumnezeu să ne ocrotească!

Una situazione del 
tutto particolare

Viviamo un momento interessante dal punto di vista 
politico e sociale. Innanzitutto, la crisi creata dalla caduta 
del governo Orban, seguita alla mozione di censura e al 
governo ad interim, e succeduta dalla nomina da parte del 
presidente Iohannis del nuovo primo ministro Cîțu, che 
ha rinunciato al mandato. La nuova nomina di Ludovic 
Orban come primo ministro è stata votata dal Parlamento 
tramite l’unità della maggioranza delle forze politiche. Sono 
certo che le particolarità legate alla diversità linguistica e 
culturale, intrecciate armoniosamente in questo spazio, 
saranno garantite, com’è stato finora, da qualsiasi gruppo 
governativo cui il Parlamento offra la sua fiducia. Sono 
ottimista nell’affermare che supereremo bene tutti questi 
tentativi, a mio parere di natura economica, oltre al desiderio 
di alcune forze democratiche di conservare e consolidare il 
loro potere, come d’altra parte è anche normale all’interno 
di un confronto politico democratico.

Nel momento in cui scrivo queste righe siamo 
intorno al 17 marzo, perciò voglio fare un appello alla 
memoria: nell’anno 1861 è stato proclamato il Regno 
d’Italia, dopo la sua unificazione. L’Unità d’Italia è 
seguita al movimento del «Risorgimento» e alla Seconda 
Guerra d’Indipendenza condotta dal Regno di Sardegna 
per realizzare l’unità nazionale italiana, unificazione 
continuata con la Terza Guerra d’Indipendenza italiana 
nel 1866 e con l’annessione dello stato pontificio, dopo 
l’occupazione di Roma nel 1870. Così, «per grazie di Dio 
e per volere della nazione», Vittorio Emanuele II di Savoia 
è stato proclamato Re d’Italia. La giornata del 17 marzo 
è stata festeggiata solo per un anno dagli italiani, sotto il 
titolo di «Anniversario dell’Unità d’Italia» nell’anno 2011, 
quando sono stati celebrati 150 di unità.

Anche così, è bene ricordare in ogni occasione i fatti 
importanti che hanno segnato la costituzione dell’Italia in 
un periodo in cui si sovrapponevano molti altri eventi. In 
modo simbolico, la primavera significa la rinascita della 
natura, dell’ambiente che ci circonda, ma che molti di 
noi ignorano. Presi dai problemi quotidiani, osserviamo 
il passaggio delle stagioni come un fenomeno che occorre 
in ogni caso, senza sentirci connessi alla natura. Tutti 
questi eventi che ci mettono alla prova, credo esistano per 
renderci più consapevoli della necessità di vivere in armonia. 
Allo stesso tempo, ritengo che questo periodo cruciale ci 
spingerà a riflettere meglio sul significato dell’equilibrio, da 
tutti i punti di vista.

Viviamo realmente una situazione di crisi, provocata 
dall’apparizione del nuovo coronavirus SARS-Cov-2 che 
ha inevitabilmente riguardato anche il nostro paese, in cui 
si sono registrate alcune centinaia di casi in diverse zone, 
tenuti sotto controllo, e in cui le persone entrate in contatto 
con i malati, sono sottoposte a 14 giorni di isolamento 
domiciliare. La rapida diffusione del virus, a poche settimane 
dall’apparizione del primo caso nella provincia cinese di 
Wuhan, dimostra quanto interconnesso sia il mondo. Era 
prevedibile che l’Italia fosse il secondo paese infettato dal 
nuovo coronavirus poiché numerose aziende italiane si sono 
spostate in Cina, aprendo succursali o trasferendovisi del 
tutto, e creando perciò legami molto stretti, simili a quelli 
presenti tra Italia e Romania. In questo senso, faccio un 
appello alla calma e al rispetto delle indicazioni offerte dalle 
autorità statali, vale a dire, evitare il contatto con persone 
sospettate di contagio, come anche evitare i luoghi affollati 
o gli eventi cui partecipino oltre 50 persone.

Fino al prossimo numero della rivista, vi auguro buona 
salute, di rispettare le indicazioni dettate dalle autorità e, 
poiché ci avviciniamo alle Feste Pasquali, vi auguro con 
tutto il cuore Buona Pasqua!

Che Dio ci protegga!



I A N U A R I E • M A R T I E

SIAMo dI NUovo INSIEME

ACTUALITATE / ATTUALITÀ
Moment istoric pentru Biserica Romano-Catolică din România

Interviu. Arhiepiscop Mitropolit Aurel Percă • Intervista. Arcivescovo 
Metropolita Aurel Percă

Sfânta Corona, protectoarea bolnavilor 

Instantanee din bogata activitate a Asociației 
Italienilor din România – RO.AS.IT. • Un quadro della 
ricca attività svolta dall’Associazione degli Italiani 
di Romania – RO.AS.IT.

Santa Lucia, o tradiție de suflet, care continuă • 
Santa Lucia, una tradizione spirituale che continua

„Sufletul icoanei”, imaterialul materializat prin 
icoanele pe sticlă • «Lo spirito dell’icona», 
l’immateriale materializzato dalle icone su vetro

90 de ani de la nașterea medicului Alexandru Pesamosca

O mare victorie: prima ediție a Olimpiadei de limbă maternă italiană!

04

06 

13

14 
 
 

18 

22 
 

25

26

CULTURĂ / CULTURA
Pasqua de ‘nna ‘ota (Pasqua di una volta)

Cum s-a născut tradiția carnavalului?

Jos masca, domnule Casanova!

Raffaello Sanzio da Urbino nel 5° centenario 
della morte (I) • Raffaello Sanzio da Urbino la 
500 de ani de la moartea sa (I)

Friulanii din Craiova. Boierul Pera Opran • 
Friulani di Craiova. Il nobile Pera Opran

27

28

30

32 
 

36

RO.AS.IT. la vernisajul expoziției „140 de ani de relații diplomatice între 
România și Italia”

Un Om pentru o Comunitate • 
Un Uomo per una Comunità

{ Tra parentesi… } •  
{ Între paranteze…}

Marostica, cetatea cu  
o legendă unică în lume

Cuvânt de mulțumire

38 

40 

42 

44 

45 03

F O N D A T Ă  Î N  2 0 0 7

I S S N  1 8 4 3 - 2 0 8 5

Revistă editată 
de Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT. 
cu sprijinul financiar al 
Guvernului României, 
prin Departamentul pentru 
Relații Interetnice

Membri fondatori
Mircea Grosaru
Ioana Grosaru

director
Ioana Grosaru

Senior editor
Modesto Gino Ferrarini

Redactor-șef
Olivia Simion

Redactori
Victor Partan
Mihaela Profiriu Mateescu
Clara Mitola
Antonio Rizzo 

design & poducție
squaremedia.ro

Asociația 
Italienilor 
din România
RO.AS.IT.
asociație cu statut 
de utilitate publică

Str. Ion Câmpineanu nr. 3A, 
etaj 1, 010031 București
Tel.: +4 0372 772 459
Fax: +4 021 313 3064
ufficio@roasit.ro

www.roasit.ro

NR. 93-94 • SERIE NOUĂ
IANUARIE – MARTIE
2020

Co
pe

rt
ă: 

Ta
bu

la 
Pe

ut
ing

er
ian

a (
4, 

5)
 (C

ab
ine

tu
l d

e 
hă

rț
i a

l B
.A.

R.
) /

 M
ot

to
: O

vid
io,

 Am
or

es
, 2

–5
, V

 9
 / 

Ze
ița

 Fl
or

a, 
fr

es
că

 se
c. 

I d
.H

r.,
 Vi

lla
 d

i A
ria

nn
a (

St
ab

iae
), 

pă
st

ra
tă

 la
 M

uz
eu

l N
aț

ion
al 

de
 Ar

he
olo

gie
 d

in 
Na

po
li

fo
to

: O
liv

ia 
Sim

ion

fo
to

: p
int

er
es

t.c
om

fo
to

: a
rh

iva
 R

O.
AS

.IT
.

SOCIETATE / SOCIETÀ



Si
am

o 
di

 n
uo

vo
 in

Si
em

e

I A N UA R I E • M A RT I E

Moment istoric pentru  
Biserica Romano-Catolică  
din România

Papa Francisc l-a desemnat pe Mons. Aurel 
Percă în oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice, în locul 
Mons. Ioan Robu, care a condus Arhidieceza o 
lungă perioadă de 36 de ani. 

Împlinind vârsta de 75 de ani, Excelența 
Sa Ioan Robu a renunțat la oficiu, înaintând 
o scrisoare Suveranului Pontif, care a acceptat 
decizia, procedând la numirea unui succesor în 
persoana Episcopului auxiliar al Diecezei de Iaşi. 
La solemnitatea învestirii au participat câteva mii 
de credincioşi şi peste două sute de preoți, doi 

cardinali, douăzeci şi patru de episcopi catolici, 
autorități civile şi politice, reprezentanți ai amba-
sadelor şi cavaleri ai Ordinului de Malta. 

De asemenea, au fost prezenți ÎPS Nifon al 
Arhiepiscopiei Târgoviştei, din partea Bisericii 
Ortodoxe Române, ÎPS Hagopian Datev, 
Episcop al Arhiepiscopiei Armene din România, 
Dr. Daniel Zikeli, Episcop-vicar al Bisericii 
Evanghelice C.A. din România, şi Aurel Vainer, 
Preşedintele Federației Comunităților Evreieşti 
din România, precum şi înalți demnitari ai 
statului.

de 
Mihaela Profiriu 
MateescuMonseniorul Aurel Percă a fost înscăunat ca Arhiepiscop Mitropolit de București 

al Bisericii Romano-Catolice în cadrul unei ceremonii desfășurate pe 11 ianuarie, 
la Catedrala „Sf. Iosif” din București. Iată, nu s-a împlinit nici măcar un an de la 
memorabila călătorie apostolică a Papei Francisc în România și un alt eveniment 
important pentru Biserica Catolică a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii.
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„In Caritate Radicati Et Fundati!” –  
„Înrădăcinați Şi Întemeiați În Iubire”  

(Ef 3,17)

Născut în Săbăoani (județul Neamț), la 15 
august 1951, Mons. Aurel Percă a urmat şcoala 
generală şi liceul în localitatea natală. A absolvit 
Institutul Teologic din Iaşi (1979), iar pe 29 iunie 
1979 a fost hirotonit preot în vechea Catedrală 
romano-catolică din Iaşi, de către Mons. Jakab 
Antal, Episcop auxiliar de Alba Iulia.

După hirotonire a fost, timp de un an, preot 
vicar în parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău, iar 
în noiembrie 1980 a mers la studii, la Roma.

Reîntors în țară, a fost numit cancelar în 
cadrul Ordinariatului de Iaşi. Totodată, a început 
activitatea didactică, predând Teologie morală şi 
Patrologie la Institutul Teologic din Iaşi, pe care 
l-a şi condus, mai apoi, între 1989-1994, ca rector.

Pe 29 septembrie 1999 a fost numit de Papa 
Ioan Paul al II-lea Episcop auxiliar al Diecezei 
de Iaşi şi titular de Mauriana, iar pe 8 decem-
brie, acelaşi an, a fost consacrat episcop în noua 
Catedrală din Iaşi, de Episcopul de Iaşi, Mons. 
Petru Gherghel, co-consacratori fiind ÎPS Ioan 
Robu şi Mons. Jean-Claude Périsset, pe atunci 
Nunțiu apostolic în România.

La 21 noiembrie 2019, Papa Francisc 
l-a numit pe Mons. Aurel Percă Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti, prin decret papal.

Crezul său este: „In Caritate Radicati Et 
Fundati!” – „Înrădăcinați Şi Întemeiați În Iubire” 
(Ef 3,17).

„Et veritas liberabit vos” –  
„Şi adevărul vă va face liberi” 

(In 8,32)

Mons. Ioan Robu s-a născut pe 6 noiembrie 
1944 la Târgu Secuiesc, unde tatăl său se afla cu 
serviciul. La numai câteva săptămâni după naş-
tere s-a mutat cu familia la Traian, în Săbăoani 
(Neamț), locul de origine al părinților, unde a 
copilărit şi a trăit până la intrarea la seminar. A 
absolvit Seminarul Catolic din Iaşi în vara anului 
1968 şi a fost hirotonit preot la 15 august, acelaşi 
an.

Ca şi urmaşul său, Mons. Aurel Percă, 
Mons. Robu a urmat studii la Roma, a fost pro-
fesor la Institutul Teologic din Iaşi, iar în anul 
1982 i s-a încredințat conducerea Seminarului în 
calitate de rector.

Mons. Ioan Robu a fost consacrat episcop pe 
8 decembrie 1984, în Capela Paulină din Palatul 
Apostolic din Vatican, de către Cardinalul 
Casaroli, secretar de stat al Vaticanului la acea 
vreme. În 14 martie 1990 a fost numit de Papa 
Ioan Paul al II-lea Arhiepiscop de Bucureşti, 
iar o lună mai târziu a fost ridicat la rangul de 
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti şi instalat 
în Catedrala „Sf. Iosif ” din capitală, în prezența 
delegatului Sfântului Părinte, Arhiepiscopul 
Angelo Sodano.

După ce a împlinit vârsta de 75 de ani, Mons. 
Ioan Robu a renunțat la oficiul de Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti, iar Papa Francisc a 
acceptat cererea sa pe 21 noiembrie 2019.

Motoul stemei sale episcopale este: „Et veri-
tas liberabit vos” – „Şi adevărul vă va face liberi” 
(In 8,32).
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Arhiepiscop Mitropolit Aurel Percă:
Mersul pe jos al Papei pe străzile Romei  
în vreme de pandemie este un simbol pentru 
misiunea de păstor universal

Când ați simțit chemarea Domnului către 
preoție și sub ce formă a venit aceasta?

Când vorbim despre chemarea la Sfânta 
Preoție trebuie să facem referință în primul loc la 
harul lui Dumnezeu, dar şi la unele elemente de 
natură umană care pot marca vocația.

Este greu să stabileşti cu claritate când a 
venit acest „har”, mai ales că pentru cei mai mulți 
preoți, chemarea se pierde în începuturile copi-
lăriei, pornind uneori de la întâmplări banale, de 
exemplu dorința „de a o face pe preotul”, pentru 
că ceva i-a plăcut copilului atunci când a mers la 
biserică. Conturarea şi conştientizarea vocației se 
realizează în timp, mai ales în timpul „mai fur-
tunos” al adolescenței, când în mintea unui copil 
se nasc multe întrebări, dar şi opțiunea pentru o 
viitoare „profesie”. 

Acestea le spun cu referință la modul cum 
am simțit vocația la Sfânta Preoție şi pe care a tre-
buit să o maturizez „în mod forțat” cu un surplus 
de ani, trecând peste anii adolescenței. Dorința 
mea puternică de a merge la Seminar imediat 
după terminarea clasei a VIII-a nu s-a realizat 
aşa cum o voiam, pentru că în anii regimului de 
dictatură comunistă exista aşa numitul „numerus 
clausus”, care nu permitea decât un număr limitat 
de candidați care puteau fi admişi la Seminar, şi 
asta nu în fiecare an, ci odată la patru ani. 

Aşa că visul meu de a merge la Seminar 
imediat după terminarea şcolii elementare s-a 
amânat patru ani, timp în care am urmat un liceu 
teoretic, dar pe care l-am repetat odată cu intra-
rea la aşa zisă „Şcoală de cantori”, care era tot un 
fel de liceu, şi în clasa în care am intrat eram mai 
mulți cu această situație, de 1, 2, 3 sau chiar 4 
ani de liceu sau de şcoală profesională. Şi odată 
cu intrarea la seminar a început lucrarea propriu 
zisă de „colaborare” cu harul lui Dumnezeu, dar 

Quando ha sentito la chiamata di Dio a pren-
dere i voti e in che forma si è verificata?

Quando parliamo di chiamata al Santo 
Sacerdozio, bisogna fare riferimento in primo 
luogo alla grazia di Dio ma anche ad alcuni ele-
menti della natura umana che possono segnare la 
tua vocazione.

È difficile stabilire con chiarezza quando «la 
grazia» sia arrivata soprattutto perché, per la mag-
gior parte dei preti, la chiamata si perde all’inizio 
dell’infanzia, a partire da fatti banali, per esempio 
il desiderio di «giocare al prete», perché al bambino 
è piaciuto qualcosa quando è andato in chiesa. La 
definizione e la presa di coscienza della vocazione 
avvengono nel tempo, soprattutto nel periodo 
«più tempestoso» dell’adolescenza, quando nella 
mente del ragazzo sorgono molte domande, e 
anche un’opzione per la futura «professione».

Questo lo dico in merito al modo in cui ho 
sentito la vocazione al Santo Sacerdozio e che ho 
dovuto far maturare «forzatamente» molto tempo 
dopo, passando oltre gli anni dell’adolescenza. Il 
forte desiderio di frequentare il Seminario subito 
dopo aver concluso l’VIII classe, non si è realiz-
zato come speravo, perché durante il regime della 
dittatura comunista esisteva il cosiddetto «nume-
rus clausus», che permetteva solo a un limitato 
numero di candidati l’ammissione al Seminario, 
e questo non ogni anno ma una volta ogni quattro 
anni.

Così il mio sogno di entrare in Seminario 
subito dopo aver finito le scuole primarie è slit-
tato di quattro anni, tempo in cui ho frequentato 
un liceo scientifico che però ho dovuto ripetere 
quando sono stato ammesso nella cosiddetta 
«Scuola dei cantori», una sorta di liceo in cui ho 
incontrato molti altri nella mia stessa situazione, 
con 1, 2, 3 o addirittura 4 anni di liceo o di scuola 

traducere 
Clara MitolaSiamo di nuovo inSieme vă prezintă, în exclusivitate, un interviu cu Înalt Preasfinția Sa 

Aurel Percă, arhiepiscop și mitropolit de București. Vă invităm să aflați lucruri neștiute 
până acum din viața și devenirea celui care păstorește Arhidieceza Romano-Catolică din 
capitala țării, rolul Bisericii în depășirea crizei sanitare în care ne aflăm, dar și viziunea 
Preasfinției Sale despre felul în care pandemia de COVID – 19 ne schimbă modul de a 
trăi, de la relaționarea interpersonală până la obiceiurile religioase.
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ATTUALITÀ
şi cu sprijinul şi tactul pedagogic al superiorului 
Seminarului din Iaşi. 

Şi în acest timp de 10 ani pot exista şi „ispite” 
de a schimba sau părăsi drumul început, dar nu a 
fost cazul meu. Şi mulțumesc lui Dumnezeu pen-
tru darul vocației, dar şi pentru cel al statorniciei 
şi al curajului de a spune „da”-ul definitiv în ziua 
hirotonirii.

Puteți numi o persoană sau personalitate care 
v-a influențat destinul?

Desigur că în drumul spre Sfânta Preoție 
pot apărea persoane care au o influență pozitivă 
şi constructivă, aşa cum pot să apară şi persoane 
care acționează distructiv asupra chemării.

Cred că primii care pun o amprentă matură 
asupra viitoarei chemări la Sfânta Preoție sunt 
preoții din parohia natală. Ei sunt primii care 
te ajută să discerni semnele chemării, ei sunt cei 
care te încurajează, introducându-te în „tainele” 
preoției: faptul de a fi ministrant, de a participa 
la multe liturghii sau celebrări liturgice, a apar-
ține de un grup parohial de tineri. În cazul meu, 
întrucât provin dintr-o parohie catolică mare (cea 

mai mare din dieceza de Iaşi la vremea copilăriei 
mele, Parohia Săbăoani), au fost mulți preoți care 
au pus multe „cărămizi” la edificiul construcției 
mele preoțeşti. Nu-i nominalizez, pentru că ar 
trebui să înşiruiesc cel puțin vreo zece nume.

Ce a fost memorabil în anii petrecuți la Roma și 
cum v-a ajutat în formarea dumneavoastră?

Am ajuns la Roma fără ca acest obiectiv să 
fi făcut parte din planul formării mele. La vre-
mea în care am fost în Seminarul din Iaşi nici nu 
puteai visa la aşa ceva, pentru că legăturile biseri-
ceşti cu Roma erau întrerupte, şi apoi principalul 
obiectiv, la intrarea în Seminar, era să devin 
preot bun, plin de zel, apropiat de oameni şi de a 
lucra pentru mântuirea lor. Eu eram mulțumit că 
puteam să fiu preot.

Cu puțin noroc (era într-adevăr de domeniul 
„norocului” să ajungi la Roma!), dar mai ales prin 
bunăvoința şi recomandarea Preasfințitului Petru 
Gherghel (pe atunci Administrator Apostolic), 
am ajuns la Roma, pentru o nouă etapă de for-
mare ştiințifică, cu multe posibilități de a intra 
în contact cu bogata literatură teologică, dar şi 

professionale alle spalle. E una volta entrato in 
seminario è iniziato il lavoro di vera e propria 
«collaborazione» con la grazia di Dio, anche tra-
mite il sostegno e il tatto pedagogico del priore 
del Seminario di Iaşi.

In questi 10 anni possono esistere anche dei 
«tentativi» di cambiare o di abbandonare la strada 
intrapresa, ma non è stato il mio caso. E ringrazio 
Dio per il dono della vocazione ma anche per la 
fermezza e il coraggio di rispondere con un «sì» 
definitivo nel giorno della consacrazione.

Può nominare una persona o una personalità 
che ha influenzato il suo destino?

Di certo sul cammino del Santo Sacerdozio 
possono apparire persone capaci di un’influenza 
positiva e costruttiva, così come possono apparire 
anche persone che agiscono in modo distruttivo 
sulla tua chiamata.

Credo che i primi a lasciare un’impronta 
matura sulla futura chiamata al Santo Sacerdozio 
siano i preti della parrocchia natale. Loro sono i 
primi che ti aiutano a capire i segni della chiamata, 
loro ti incoraggiano e ti introducono nei «misteri» 

del sacerdozio: il fatto di essere sagrestano, di 
partecipare a molte liturgie o celebrazioni litur-
giche, di appartenere a un gruppo parrocchiale 
di giovani. Nel mio caso, poiché provengo da una 
grande parrocchia cattolica (la più grande della 
diocesi di Iaşi all’epoca della mia infanzia, la 
Parrocchia Săbăoani), sono stati molti i preti che 
hanno posto dei «mattoni» nell’edificio della mia 
costruzione sacerdotale. Non li nominerò, perché 
dovrei elencare per lo meno una decina di nomi.

Cos’è stato memorabile negli anni passati a 
Roma e come l’ha aiutata questo soggiorno nella 
sua formazione?

Sono arrivato a Roma senza che quest’obiet-
tivo facesse parte dei miei piani di formazione. 
All’epoca in cui ho frequentato il seminario a 
Iaşi non potevi nemmeno sognarla una cosa del 
genere, perché i legami ecclesiastici con Roma 
erano interrotti e poi l’obiettivo principale era 
entrare in Seminario, diventare un bravo prete, 
pieno di zelo e vicino alla gente, e lavorare per 
la loro salvezza. Io era soddisfatto di poter essere 
prete.

Siamo di nuovo inSieme vi presenta in esclusiva l’intervista con Sua Eminenza Aurel Percă, 
Arcivescovo Metropolita di Bucarest. V’invitiamo a scoprire cose finora sconosciute sulla 
vita e sull’evoluzione della guida spirituale dell’Arcidiocesi Romano-Cattolica della capitale 
del nostro paese, sul ruolo della Chiesa nel superamento della crisi sanitaria in cui ci 
troviamo, e anche sulla visione di Sua Santità in merito al modo in cui la pandemia di COVID-
19 cambi il nostro modo di vivere, dalle relazioni interpersonali alle abitudini religiose.IN
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pentru posibilitățile de a intra în contact cu preoți 
şi oameni din alte țări, cu posibilitatea de a vizita 
Vaticanul şi de a-l întâlni pe urmaşul Sfântului 
Petru, Papa de la Roma – şi pot să spun că am avut 
fericirea să întâlnesc un Sfânt (Sf. Ioan Paul II). 

Oricum, anii celei de-a „doua studenții” la 
Roma te schimbă în multe privințe. Dar, dacă 
este să numesc ceva „memorabil” în anii petrecuți 
la Roma, a fost tocmai această legătură cu inima 
Bisericii şi apropierea de Papa, şi posibilitatea de a 
lărgi viziunea asupra „catolicității” Bisericii.

Ați stat 5 ani la Roma, iar revenind în țară ați 
lucrat în domeniul didactic. Cum ați reușit să 
împletiți activitatea didactică cu cea pastorală?

Da, am stat 5 ani la Roma, timp în care 
am aprofundat disciplinele teologice despre care 
ştiam că sunt necesare la reîntoarcerea în țară, 
în eventualitatea numirii ca profesor la Seminar. 
Domeniile în care m-am specializat au fost 
Teologia morală şi Patrologia. 

Reîntorcându-mă în țară, am primit misi-
unea de a preda la Seminar, dar o funcție mai 
„birocratică”, fiind asociat secretar şi cancelar al 
Administratorului Apostolic. Aşa încât nu am 
avut o implicare pastorală directă, totuşi am fost 
foarte des prezent în diferite parohii, mai ales cu 
ocazia marilor sărbători.

Dar asta nu înseamnă că eram rupt de rea-
litatea pastorală a diecezei, dimpotrivă, funcția 
mea „centrală” de secretar al Administratorului 
Apostolic m-a ajutat să cunosc mai bine realitățile 
pastorale ale diecezei, ceea ce mi-a fost de mare 
folos în modul de a preda teologia.

Con un po’ di fortuna (era davvero una 
questione di «fortuna» arrivare a Roma!), ma 
soprattutto grazie alla benevolenza e alla rac-
comandazione del santissimo Petru Gherghel 
(all’epoca Amministratore Apostolico), sono 
arrivato a Roma per una nuova tappa della mia 
formazione scientifica, come buone possibilità di 
entrare in contatto con la ricca letteratura teolo-
gica custodita in questa città e con preti e persone 
di un altro paese, avendo la possibilità di visitare 
il Vaticano e d’incontrare il discendete di San 
Pietro, il Papa di Roma – e posso affermare di 
aver vissuto la gioia di incontrare un Santo (Santo 
Giovanni Paolo II).

Ad ogni modo, gli anni della «seconda espe-
rienza studentesca» a Roma ti cambiano da molti 
punti di vista. Ma se si tratta di ricordare qual-
cosa di «memorabile» degli anni romani, di certo 
penso a questo legame con il cuore della Chiesa e 
alla vicinanza con il Papa, insieme alla possibilità 
di una più ampia visione sulla «cattolicità» della 
Chiesa.

Lei è rimasto 5 anni a Roma e al rientro in 
patria, ha lavorato nell’ambito della didattica. 
Com’è riuscito a intrecciare l’attività didattica 
con quella pastorale?

Sì, sono rimasto 5 anni a Roma, periodo in 
cui ho approfondito le discipline teologiche che 
sapevo essere necessarie per tornare a casa, nell’e-
ventualità in cui fossi stato nominato professore 
del Seminario. Le materie in cui mi sono specia-
lizzato sono state Teologia morale e Patrologia.

Dopo essere tornato in Romania, ho rice-
vuto l’incarico di insegnare in Seminario ma 
con mansioni più che altro «burocratiche», come 
segretario associato e cancelliere dell’Ammi-
nistratore Apostolico. Quindi, non ho avuto 
un’implicazione pastorale diretta però sono stato 
molto presente in diverse parrocchie, soprattutto 
in occasione delle grandi feste.

Ma questo non significa che fossi estraneo 
alla realtà pastorale della diocesi, al contrario, la 
mia funzione «centrale» di segretario dell’Ammi-
nistratore Apostolico mi ha aiutato a conoscere 
meglio le realtà pastorali della diocesi, e questo 
mi è stato di grande aiuto nell’insegnamento 
della teologia.

Le sembra che esista qualcosa di specifico della 
comunità di Bucarest rispetto a quella di Iași, 
dov’è stato guida spirituale?

È prematuro trarre una conclusione, seb-
bene sia propenso a dire che esistano molti aspetti 
comuni tra le due diocesi, e non potrebbe essere 
diversamente visto che tutti «abbiamo il cuore 
romeno», che la maggior parte dei preti proviene 
dalla diocesi di Iaşi, e molti li ho conosciuti nel 
periodo in cui frequentavo il Seminario di Iaşi. 
Per il momento, forse potrebbe esserci una sola 
differenza che conoscevo già, e che riguarda il 
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Vi se pare că există ceva specific comunității din 
București față de cea din Iași, unde ați păstorit?

Este prematur să trag o concluzie, deşi aş 
înclina să spun că sunt multe aspecte comune între 
cele două dieceze şi nici nu ar putea fi altfel, de 
vreme ce cu toții „suntem cu inimă română”, cu 
majoritatea preoților care provin din dieceza de 
Iaşi, pe cei mai mulți i-am cunoscut în perioada 
când frecventau Seminarul din Iaşi. O singură 
diferență poate ar fi deocamdată pentru mine, pe 
care o ştiam deja de mai înainte, şi este faptul că 
în Arhidieceza de Bucureşti majoritatea parohiilor 
se află în centrele urbane, iar credincioşii din sate 
sunt mai puțini la număr, dar şi cu probleme în 
păstorirea lor adecvată. Dar oamenii sunt aceiaşi 
peste tot, când este vorba de îngrijirea lor pastorală. 

Ce semnificație are pentru dumneavoastră 
vizita făcută de Sanctitatea Sa, Papa Francisc, 
pe străzile Romei în contextul situației atât de 
grave din Italia?

Ajungem la o problemă de actualitate, criza 
provocată de coronavirus, o situație care are 
repercusiuni şi în viața Bisericii. 

Papa Francisc era deja cunoscut ca un păstor 
popular, apropiat de oameni, sensibil la nevoile 
oamenilor. Mersul pe jos al Papei pe străzile 
Romei în vreme de pandemie este un simbol pen-
tru misiunea de păstor universal al Episcopului 
Romei, şi a voit să semnifice de fapt „coborârea” 
lui în mijlocul întregii lumi. Această păşire a 
Papei pe străzile Romei are şi semnificația unui 
pelerinaj pe care a voit să-l facă în două locuri 
semnificative ale Cetății Eterne. 

Prin acest gest, Papa a voit să arate solidari-
tatea sa cu oamenii aflați în suferință şi să-i încu-
rajeze să nu se teamă, pentru că deasupra tuturor 
evenimentelor este mâna lui Dumnezeu. 

În contextul pandemiei, credincioșii au fost 
îndemnați chiar de preoți să se roage de acasă, 
urmărind slujbele la televizor sau pe internet. 
Cum vedeți relația dintre Biserică și tehnologie?

Situația blocării totale şi prelungite precum 
şi a distanțării sociale din cauza pandemiei pro-
vocată de Covid-19 ne-a determinat pe toți – şi 
într-un mod destul de neaşteptat şi brusc – să 
explorăm noi moduri de a fi Biserică.

Nimeni nu ar trebui să considere ca fiind 
„romantic” ceea ce se întâmplă. Având în vedere 
blocarea participării la Sfânta Liturghie a credin-
cioşilor, precum şi a celorlalte activității pastorale 
a Bisericii, singurul mod de a-i ține pe oameni 
totuşi apropiați de biserică a fost folosirea tehno-
logiilor moderne, care de altfel nu erau străine 
Bisericii, dar erau puțin explorate. 

Când este vorba de celebrările sacramentelor, 
pentru acestea se cere prezența fizică a credincio-
şilor. Acum Biserica se află într-o stare de „ava-
rie” şi mijloacele de comunicație moderne pot fi 

fatto che nell’Arcidiocesi di Bucarest, la maggior 
parte dei preti si trova in centri urbani mentre i 
fedeli dei villaggi sono meno numerosi e con più 
problemi nel ricevere una guida spirituale ade-
guata. Ma quando si tratta di guida spirituale, la 
gente è uguale in qualsiasi posto.

Che significato ha per lei la visita fatta da Sua 
Santità, Papa Francesco, per le strade di Roma, 
nel contesto della grave situazione italiana?

Tocchiamo un problema d’attualità, la crisi 
provocata dal coronavirus, una situazione che ha 
ripercussioni anche sulla vita della Chiesa.

Papa Francesco era già noto come pastore 
del popolo, vicino alla gente, sensibile ai bisogni 
della gente. La passeggiata a piedi del Papa per le 
strade di Roma in tempo di epidemia è un simbolo 
della missione di pastore universale del Vescovo 
di Roma, e ha voluto significare in realtà la sua 
«discesa» dentro il mondo intero. Questa passeg-
giata del Papa per le strade di Roma ha anche il 
significato di un pellegrinaggio che egli ha voluto 
fare in due luoghi significativi della Città Eterna.

Con questo gesto, il Papa ha voluto mostrate 
la sua solidarietà nei confronti di chi soffre e il suo 
incoraggiamento a non lasciarsi prendere dalla 
paura, perché la mano di Dio è sopra ogni cosa.

Nell’ambito dell’epidemia, i credenti sono 
stati invitati proprio dai preti a pregare a casa, 
seguendo la messa in televisione o su internet. 
Come vede la relazione tra Chiesa e tecnologia?

Il blocco totale e prolungato come anche 
il distanziamento sociale causato dall’epidemia 
provocata dal Covid-19 hanno spinto tutti noi – e 
in modo alquanto inatteso e brusco – a esplorare 
nuovi modi di essere la Chiesa.

Nessuno deve considerare «romantico» 
quello che succede. Considerando il divieto per 
i credenti di partecipare alla Santa Messa, come 
anche alle altre attività pastorali della Chiesa, 
l’unico modo per tenere la gente vicina alla chiesa 
è stato l’utilizzo delle moderne tecnologie, che 
d’altra parte non erano sconosciute alla chiesa ma 
solo poco esplorate.

Quando si tratta di celebrare i sacramenti, 
essi richiedono la presenza fisica dei credenti. Ora 
la Chiesa si trova in una condizione di «avaria» e i 
mezzi di comunicazione moderni possono essere 
d’aiuto all’attività pastorale sul terreno, ma solo 
fino a un certo punto. Nell’impossibilità di avere i 
fedeli in chiesa, va bene anche il minimo legame 
che può essere assicurato dalle reti di comunica-
zione moderne. Sembra che i credenti abbiano 
iniziato a sentire sempre di più la mancanza della 
«chiesa» ed è stato possibile vederlo grazie al gran 
numero di «visitatori» dei siti che trasmettono in 
streaming le varie celebrazioni ecclesiastiche.

La crisi provocata dal coronavirus ci obbliga 
tutti a concettualizzare nuovamente la nostra 
religione. Non solo dal punto di vista intellettuale 
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un ajutor pentru activitatea pastorală pe teren, dar 
numai până la un anumit punct. În imposibilita-
tea prezenței credincioşilor în biserică, este bine 
şi minimul de legătură care se poate asigura prin 
rețelele de comunicație moderne. Credincioşii 
parcă au început să simtă mai mult cât le lipseşte 
„biserica” şi s-a putut vedea din numărul mare de 
„vizitatori” ai site-urilor care transmit streaming 
diferite celebrări din biserici. 

Criza provocată de coronavirus ne obligă 
pe toți să re-conceptualizăm religia noastră. Nu 
doar intelectual, ci şi vizual, emoțional şi antro-
pologic în noi toți.

Actuala pandemie testează capacitatea 
Bisericii instituționale – inclusiv papalitatea 
şi Vaticanul – de a fi prezentă, chiar în „formă 
virtuală”, în viața oamenilor. Mijloacele de 
comunicație, în diferitele forme de exploatare, se 
dovedesc a fi de mare ajutor. Biserica va continua 
să lucreze „în direct” cu oamenii, iar mântuirea 
se obține nu prin „tehnologiile avansate”, dar prin 
întâlnirea directă cu Domnul în Sacramente, 
aceste „mijloace” tehnologice putând să ajute la o 
pregătire mai bună în vederea primirii lor.

Ce învățăminte spirituale putem trage din 
experiența epidemiei de coronavirus?

Nu este locul şi nici spațiul nu permite să fac 
o expunere exhaustivă a învățămintelor spirituale 
pe care trebuie să le tragem în urma acestei epi-
demii. Doar câteva lucruri aş dori să amintesc, la 
cele care s-au spus şi se vor spune după trecerea 
acestei „furtuni”.

După fiecare epidemie, omenirea promite că 
nu se va mai întâmpla aşa ceva. 

În Noul Testament răsună o expresie, şi a 
răsunat şi la începutul izbucnirii pandemiei în 
țările Europei: convertirea. Criza actuală ne tes-
tează pe toți despre sinceritatea convertirii. Sper 
că această criză va fi o oportunitate pentru noi să 
punem la îndoială alegerile noastre individuale şi 
colective, pe care de multe ori le facem, „etsi Deus 
non daretur”, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista, 
atunci când omul îşi arogă drepturi absurde. 

Omul este chemat să guverneze universul 
nu ca un despot, dar ca administrator fidel şi 
responsabil al bunurilor lui Dumnezeu date 
pentru omenire. De aceea omul este dotat cu 
suficientă inteligență pentru a descoperi şi a 
controla mecanismele naturii, mai ales cele care 
îi amenință integritatea şi viața. Dar omul nu este 
Dumnezeu, nici nu se poate juca de „a o face pe 
Dumnezeu”, pentru care motiv înaintea limitelor 
inteligenței sale el se opreşte, profund convins că 
există Cineva care, cu grijă şi respect, veghează 
asupra lui şi asupra zilelor sale.

Apoi ştim că trebuie să acceptăm schimbări 
drastice în modul nostru de viață, în special în 
ceea ce priveşte ecologia. Papa Francisc, de la 
începuturile pontificatului său, trage aceste „sem-
nale de alarmă”. Planeta noastră se epuizează, 
poluarea nu mai este suportabilă, inegalitățile 
cresc… Vom putea învăța ceva ? Mă îndoiesc… 

ma anche visuale, emotivo e antropologico, in noi 
tutti.

L’attuale epidemia mette alla prova le 
capacità della Chiesa istituzionale – compreso il 
papato e il Vaticano – a essere presente, anche in 
«forma virtuale», nella vita della gente. I mezzi 
di comunicazione, nelle diverse forme in cui 
sono utilizzati, si dimostrano di grande aiuto. La 
Chiesa continuerà a lavorare «in diretta» con la 
gente, e la salvezza si otterrà non tramite «tecno-
logie avanzate» ma grazie all’incontro diretto con 
Dio nei Sacramenti, e questi «mezzi» tecnologici 
potranno essere d’aiuto per una preparazione 
migliore in vista della loro ricezione.

Quali insegnamenti spirituali è possibile trarre 
dall’esperienza dell’epidemia di coronavirus?

Non c’è posto e nemmeno lo spazio ci per-
mette di offrire un’esposizione esaustiva sugli 
insegnamenti spirituali che dobbiamo desumere 
da questa epidemia. Vorrei solo ricordare qual-
cosa, che è stato già detto e che si dirà ancora 
dopo la fine di questa «tempesta».

Dopo ogni epidemia, l’umanità promette 
che una cosa del genere non succederà più. 

Nel Nuovo Testamento risuona un’espres-
sione, risuonata anche all’inizio dell’epidemia nei 
paesi europei: conversione. L’attuale crisi mette 
alla prova la sincerità della conversione di noi 
tutti. Spero che questa crisi sia per noi un’oppor-
tunità ad avere dei dubbi sulle scelte individuali 
e collettive che spesso prendiamo «etsi Deus 
non daretur», come se Dio non esistesse mentre 
l’uomo si arroga diritti assurdi.

L’uomo è chiamato a governare l’universo 
non come un despota ma come un amministra-
tore fedele e responsabile dei beni che Dio ha 
offerto all’umanità. Perciò l’uomo è dotato di 
abbastanza intelligenza per scoprire e controllare 
i meccanismi della natura, soprattutto quelli che 
minacciano l’integrità e la vita. Ma l’uomo non 
è Dio e non può nemmeno giocare «a fare Dio», 
perciò prima di raggiungere il limite della sua 
intelligenza si ferma, profondamente convinto 
che esista Qualcuno che, con cura e rispetto, 
veglia su di lui e sui suoi giorni.

Poi sappiamo che bisogna accettare i drastici 
cambiamenti del nostro modo di vivere, soprat-
tutto in materia di ecologia. Papa Francesco lancia 
questo «segnale d’allarme» dall’inizio del suo pon-
tificato. Il nostro pianeta si sta esaurendo, l’inqui-
namento non è più sopportabile, le disuguaglianze 
aumentano… Impareremo qualcosa? Ne dubito…

Allo stesso modo, bisogna mantenere il 
senso delle proporzioni. Evidentemente, bisogna 
fermare la pandemia ma, allo stesso tempo, non 
bisogna dimenticare l’esistenza di paesi che sof-
frono molto più di noi; paesi in guerra, persone 
che si confrontano con la carestia, rifugiati che 
cercano sicurezza in altri paesi, ecc. e tutto que-
sto è raddoppiato dall’epidemia che rende questa 
gente due volte infelice. Mysterium iniquitas… Il 
mistero del male…
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De asemenea, trebuie să păstrăm un sen-
timent de proporție. Evident, trebuie să oprim 
pandemia, dar, în acelaşi timp, trebuie să avem 
în vedere că există țări care suferă mult mai mult 
decât noi; țări în război, oameni care se confruntă 
cu foametea, refugiații care caută siguranța în alte 
țări, etc. şi toate acestea dublate de pandemie, 
care îi face de două ori mai nefericiți. Mysterium 
iniquitatis…Misterul răului…

În ce măsură poate rugăciunea să întărească și 
trupul, nu numai spiritul?

În această perioadă de pandemie cred că 
oamenii s-au rugat mai mult decât oricând. 
Insistența de a recita rozariul, de a aminti în rugă-
ciune de cei care au murit din cauza virusului, pe 
bolnavi, personalul medical care lucrează cu curaj 
şi generozitate şi toți cei aflați în dificultate în 
acest moment, creează o nouă solidaritate şi un 
mod de a ne arăta iubirea față de semenii noştri 
aflați în suferință.

Această perioadă de privațiuni – imposi-
bilitatea de a participa la celebrările publice, de 
a desfăşura activitățile catehetice şi pastorale în 
mod normal – ne constrânge să descoperim multe 
lucruri uitate: de exemplu ne poate permite să 
redescoperim viața de familie: bucuria de a ne juca 
împreună, de a fi cu copiii, de a ne ruga împreună, 
de a ne lua timp pentru o masă în comun. Suntem 
constrânşi să ne trăim viața prin rugăciune, tăcere 
şi ascultându-ne unul pe celălalt, acum că nu mai 
este posibil să alergăm doar la suprafață pentru a 
ne face viețile mereu captivante. Această perioadă 
ne obligă pe toți să încetinim ritmul frenetic al 
vieții. Şi cred că aceasta poate avea incidență şi 
asupra trupului, poate mai puțin stres, o viață mai 
ordonată. 

Propunem ca o viitoare inițiativă comună a 
Asociației Italienilor din România – RO.AS.
IT. și Arhidiecezei Romano-Catolice din 
București să fie amplasarea unui bust al 
Sanctității Sale Papa Francisc, într-o piațetă 
din apropierea Catedralei Sfântul Iosif. 
Cum credeți că ar primi credincioșii această 
inițiativă?

Inițiativa este lăudabilă, pe măsura unui 
eveniment de mare răsunet care a fost vizita Papei 
Francisc în România şi şederea lui în capitală. 
Este un gest firesc, care cred că îmbucură pe toți 
credincioşii din capitală, indiferent din ce parte 
vine inițiativa. 

Desigur, pentru amplasarea unui monument 
sunt multe etape de parcurs, unde este nevoie de 
implicarea mai multora, şi de aceea o asemenea 
colaborare este binevenită, cu respectarea compe-
tențelor fiecărei instituții. 

Ne bucură faptul că Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT. se alătură acestei inițiative, 
care transmite şi un mesaj puternic despre legă-
turile profunde care există între Sfântul Scaun şi 

In che misura la preghiera può rafforzare il 
corpo, oltre che lo spirito?

In questo periodo di pandemia credo che la 
gente abbia pregato più che mai. L’insistenza nel 
recitare il rosario, di ricordare nella preghiera chi 
è morto a causa del virus, i malati, il personale 
medico che lavora con coraggio e generosità e 
tutti quelli che si trovano in difficoltà in questo 
momento, crea una nuova solidarietà ed è un 
modo di mostrare amore verso i nostri simili in 
difficoltà.

Questo periodo di privazioni – l’impossibi-
lità di partecipare alle celebrazioni pubbliche, di 
svolgere le attività della catechesi e pastorali in 
modo normale – ci costringe a scoprire molte cose 
dimenticate: ad esempio possiamo permetterci 
di riscoprire la vita familiare: la gioia di giocare 
insieme, di essere con i nostri figli, di pregare 
insieme, di prenderci il tempo di mangiare 
insieme. Siamo costretti a vivere la vita attraverso 
la preghiera, in silenzio e ascoltando l’altro, ora 
che non è più possibile correre solo in superficie 
per rendere le nostre vite sempre accattivanti. 
Questo periodo ci obbliga tutti a rallentare il 
ritmo frenetico della vita. E credo che questo 
possa avere un’incidenza anche sul corpo, forse 
meno stressato, una vita più ordinata.

Proponiamo come futura iniziativa comune 
dell’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT. e dell’Arcidiocesi Romano-
Cattolica di Bucarest la collocazione di un busto 
di Sua Santità Papa Francesco, in una piazzetta 
nei pressi della Cattedrale Sfântul Iosif. Come 
crede che accoglieranno quest’iniziativa i 
credenti?

L’iniziativa è lodevole, in linea con il grande 
evento che è stato la visita di Papa Francesco in 
Romania, e il suo soggiorno nella capitale. È un 
gesto naturale che credo piacerà ai fedeli della 
capitale, a prescindere dalla fonte da cui l’inizia-
tiva proviene.

Di certo, per il collocamento di un monu-
mento ci sono molte tappe da percorrere, nelle 
quali è necessario l’impegno di tutti e per que-
sto, una simile collaborazione è benvenuta, nel 
rispetto delle reciproche competenze di ogni 
istituzione.

Siamo felici del fatto che l’Associazione degli 
Italiani di Romania – RO.AS.IT. ci sia accanto in 
quest’iniziativa che trasmette un messaggio forte 
sui profondi legami esistenti tra la Santa Sede e 
il popolo italiano. Si tratta di un gesto di apprez-
zamento per l’operato del Papa in Italia e in tutto 
il mondo. Ed è anche il nostro caso, a Bucarest, 
dove di comune accordo e con il sostegno diretto 
della Nunziatura Apostolica erigiamo un segno 
di memoria per le generazioni future, perché 
ricordino un evento storico: Summus Pontifex 
Franciscus in Dacoromania. 
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poporul italian. Este şi un gest de prețuire pentru 
opera Papei în Italia şi în întreaga lume. Este şi 
cazul nostru, în Bucureşti, unde de comun acord 
şi cu sprijinul nemijlocit al Nunțiaturii, ridicăm 
un semn de aducere aminte pentru generațiile 
viitoare despre un eveniment istoric: Summus 
Pontifex Franciscus in Dacoromania. 

Aveți un mesaj Pascal pentru cititorii noștri?

În zilele luminoase ale sărbătorilor pascale 
ne vom saluta unul pe altul cu frumosul şi creşti-
nescul salut vestitor de bucurie: Cristos a înviat! 
Adevărat că a înviat!

Sper să aveți destulă putere şi mult curaj să 
priviți dincolo de efectele pandemiei, care a lovit 
crunt Italia. Paştele este sărbătoarea victoriei lui 
Cristos asupra păcatului şi a morții şi doresc să 
marcheze şi un triumf, sub toate formele, asupra 
temutului Covid-19.

În timpul sărbătorilor pascale suntem 
chemați să împărtăşim bucuria noastră cu cei 
din casele noastre, dar şi cu vecinii noştri, mai 
apropiați sau mai îndepărtați, să le arătăm tutu-
ror iubirea adevărată şi plină de bucurie. Aceasta 
este tradiția noastră consfințită de veacuri, prin 
care noi dăm mărturia cea mai bună şi frumoasă 
despre credința pe care o mărturisim: Isus Cristos 
a înviat cu adevărat.

Doresc ca bucuria acestor sărbători să aducă 
multă speranță comunității italiene din România, 
mai ales după greaua încercare la care au fost 
supuse Italia şi România de recenta criză provo-
cată de coronavirus. Lumina gloriei lui Cristos, 
care străluceşte din mormântul gol, să fie cu noi 
toți şi să vă lumineze inimile, să aprindă şi ini-
mile celor din jurul nostru şi ale tuturor celor care 
au nevoie de atenția şi susținerea noastră.

A tutti i lettori della rivista  
Siamo di nuovo inSieme e ai  
membri dell’Associazione degli Italiani di 
Romania – RO.AS.IT. auguro di cuore:
Buona Pasqua!
Che sia una vera resurrezione per ciascuno di 
voi.
Il trionfo del bene sul male, della vita sulla 
morte, della vittoria sulla pandemia!
Che il suono delle campane, della vittoria, 
riecheggi nelle vite di voi tutti.
È Pasqua!
Il Salvatore del mondo è risorto. Esultiamo 
tutti, perché la vita ha vinto sulla morte!

Cristos a înviat! Alleluia!

Ha un messaggio Pasquale per i nostri lettori?

Nei giorni luminosi delle feste pasquali 
potremo salutarci l’un l’altro con il bellissimo e 
cristiano saluto portatore di gioia: Gesù è risorto! 
In verità è risorto!

Spero avrete la forza necessaria e molto 
coraggio per guardare oltre gli effetti della pan-
demia che ha colpito l’Italia con forza. La Pasqua 
è la celebrazione della vittoria di Cristo sul pec-
cato e sulla morte e desidero rappresenti anche un 
trionfo, da tutti i punti di vista, sulla paura del 
Covid-19. 

Durante le feste pasquali siamo chiamati 
a condividere la nostra gioia con le persone che 
vivono nella nostra casa, ma anche con i nostri 
vicini, più o meno distanti, e mostrare a tutti 
l’amore vero e pieno di gioia. Questa è la nostra 
tradizione sancita dai secoli, tramite cui diamo la 
più buona e più bella testimonianza nel credo che 
confessiamo: Gesù Cristo è risorto davvero.

Desidero che la gioia di queste feste 
porti molta speranza alla comunità italiana di 
Romania, soprattutto dopo le dure prove cui 
l’Italia e la Romania sono state sottoposte dalla 
recente crisi provocata dal coronavirus. Che la 
luce della gloria di Cristo, che brilla nel sepolcro 
vuoto, sia con tutti noi e illumini i nostri cuori, 
accenda anche i cuori di chi ci circonda e di tutti 
quelli che hanno bisogno delle nostre attenzioni 
e del nostro sostegno.
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Metropolita Aurel 
Percă:
La passeggiata 
a piedi del Papa 
per le strade di 
Roma durante 
la pandemia è 
un simbolo della 
missione pastorale 
universale
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Sfânta Corona,  
protectoarea  
bolnavilor

A trebuit să vină această groaznică pande-
mie care a cuprins întreaga lume, pentru a ne 
aduce aminte de martira creştină Sfânta Corona. 
Ea este cea care ne ajută în lupta împotriva epi-
demiilor şi care este protectoarea bolnavilor.

A trăit pe vremea împaratului Marc 
Aureliu. A fost ucisă de către romani în Siria, 
în anul 170, pe când avea 16 ani, alături de 
cumnatul ei, Sfântul Victor, pe care îl încuraja 
în timp ce era torturat pentru că îşi mărturisise 
credința creştină. Moartea ei a fost groaznică. A 
fost legată între doi palmieri care au fost îndoiți 
şi care au dezmembrat-o când s-au îndreptat. 

Relicvele celor doi sfinți se află în nordul 
Italiei, în oraşul Anzu. 

Unele relicve ale sfintei au fost aduse de 
către regele Otto în anul 997 la Aachen, unde se 
află cea mai veche catedrală din Europa de Nord, 
cu hramul Sfintei Maria. Catedrala imperială a 
fost construită în secolul al IX-lea de către Carol 
cel Mare şi aici se află mormântul său. La înce-
put, relicvele au fost îngropate sub o lespede în 
interiorul catedralei, iar în 1911 au fost scoase şi 
puse într-o raclă. 

În regiunea Veneto, pe muntele Miesna, la 
Feltre, se află o biserică sub patronajul celor doi 
sfinți, Corona şi Victor, care sunt celebrați pe 
data de 14 mai, martiriul fiind comemorat pe 24 
noiembrie.

Numele actualului virus vine, însă, de la 
cuvântul latin „corona” şi este dat de aspectul său 
de formă sferică cu mici raze împrejur. Cât de 
mare este „coincidența” că cea care ne apără de 
acest virus îi poarta numele? Se pare că există în 
toate întâmplările legături ce nu se pot explica, 
încă. 

Ne „agățăm” mereu, însă, de ceva care să 
ne conducă paşii spre rezolvări benefice. Nu e 
oare ironic că răul arată frumos, ca o coroană, 
iar martiriul transformă în sfinți pe cei sacrifi-
cați sau chinuiți? Cât putem învăța din durerile 
şi suferințele lor? Important poate fi, în aceste 
timpuri tragice, că mai avem o speranță. Avem 
încă mulți sfinți cărora să le cerem iertare şi să-i 
rugăm să ne protejeze!

Sfântă fecioară martiră CORONA – fii 
alături de noi în această teribilă pandemie care 
a cuprins lumea! Ştim că şi ajutorul tău poate 
distruge virusul ucigaş! 

În liniştea ALTARELOR caselor noastre 
ne vom ruga, alăturând celorlalți sfinți şi numele 
tău! 

de 
Mihaela Profiriu 
Mateescu
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Instantanee din bogata activitate a 
Asociației Italienilor din România – 
RO.AS.IT.

Între aceste demersuri s-a înscris şi seria eve-
nimentelor culturale organizate începând cu luna 
decembrie a anului trecut: concerte, spectacole, 
piese de teatru, expoziții şi prezentări de carte.

Primul dintre protagoniştii acestor eveni-
mente a fost Antonio Rizzo, vechi colaborator 
al RO.AS.IT., un liant între Italia şi minoritatea 
italiană din România, care a dat dovada spiritului 
său creativ prin două manifestări culturale diferite: 
expoziția de pictură vernisată în 9 decembrie 2019 
şi găzduită de Institutul Italian de Cultură până 
în 9 ianuarie 2020 şi prezentarea celui mai recent 
volum al său, publicat de RO.AS.IT., Îmi amintesc 
de o zi de școală. Caietul 4: Vă povestesc romanul 
italienilor: Logodnicii de Alessandro Manzoni, ce 
a avut loc la acelaşi institut, în 22 ianuarie. Un 
adevărat spirit enciclopedic al zilelor noastre.

Expoziția „Aquerelli”, la care au luat cuvân-
tul prof. Otilia Doroteea Borcia şi criticul de artă 
Emilia Cernăianu şi care cuprinde tablouri pictate 
în tehnica dificilă a acuarelei, a propus publicului 
o altă ipostază a lui Antonio Rizzo, scoțând în 
evidență talentul, contemplativitatea şi lucidi-
tatea imprimate în tablourile din care transpare 
căldură, sensibiliate, dar şi o oarecare detaşare 
şi singurătate a celui ce este un atent observator 
al lumii în care trăieşte şi un iubitor de frumos. 
Rizzo a subliniat că este doar un pictor amator, 

Nell’ambito di queste attività rientra anche 
una serie di eventi culturali organizzati a partire 
dallo scorso mese di dicembre: concerti, spetta-
coli, rappresentazioni teatrali, mostre e presenta-
zioni di libri.

Il primo fra i protagonisti di questi eventi 
è stato Antonio Rizzo, un vecchio collaboratore 
della RO.AS.IT. e collegamento tra l’Italia e la 
minoranza italiana di Romania, che ha mostrato 
il proprio spirito creativo in due diverse manife-
stazioni culturali: la mostra di pittura inaugurata 
il 9 dicembre 2019 e ospitata dall’Istituto Italiano 
di Cultura fino al 9 gennaio 2020, e la presen-
tazione del suo ultimo volume, pubblicato dalla 
RO.AS.IT., Mi ricordo di un giorno di scuola. 
Quaderno 4: Vi racconto il romanzo degli Italiani: 
I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, tenutasi 
presso lo stesso istituto il 22 gennaio. Un vero 
spirito enciclopedico dei nostri giorni.

La mostra «Acquerelli», in cui hanno preso 
parola la prof.ssa Otilia Doroteea Borcia e il critico 
d’arte Emilia Cernăianu e che comprende opere 
realizzate nella difficile tecnica dell’acquerello, 
ha offerto al pubblico un altro lato di Antonio 
Rizzo, mettendo in evidenza il talento, il carat-
tere contemplativo e la lucidità impressi in opere 
che trasmettono calore e sensibilità ma anche un 
certo distacco e la solitudine di un autore che si 

de 
Olivia Simion

traducere 
Clara Mitola

foto
arhiva RO.AS.IT.

Apartenența la o comunitate nu se limitează la afirmarea acesteia la nivel declarativ. Ea 
presupune interacțiune, împărtășirea de interese, credințe sau obiceiuri, adoptarea unui 
set de valori comune și realizarea de activități împreună. De aceea, Asociația Italienilor 
din România – RO.AS.IT. depune eforturi susținute pentru a păstra comunitatea italiană 
unită, pentru a-și aduce membrii aproape, pentru a încuraja și menține legăturile dintre 
aceștia și pentru a promova oamenii valoroși și creațiile lor. 
 
L’appartenenza a una comunità non si limita a un’affermazione puramente dichiarativa 
ma presuppone interazione, condivisione d’interessi, certezze e abitudini, l’adozione 
di una serie di valori comuni e la realizzazione di attività insieme. Per questo, 
l’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. compie grandi sforzi per mantenere 
unita la comunità italiana, per avvicinare i suoi membri, incoraggiare e mantenere vivi i 
legami tra questi e promuovere personalità valorose, insieme alle loro creazioni. 
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un îndrăgostit de pictură, dar asta nu diminuează 
cu nimic valoarea şi armonia culorilor şi formelor 
din picturile sale. 

Prezentarea celui de-al patrulea caiet din seria 
„Îmi amintesc de o zi de şcoală” a dezvăluit, însă, 
auditoriului o altă fațetă a personalității complexe a 
lui Antonio Rizzo, aceea de scriitor. Evenimentul, 
deschis de dna Maria Luisa Lapresa, directorul 
interimar al institutului, a cuprins intervențiile 

dnei preşedinte RO.AS.IT., Ioana Grosaru, a 
dnului Răzvan Staicu, profesor la Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir” şi a dnei prof. 
Otilia Borcia. Răzvan Staicu a accentuat valoarea 
volumului ce ocupă un loc special în activitatea 
editorială a asociației, dar şi pe cea a lui Rizzo, 
care, în opinia sa, este „un critic literar atipic”, ce 
„îşi asumă un fel de a scrie exact aşa cum gândeşte: 
liber”. Antonio Rizzo a introdus publicul, prin-
tr-o amplă prezentare, în universul fascinant al 
capodoperei manzoniene, subliniind importanța 
romanului pentru literatura şi pentru limba itali-
ană. Publicul a putut afla detalii interesante despre 

rivela attento osservatore del mondo in cui vive e 
un amante del bello. Rizzo ha puntualizzato di 
essere un pittore non professionista, innamorato 
della pittura, ma questo non sminuisce affatto 
il valore e l’armonia dei colori e delle forme che 
caratterizzano le sue opere.

La presentazione del quarto quaderno, 
della serie «Mi ricordo di un giorno di scuola», 
ha poi svelato al pubblico un altro volto della 
complessa personalità di Antonio Rizzo, quello 
dello scrittore. L’evento, aperto dalla signora 
Maria Luisa Lapresa, direttrice ad interim 
dell’istituto, ha compreso gli interventi della 
presidente della RO.AS.IT., Ioana Grosaru, del 
sig. Răzvan Staicu, docente presso l’Università 
Cristiana «Dimitrie Cantemir» e della docente, 
sig.ra Otilia Borcia. Răzvan Staicu ha posto 
l’accento sul valore del volume, che occupa un 
posto speciale nell’attività editoriale dell’associa-
zione, ma anche su quello di Rizzo che, a parere 
del docente, appare come un «critico letterario 
atipico» che «si fa carico di scrivere così come 
pensa: liberamente». Antonio Rizzo, nella sua 
ampia presentazione, ha introdotto il pubblico 
nell’affascinante universo del capolavoro manzo-
niano, evidenziando l’importanza del romanzo 
per la letteratura e la lingua italiana. Il pubblico 
ha potuto scoprire dettagli interessanti sull’opera 
di Manzoni, dall’arduo processo di creazione, ai 
personaggi e alla trama del romanzo, per la prima 
volta scelti tra la gente comune, e fino al realista 
e affascinante affresco del XVII secolo italiano, 
così com’è riprodotto ne I Promessi Sposi. La 
serata all’Istituto Italiano di Cultura si è conclusa 
con due momenti artistici speciali: l’attrice Doina 
Ghițescu ha letto alcuni passaggi da I Promessi 
Sposi, nella traduzione romena dell’opera, e la 
soprano Diana Gheorghe e la mezzosoprano 
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opera lui Manzoni, de la anevoiosul proces de 
creație, la personajele şi intriga romanului, pentru 
prima dată alese din rândul oamenilor simpli, şi 
până la realistul şi fascinantul tablou al secolu-
lui al XVII-lea italian, aşa cum e el zugrăvit în 
Logodnicii. Seara de la Institutul Italian de Cultură 
s-a încheiat cu două acte artistice speciale: actrița 
Doina Ghițescu a citit câteva pasaje din Logodnicii, 
în traducerea românească a romanului, iar soprana 
Diana Gheorghe şi mezzosoprana Lăcrămioara 
Crihana, acompaniate la pian de asist. univ. drd. 
Ludmila Calalb, au susținut un mini-recital 
cuprinzând piese din celebri compozitori italieni, 
precum Verdi, Puccini şi Rossini.

În bogata activitate a RO.AS.IT. s-a înscris 
şi spectacolul de înalt nivel desfăşurat în 16 
decembrie 2019 în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I”, organizat cu ocazia Zilei 
Minorităților Naționale şi a sărbătorilor de iarnă. 
Protagoniştii au fost compozitoarea şi pianista 
Livia Teodorescu-Ciocănea (Reviani), tenorul 
Lucian Corchiş şi mezzo-soprana Andreea 
Nina Achilov, acompaniată de pianistul Tudor 
Scripcariu, artişti de valoare şi notorietate, ce au 
interpretat un repertoriu variat, cuprinzând par-
tituri de Frederic Chopin, Paolo Tosti, Giuseppe 
Verdi, romanțe şi colinde. Un eveniment încărcat 
de eleganță, prestigiu şi în acelaşi timp de căldură, 
care a încheiat un an încărcat, dar plin de satis-
facții pentru Asociația Italienilor din România.

Anul 2020 a debutat în aceeaşi notă, cu 
mare stil, la centrul cultural „Casa d’Italia”, cu 
reprezentația piesei de teatru „1919 Misiune 
Regală”, prima activitate din calendarul cultural 
al RO.AS.IT. pe anul curent. Conceput şi inter-
pretat de actrița şi regizoarea de teatru Liana 
Ceterchi, spectacolul are la bază cartea Regina 
Maria a României – Capitole târzii din viața mea a 
Dianei Mandache, specialist în istoria regalității. 
Transpunerea artistică a ultimelor memorii ale 

Lăcrămioara Crihana, accompagnate al piano 
dall’assistente universitaria Ludmila Calalb, 
hanno sostenuto un piccolo recital con brani di 
celebri compositori italiani, come Verdi, Puccini 
e Rossini.

Della ricca attività della RO.AS.IT. ha 
fatto parte anche uno spettacolo di alto livello, 
svoltosi il 16 dicembre presso l’Aula della 
Biblioteca Centrale Universitaria «Carol I», 
organizzato in occasione della Giornata delle 
Minoranze Nazionali e delle feste invernali. Ne 
sono stati protagonisti la compositrice e pianista 
Livia Teodorescu-Ciocănea (Reviani), il tenore 
Lucian Corchiş e il mezzosoprano Andreea 
Nina Achilov, accompagnata dal pianista Tudor 
Scripcariu, artisti valorosi e famosi, che hanno 
interpretato un repertorio variegato, composto 
da partiture di Fryderyc Chopin, Paolo Tosi, 
Giuseppe Verdi, romanze e colinde. Un evento 
ricco d’eleganza, prestigio e allo stesso tempo di 
affetto, che ha concluso un anno impegnativo ma 
pieno di soddisfazioni per l’Associazione degli 
Italiani di Romania. 

L’anno 2020 è iniziato sullo stesso tenore, 
in grande stile, presso il centro culturale «Casa 
d’Italia», con la rappresentazione dell’opera tea-
trale «1919 Missione Regale», prima attività del 
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reginei, care nu au apucat să vadă lumina tipa-
rului, într-o piesă de teatru este emoționantă şi, 
în acelaşi timp, educativă, întrucât actrița Liana 
Ceterchi reuşeşte să facă accesibilă publicului o 
filă din istoria națională, cu sensibilitate, talent şi 
dedicare totală. Spectatorii au fost purtați în timp 
şi pentru aproape două ore s-au aflat în prezența 
imaginară a personajelor marcante ale istoriei 
noastre interbelice.

Schimbând registrul, dar tot în spiritul pro-
movării culturii şi tradițiilor italiene în România, 
în 22 februarie la Casa d’Italia s-a organizat 
Carnavalul, un prilej de reîntâlnire, bună dis-
poziție şi de a sărbători în stil italian. Raluca 
Stoica a invitat participanții la dans pe muzică 
antrenantă, în vreme ce Ioana Popa şi Andrei 
Mihalcea, acompaniați de Raluca Ouatu la pian, 
i-au purtat pe acorduri de operă mai aproape de 
Italia. S-a făcut şi tombolă, cu premii din cele mai 
variate, s-a mâncat tradiționala pizza, s-a recitat 
şi s-a cântat, iar la final s-au premiat costumele şi 
măştile cele mai spectaculoase.

Alături de manifestările de Santa Lucia de la 
Tulcea şi Greci şi de expoziția de icoane pe sticlă 
a dnei Mihaela Profiriu Mateescu de la Galeriile 
Sabion (evenimente despre care vă invităm să citiți 
în articolele următoare), toate aceste activități cul-
turale reprezintă tot atâtea ocazii prin care Asociația 
Italienilor din România – RO.AS.IT. încearcă 
să păstreze tradițiile italienilor din România, să 
promoveze limba şi cultura italiană şi să sensi-
bilizeze publicul cu privire la personalitățile de 
cultură cu origini italiene din țara noastră, de 
un real talent şi de o valoare neprețuită pentru 
cultura românească.

calendario culturale RO.AS.IT. per quest’anno. 
Concepito e interpretato dall’attrice e regista 
teatrale Liana Ceterchi, lo spettacolo parte dal 
libro La Regina Maria di Romania – Capitoli tardi 
della mia vita di Diana Mandache, specialista 
in storia regale. La trasposizione artistica degli 
ultimi ricordi della regina, messi su carta verso 
la fine della vita della regina e rimasti inediti, in 
un’opera teatrale è stata emozionante e allo stesso 
tempo educativa, poiché l’attrice Liana Ceterchi 
riesce sempre a rendere accessibile al pubblico un 
capitolo storico con sensibilità, talento e totale 
devozione. Il pubblico ha fatto un salto nel tempo 
e per quasi due ore si è ritrovato alla presenza 
immaginaria dei personaggi che hanno segnato 
la storia interbellica del nostro paese.

Cambiando registro, ma sempre nell’ambito 
della promozione culturale e delle tradizioni ita-
liane in Romania, il 22 febbraio a Casa d’Italia 
è stata organizzata una festa di Carnevale, occa-
sione per rivedersi, divertirsi e festeggiare in stile 
italiano. Raluca Stoica ha invitato i partecipanti 
a danzare musiche allegre, mentre Ioana Popa e 
Andrei Mihalcea, accompagnati da Raluca Ouatu 
al piano, li hanno guidati su accordi d’opera più 
vicino all’Italia. È stata organizzata una tombola 
con premi tra i più vari, sono state consumate 
pizze tradizionali, si è recitato e cantato, e alla 
fine sono stati premiati i costumi e le maschere 
più spettacolari.

Accanto alla manifestazione di Santa Lucia 
di Tulcea e di Greci, e alla mostra di icone su 
vetro della signora Mihaela Profiriu Mateescu 
presso le Gallerie Sabion (in merito alle quali vi 
invitiamo a leggere negli articoli seguenti), tutte 
queste attività culturali rappresentano tante occa-
sioni attraverso cui l’Associazione degli Italiani di 
Romania – RO.AS.IT. cerca di mantenere vive le 
tradizioni degli italiani di Romania, di promuo-
vere la lingua e la cultura italiana e di sensibi-
lizzare il pubblico nei confronti delle personalità 
culturali di origine italiana del nostro paese, di 
reale talento e d’incalcolabile valore per la cultura 
romena.

Un quadro della 
ricca attività svolta 
dall’Associazione 
degli Italiani  
di Romania – 
RO.AS.IT.
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Santa Lucia,  
o tradiție de suflet,  
care continuă

În zilele de 13 şi 14 decembrie 2019, Asociația 
Italienilor din România – RO.AS.IT., filiala din 
Tulcea şi numeroşi membri ai comunităților din 
țară au celebrat Santa Lucia, sărbătoare specifică a 
italienilor din România. 

Devenită deja o tradiție preluată de întreaga 
comunitate italiană din România, anul acesta mani-
festarea a debutat cu spectacolul „Un Bel Dì”, pus în 
scenă în seara zilei de 13 decembrie în sala Liceului 
de Arte „George Georgescu” din Tulcea, unde 
artiştii din familiile cu origini italiene Manoleanu 
şi Roza au prezentat momente excepționale de 
muzică, dans şi actorie. Spectacolul, devenit la rân-
dul său o marcă a Asociației Italienilor din România 
– RO.AS.IT., fiind deja la a treia reprezentație 
(Bucureşti, Timişoara şi acum Tulcea), de fiecare 
dată îmbunătățit, a impresionat şi emoționat publi-
cul, înregistrând un real succes. Spectacolul are la 
bază al şaselea volum din ciclul „Clanul de Niro” al 
Coletei De Sabata, Grădina secretă a pictorului, iar 
scenariul aparține pianistului Roman Manoleanu. 
Sopranele Bianca Luigia Manoleanu, Stanca 
Manoleanu şi Irina Moşu-Velciu, acompaniate de 
Remus şi Roman Manoleanu la pian, au încântat 
spectatorii cu vocile lor superbe, dansatorii Dante 
şi Mădălina Roza au redat povestea printr-un 
dans emoționant, în vreme ce actorul şi regizorul 
Alexandru Roza a purtat audiența pe firul nara-
țiunii, pe fundal fiind proiectate lucrările artistei 
plastice Eugenia Roza. Un spectacol care are aşadar 
o semnificație aparte pentru italienii din România, 
având la bază povestea unei familii de italieni din 
Ardeal şi fiind pus în scenă de alte două familii de 
italieni din zona Dobrogei.

La cina festivă care a urmat, ansamblul de dan-
suri „Di nuovo insieme” a prezentat câteva dansuri 
italiene şi a antrenat publicul pe dansuri româneşti.

Sărbătoarea a continuat cu slujba din biserica 
italiană din Greci, oficiată în ziua de 14 decembrie 
şi urmată de masa tradițională din aceeaşi localitate, 
cu paste tipice, voie bună şi cântec, în caracteristicul 
stil italian. Participanții au interpretat cântece itali-
ene, acompaniați de nelipsitul acordeon.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. 
prețuieşte tradițiile italienilor din România şi de 
aceea ține ca anual Santa Lucia să fie marcată aşa 
cum se cuvine şi să rămână o componentă impor-
tantă şi nelipsită din programul activităților orga-
nizate în fiecare an. Adresăm mulțumirile noastre 
sincere dlui Victor Iancu, care sprijină demersurile 
asociației an de an, fiind gazda oaspeților veniți din 
țară la Tulcea.

Nei giorni del 13 e 14 dicembre 2019, l’Asso-
ciazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., la 
filiale di Tulcea, e numerosi membri della comunità 
di tutto il paese hanno celebrato Santa Lucia, una 
festa oramai tipica degli italiani di Romania. 

Diventata già una tradizione dell’intera comu-
nità degli italiani di Romania, la celebrazione di 
quest’anno ha debuttato con lo spettacolo «Un Bel 
Dì», messo in scena nella serata del 13 dicembre 
nella sala del Liceo d’Arte «George Georgescu» 
di Tulcea, dove gli artisti delle famiglie di origine 
italiana, Manoleanu e Roza, hanno presentato 
momenti eccezionali di musica, danza e recitazione. 
Lo spettacolo, diventato a sua volta un segno distin-
tivo dell’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT., già arrivato alla sua terza rappresen-
tazione (Bucarest, Timişoara e Tulcea) e man mano 
perfezionato, ha impressionato ed emozionato il 
pubblico, ottenendo un reale successo. Lo spettacolo 
si basa sul sesto volume del ciclo «Il Clan De Niro» di 
Coleta De Sabata, Il giardino segreto del pittore, men-
tre la sceneggiatura appartiene al pianista Roman 
Manoleanu. I soprani, Bianca Luigia Manoleanu, 
Stanca Manoleanu e Irina Moşu-Velciu, accom-
pagnate da Remus e Roman Manoleanu al piano, 
hanno incantato il pubblico con le loro meravigliose 
voci, i ballerini Dante e Mădălina Roza hanno resti-
tuito il racconto attraverso una danza emozionante, 
e l’attore e regista Alexandru Roza ha condotto il 
pubblico lungo il filo della narrazione, mentre sullo 
sfondo erano proiettati i lavori dell’artista plastica 
Eugenia Roza. Uno spettacolo, perciò, molto 
speciale per gli italiani di Romania, soprattutto 
perché basato sulla storia di una famiglia italiana 
in Transilvania e messo in scena da due famiglie di 

de 
Olivia Simion

însemnări de 
Modesto Gino 
Ferrarini

traducere 
Clara Mitola

foto
arhiva RO.AS.IT.
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Vă invităm să citiți în cele ce urmează însem-

nările dnului Modesto Gino Ferrarini despre trăi-
rile sale în zilele petrecute la Tulcea, despre cum a 
simțit un etnic italian manifestarea de la Greci şi 
despre frumoasa experiență ce i-a reunit pe italienii 
din țară.

În Dobrogea de Nord
Interesant! Trei „explozii de 
dragoste” cu iz italian

Mi s-a făcut o invitație să particip la manifes-
tările de Sfânta Lucia, la Tulcea şi Greci, din decem-
brie. Am decis pe loc. Mă duc. În acea perioadă, 
ştiam, era şi hramul bisericii romano-catolice din 
localitate şi, de ani, acolo era o adevărată sărbătoare 
națională. Organizată, fireşte, de urmaşii emigrației 
italiene, mai puțin cunoscută, începută prin 1898! 
Atunci, sute de familii ale unor cioplitori în piatră 
italieni au venit (şi n-au mai plecat), rămânând la 
poalele unui munte de splendid granit. În Greci. 
Unde sunt invitați în fiecare an etnici din întreaga 
țară: Tulcea, Bucureşti, Galați, Braşov, Iaşi... Cum 
este cu cele 3 „explozii”?

Prima a fost în Tulcea
Era iarnă timpurie, când se întunecă repede. 

Veselul oraş dunărean, mereu zâmbitor, inspirat în a 
oferi surprize, distracții, era de nerecunoscut. Trist 
parcă. „Nu-i sezon”, se spunea pe străzile sărace în 
lumină. Am descoperit, totuşi, oameni binedis-
puşi, veseli, ce se îndreptau spre Liceul „George 
Georgescu”, unde urma să se petreacă ceva intere-
sant, organizat de Asociația Italienilor din România 
– RO.AS.IT. O întâlnire ce marca începutul serbă-
rii italienilor, la care venisem. Invitații, în sala de 
festivități a liceului amintit, vorbeau majoritatea în 
italiană. Erau din Tulcea, Greci, Bucureşti, Braşov, 
Galați... Unii îmbrăcați foarte elegant, distinşi. 
„Sunt artiştii din această seară”, se spunea. Nu se 
putea altfel, ne-am grăbit să-i cunoaştem pentru a 
vi-i prezenta. Artişti de certă valoare, înaltă, ce îi 
„fericesc” în multe ocazii, prin arta lor, pe etnicii 
italieni care îi ascultă. Interesant, fac parte din... 
DOUĂ familii de italieni. Numele lor? Remus 
Manoleanu – pianist, un fel de „pater familias” 
al grupului; soția sa, Bianca Luigia Manoleanu – 
soprană şi cei doi copii, Maria Stanca Manoleanu 
– soprană, respectiv, Roman Manoleanu – pianist 
şi scenarist; Dante Roza şi Mădălina Roza – dan-
satori; Alexandru Roza – actor, regizor; Eugenia 
Roza – artist plastic şi Irina Moşu-Velciu, soprană. 

Ei... sunt cei ce au oferit celor prezenți un 
spectacol de înaltă ținută. Care a avut... de toate: 
istorioare din viața etniei, cântece, dansuri. Toate 
îmbinate măiastru la înălțimea minunatei arte ita-
liene. Cântau, din tot sufletul lor italian, laolaltă, 
artiştii de pe scenă, dar şi spectatorii... de toate vâr-
stele. Din sală am văzut în anumite momente, sunt 

italiani originarie della Dobrugia. 
Durante la cena di festeggiamento successiva, 

la compagnia di ballo «Di nuovo insieme» ha pre-
sentato danze italiane e ha coinvolto il pubblico in 
danze romene. I festeggiamenti sono andati avanti 
con la messa presso la chiesa italiana di Greci, 
celebrata nel giorno del 14 dicembre e seguita dal 
pranzo tradizionale della località, con paste tipiche, 
buonumore e canti, nel più specifico stile italiano. 
Gli italiani hanno interpretato le loro canzoni, 
accompagnati dall’immancabile fisarmonica. 

L’Associazione degli Italiani di Romania – 
RO.AS.IT. apprezza le tradizioni degli italiani 
presenti in Romania e per questo desidera che 
annualmente la celebrazione di Santa Lucia si 
svolga propriamente e rimanga un elemento impor-
tante e immancabile del programma delle attività 
organizzate ogni anno. Rivolgiamo i nostri sinceri 
ringraziamenti al sig. Victor Iancu, che ha sostenuto 
anno dopo anno l’associazione, come ospite degli 
invitati giunti a Tulcea da tutto il paese. 

A seguire, v’invitiamo a leggere i ricordi del 
sig. Modesto Gino Ferrarini sulle esperienze che ha 
vissuto a Tulcea, del modo in cui un originario ita-
liano si è sentito durante la manifestazione di Greci 
e della bella esperienza che ha riunito gli italiani del 
nostro paese.

Nella Dobrugia del Nord
Interessante, tre «esplosioni 
d’amore» dall’aroma italiano

Sono stato invitato a partecipare alla mani-
festazione di Santa Lucia di Tulcea e di Greci, a 
dicembre. Ho deciso su due piedi, ci vado. In quel 
periodo, lo sapevo bene, si festeggiava anche il 
patrono della chiesa romano-cattolica della località 
e, da anni, lo si celebrava con una vera festa nazio-
nale, organizzata, naturalmente, dai discendenti 
dell’immigrazione italiana, meno conosciuta, ma 
iniziata intorno al 1898! Allora, sono arrivate (senza 
andar più via) centinaia di famiglie italiane di 
tagliatori di pietra, rimaste sulle pendici di alcune 
montagne di splendido granito, a Greci, dove 
sono invitati ogni anno i membri della comunità 
italiana da tutto il paese: Tulcea, Bucarest, Galați, 
Braşov, Iaşi… Come stanno le cose con quelle tre 
«esplosioni»?

La prima è stata a Tulcea
Era l’inizio dell’inverno, quando fa buio pre-

sto. L’allegra città danubiana, sempre sorridente, 
speciale nell’offrire sorprese e divertimento, era 
irriconoscibile. Sembrava triste. «Non è stagione» si 
diceva per le strade poco illuminate. Ho scoperto 
però della gente bendisposta e allegra che si dirigeva 
verso il Liceo «George Georgescu», dove si sarebbe 
svolto qualcosa d’interessante, organizzato dall’As-
sociazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. 
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sigur, în timpul unor cântece minunate, lacrimi în 
ochii frumoşi ai sopranelor – Bianca, Stanca, Irina. 
Care coincideau, jur, cu lacrimile unor spectatori 
vârstnici, de până la 90 de ani! Între cântece s-au 
numărat, printre multe altele, aria Pace, pace, mio 
Dio din opera La Forza del destino de Giuseppe 
Verdi, aria L’Amour est un oiseau rebelle din opera 
Carmen de Georges Bizet şi aria Neddei din opera I 
Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo.

Cântecele, textul scenetelor, arta lor i-au 
copleşit pe cei prezenți. A fost un MIC şi ETNIC 
„spectacol de varietăți italian”.

A doua zi. În biserică și aer 
liber

Parte a sărbătorii de la Greci a mai fost şi 
SLUJBA de duminică în biserica romano-catolică. 
Construită de localnici între 1910-1912. Biserică 
micuță, arhitectonic perfectă, întreținută foarte 
bine. Au participat, bineînțeles, localnicii, dar şi 
oaspeți, la eveniment. Între care cincisprezece preoți 
din țară. Nu se putea să nu remarci. Slujba oficiată 
de preoți, dar şi... răspunsurile credincioşilor au fost 
numai în limba italiană.

Dar nu numai de slujbă vrem să amintim, ci 
şi de întâlnirea cu BUCĂTĂRIA ITALIANĂ. 
Gazdele – bărbați şi femei de toate vârstele – au 
dus luptă grea cu oale mari, cazane, tăvi, cuptoare 
după care au scos la lumină pizze, pasta asciuta, 
maccheroni ş.a. S-a mâncat într-o încăpere – sală, 
dar mai ales, în curte, în aer liber. Nu ştiu dacă s-a 
mâncat mai mult sau s-a cântat mai mult. A fost 
o atmosferă veselă, fericită, ce nu poate fi descrisă.

Aşa ceva n-am mai văzut în țară. În centrul 
atenției au fost Otilia Bataglioli Meragiu, Maria 
Savioli, Dante Belotto, Aurelia Bertig, Lizica 
Stella, Herminio şi Giovanni Savioli, Claudia Vals 
ş.a. Foarte interesant, DE LAUDĂ: cei din Greci 
şi-au păstrat limba italiană cu care au venit în 
România rudele lor prin 1900!?! BRAVO.

Un incontro che segnava l’inizio dei festeggiamenti 
degli italiani, per cui ero venuto. Gli invitati, nel 
salone del liceo summenzionato, per lo più parlavano 
in italiano. Provenivano da Tulcea, Greci, Bucarest, 
Braşov, Galați, alcuni vestiti assai elegantemente, 
distinti. «Sono gli artisti di questa serata», si diceva. 
E non si poteva altrimenti, perciò ci siamo affrettati 
a conoscerli, per poterveli presentare. Artisti di 
sicuro valore, grande, che «rendono felici» in molte 
occasioni con la loro arte i membri della minoranza 
italiana che li ascoltano. Interessante che facciano 
parte di DUE famiglie italiane. I loro nomi? Remus 
Manoleanu – pianista, una sorta di «pater familias» 
del gruppo; sua moglie, Bianca Luigia Manoleanu – 
soprano, e i loro due figli, Maria Stanca Manoleanu 
– soprano e Roman Manoleanu – pianista e sceneg-
giatore; Dante Roza e Mădălina Roza – ballerini; 
Alexandru Roza – attore, regista; Eugenia Roza – 
artista plastica e Irina Moşu-Velciu, soprano. 

Sono stati loro a offrire ai presenti uno spetta-
colo di alta levatura, che ha avuto di tutto: storielle 
sulla vita della minoranza italiana, canti, balli. 
Tutto magistralmente coordinato, all’altezza della 
meravigliosa arte italiana. Cantavano con tutto 
il loro cuore italiano, insieme, gli artisti sul palco 
ma anche gli spettatori di tutte le età. Dalla sala, 
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Două vorbe și despre... 
Flavio

De câțiva ani, de la petrecerile italienilor 
– în diferite părți ale țării – nu lipseşte Flavius 
Moldovan. El şi acordeonul său – roşu cu 120 de 
başi. La care cântă în toate ocaziile ivite. Ştie de 
toate: muzică populară, canțonete, muzică de operă, 
de operetă, cântece „de chef ” italiene. Şi ne cântă, ne 
cântă ori de câte ori ne prinde. Nu iese „în față”, nu 
bravează. Din contră, e de o modestie... iritantă. Stă 
într-un colț de cameră sau pe un hol şi... cântă. La 
instrumentul său iubit. Doreşte să facă atmosferă, 
să-i bucure pe oameni, să-i distreze. Fără nicio 
pretenție! Parcă-i de neînțeles. Cântă... ore. Ce să 
vă mai spun de el? Este inginer, născut la Reghin. A 
lucrat la Institulul de biologie de la Baloteşti, la un 
laborator de genetică; a fost la Institutul pedagogic 
din Cluj, a lucrat în zootehnie, a crescut şi a vândut 
vulpi argintii, nutrii. Are... 82 de ani!

in certi momenti, durante l’esecuzione di canzoni 
bellissime, sono sicuro di aver visto delle lacrime nei 
begli occhi dei soprani – Bianca, Stanca, Irina e che 
coincidevano, giuro, con le lacrime di alcuni spet-
tatori anziani, di circa 90 anni. Tra i brani eseguiti, 
tra i molti altri, Pace, pace mio Dio dall’opera La 
forza del destino di Giuseppe Verdi, l’aria L’Amour est 
un oiseau rebelle dall’opera Carmen di Georges Bizet 
e l’aria di Nedda dall’opera I Pagliacci di Ruggero 
Leoncavallo. 

Le musiche, i testi, la loro arte ha sopraffatto 
i presenti. È stato un PICCOLO ed ETNICO 
«spettacolo di varietà italiano».

Il giorno dopo. Nella chiesa e 
all’aperto

Una parte della celebrazione di Greci è stata 
la messa domenicale nella chiesa romano-cattolica, 
costruita dagli abitanti del luogo tra il 1910 e il 1912. 
Si tratta di una chiesetta, architettonicamente per-
fetta e ben tenuta. Naturalmente, la gente del posto 
ha preso parte alla funzione, insieme anche ai loro 
ospiti, tra cui quindici preti provenienti da tutto 
il paese. E non potevi non notare come la messa 
ufficiale del prete, e anche le risposte dei credenti 
fossero solo in lingua italiana. 

Non vogliamo però ricordare solo la messa ma 
anche l’incontro con la CUCINA ITALIANA. Gli 
ospiti – uomini e donne di tutte le età – si sono dati 
da fare con pentoloni, marmitte, vassoi, forni da cui 
hanno tirato fuori pizze, pasta asciutta, maccheroni 
ecc. Si è mangiato in una camera – una sala ma 
soprattutto in giardino, all’aria aperta. Non saprei 
dire se si è mangiato o cantato di più. L’atmosfera 
era allegra, felice, indescrivibile. 

Non ho mai visto una cosa del genere in 
Romania. All’attenzione di tutti ci sono stati 
Otilia Bataglioli Meragiu, Maria Savioli, Dante 
Belotto, Aurelia Bertig, Lizica Stella, Herminio e 
Giovanni Savioli, Claudia Vals ecc. Molto interes-
sante, LODEVOLE: gli abitanti di Greci hanno 
conservato la lingua italiana con cui sono arrivati in 
Romania i loro antenati nel 1900?! Bravissimi!

Due parole anche su… Flavio
Da qualche anno, alle feste organizzate dagli 

italiani – in diverse zone del paese – c’è imman-
cabilmente Flavius Moldovan. Insieme alla sua 
fisarmonica – rossa con 120 bassi, suona in tutte le 
occasioni che gli si presentano. Le conosce tutte: 
musica popolare, canzonette, brani d’opera, d’ope-
retta, canzoni «da festa» italiane, e suona per noi 
ogni volta che ci incontriamo. Non risalta, non fa 
bravate, al contrario, è di una modestia… irritante. 
Se ne sta in un angolo della camera o nell’ingresso 
e suona il suo amato strumento. Desidera creare 
atmosfera, rendere felice i presenti, divertirli, senza 
nessuna pretesa! Sembra quasi incomprensibile, 
suona per ore. Che altro dire di lui? È ingegnere, 
nato a Reghin. Ha lavorato per l’Istituto di biologia 

Santa Lucia, una 
tradizione spirituale 
che continua
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„Sufletul icoanei”,  
imaterialul materializat prin 
icoanele pe sticlă

Galeriile Sabion, din centrul Bucureştiului, 
reprezintă, de fapt, un minunat spațiu destinat 
vânzării bijuteriilor, un loc încărcat de frumusețe 
în care se simte harul celui ce l-a creat şi amenajat. 
E un loc al artei în care obiectele se încarcă de căl-
dură şi lumină pentru că a fost gândit cu sufletul, 
nu numai cu măiestria artistului mercantil. Un 
loc al artei în sine, dar şi de mecenat, care are o 
poveste de început frumoasă. Un început de bun 
augur pentru cel care a fost inițiatorul şi care a avut 
ideea şi curajul de a se aventura într-o meserie atât 
de nobilă, prețioasă, dar şi pretențioasă, cea de a 
realiza bijuterii. Înființată în 1998, casa de bijuterii 
Sabion oferă acum cu generozitate spațiul său pen-
tru diverse expoziții, aşa cum şi fondatorul său, la 
rându-i, primea ajutor odată, demult, pentru a-şi 
prezenta către public creațiile. Demult, la un târg 
din Italia, unde taxele de participare erau foarte 
piperate, un italian pe nume Gianni i-a oferit cu 
generozitate ajutor unui amic din România, pri-
mindu-l să îşi pună taraba cu bijuteriile lucrate 
de el lângă a lui. Iar pentru că românului nostru 
i-a mers foarte bine şi a reuşit să îşi vândă toate 
bijuteriile, a considerat că i-ar prinde foarte bine de 
aici înainte să îi poarte numele şi astfel şi-a adăugat 
prenumele Gianni la numele italienizat Lazzaro 
din Lazarovici. Şi ca orice poveste cu happy end, 
afacerea continuă astăzi, cu succes. 

Un frumos succes obținut printr-un mar-
keting inspirat, care uimeşte încă de la primul pas 
făcut dincolo de uşa de intrare a Galeriilor Sabion. 
Clientul păşeşte într-o minunată lume a creației 
artistice de cele mai diverse facturi. Pardoseala, 

Le Gallerie Sabion, nel centro di Bucarest, 
rappresentano realmente un meraviglioso spa-
zio destinato alla vendita di gioielli, un luogo 
pieno di bellezza in cui si percepisce la grazia 
di chi l’ha creato. Si tratta di un luogo dell’arte 
in cui gli oggetti acquisiscono calore e luce, 
perché è stato pensato con il cuore e non solo 
con la maestria dell’artista mercantile. Un luogo 
dell’arte in sé, ma anche quello di un mecenate 
con una bella storia iniziale. La storia fortunata 
del suo iniziatore, della sua idea e del coraggio 
dimostrato, avventurandosi in un mestiere così 
nobile e prezioso ma anche pretenzioso, quello 
cioè di creare gioielli. Costituita nel 1998, ora 
la casa di gioielli Sabion offre con generosità il 
suo spazio per diverse mostre, restituendo l’aiuto 
che il fondatore ha ricevuto a sua volta in passato, 
per presentare al pubblico le sue creazioni. Molto 
tempo fa, durante una fiera in Italia, le cui tasse 
di partecipazione erano molto salate, un italiano 
chiamato Gianni ha offerto un generoso aiuto a 
un amico romeno, permettendogli di esporre i 
gioielli da lui creati nel suo spazio. E poiché il 
nostro romeno ha avuto successo ed è riuscito a 
vendere tutti i suoi gioielli, ha pensato sarebbe 
stato un bene d’ora in avanti assumere il nome 
dell’italiano, perciò ha aggiunto il nome Gianni al 
cognome italianizzato di Lazzaro, da Lazarovici. 
E come ogni storia a lieto fine, l’affare continua 
tutt’oggi con successo. 

Un bel successo, ottenuto da un marketing 
ispirato e che sorprende già dal primo passo 
mosso oltre la porta d’ingresso delle Gallerie 
Sabion. Il cliente si muove in un meraviglioso 
mondo di creazioni artistiche dalle fatture più 
diverse. Il pavimento, gli ornamenti e la scala 
monumentale in ferro battuto, le cassette inca-
stonate nelle pareti a protezione degli elaborati 
gioielli che tentano i clienti con i loro intarsi, le 
loro incastonature precise e delicate e il luccichio 
delle pietre preziose e semipreziose. Qui tutto 
trasmette calore e luce, insieme anche a forza 
e coraggio. Un mondo artistico aperto al resto 
del mondo, che incoraggia l’istruzione attra-
verso l’arte e la tensione al bello e al buono. Tra 
l’altro, la sig.ra Valeria Manole, manager delle 
Gallerie Sabion di Calea Victoriei, ha dichiarato: 
«All’interno di un percorso che ridefinisce il 
titolo di arte, accordato alle creazioni di gioielli, 
abbiamo concepito questo spazio proprio come 
una galleria d’arte, un concetto nuovo e unico 
al mondo, completamente diverso da quello che 

de 
Ioana Grosaru

traducere 
Clara Mitola

foto
arhiva RO.AS.IT.
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ornamentele şi scara monumentală lucrată în fier 
forjat, casetele încastrate în pereți care ocrotesc 
elaboratele bijuterii ce tentează clienții cu lucrătura 
migăloasă, cu montura lor precisă şi delicată, cu 
miile de sclipiri ale pietrelor prețioase şi semipre-
țioase. Totul aici iradiază căldură, lumină, dar şi 
forță şi curaj. O lume a artei deschisă lumii, încu-
rajând educația prin artă şi devenirea spre bine şi 
frumos. De altfel, dna Valeria Manole, manager al 
Galeriilor Sabion de pe Calea Victoriei, apreciază: 
„Într-un demers de restabilire a titulaturii de artă 
acordată creațiilor de bijuterie, am gândit acest 
magazin tocmai ca o galerie de artă, un concept 
nou, unic în lume, cu totul schimbat față de ceea 
ce toată lumea, într-un grav proces de plafonare, 
numeşte «magazin de bijuterii». Faptul că ne des-
făşurăm activitatea pe un segment dedicat artelor 
şi frumosului, că în fiecare zi creăm ceva nou, 
faptul că ni se oferă şansa de a aduce inovații în 
materie de bijuterii, faptul că ne exprimăm prin 
intermediul şi cu ajutorul unor artişti, trebuia să 
fie exploatat la maximum şi să se regăsească în 
abordarea spațiului.”

Aici şi-au găsit locul potrivit, pentru a fi 
admirate, şi icoanele pictate de Mihaela Profiriu 
Mateescu. „Aceste icoane cântă armonic, simfonic 
chiar, atât prin subiect, prin tratare, prin culoare, 
cât şi prin sentimentul pe care-l exprimă. Un 
sentiment de linişte, de pace şi, Doamne, de cre-
dință!” (Dumitru Almaş)… „fiindcă sfinții pictați 
de Mihaela sunt mesagerii divinității pe pământ, 
iar pictorița îşi recompune, după propria viziune, 
un univers spiritual marcat de teme şi personaje 

tutti, in un processo di pesante limitazione, chia-
mano „gioielleria”. Il fatto di svolgere la nostra 
attività all’interno di un segmento dedicato alle 
arti e al bello, di creare ogni giorno qualcosa di 
nuovo, il fatto che ci venga offerta la possibilità di 
proporre innovazioni in materia di gioielleria, di 
poterci esprimere attraverso e con l’aiuto di alcuni 
artisti, tutto questo va utilizzato al massimo e 
deve apparire anche nell’approccio spaziale.»

Qui hanno trovato un luogo adatto, per 
essere ammirate, anche le icone dipinte da 
Mihaela Profiriu Mateescu. «Queste icone can-
tano in modo armonico se non sinfonico, tanto 
per il soggetto, il modo in cui è trattato e per i 
colori, quanto anche attraverso il sentimento che 
esprimono. Un sentimento di quiete, di pace e, 
Dio, di fede!» (Dumitru Almaş)… «poiché i santi 
dipinti da Mihaela sono messaggeri della divinità 
sulla terra, mentre la pittrice ricompone in una 
visione personale un universo spirituale contras-
segnato da temi e personaggi biblici classici, e 
tuttavia interpretati attraverso una mescolanza 
stilistica tra l’ingenuità della pittura contadina e 
la visione bizantina, tra i cui tratti estetici ha sele-
zionato i precetti generali, interpretati all’interno 
di un discorso plastico personale, senza allonta-
narsi dal canone» (Ana Amelia Dincă). E poiché 
i gioielli stanno bene tutti insieme, la mostra «Lo 
spirito dell’icona», organizzata con il sostegno 
della RO.AS.IT., ha portato nuovamente di 
fronte al pubblico le meravigliose icone di vetro di 
quest’artista nel bellissimo spazio offerto genero-
samente dalle Gallerie Sabion di Bucarest, dove 
sono rimaste fino al 25 febbraio 2020. 

All’inaugurazione, avvenuta il 14 febbraio, 
prevedibilmente, hanno preso parte molte per-
sone: membri dell’associazione, parenti, amici, 
amanti dell’arte, conoscenti e invitati hanno 
tutti vissuto momenti unici, onorando l’evento, 
l’incontro con lo spirito delle creazioni artistiche 
e soprattutto con la pittrice. Alla presentazione 
ha preso la parola la signora Valeria Manole, 
portavoce delle Gallerie Sabion, e la docente 
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biblice clasice, dar interpretate prin îmbinarea sti-
listică a picturii naive țărăneşti cu viziunea bizan-
tină, din a căror conotații estetice a selectat pre-
ceptele generale, interpretate conform unui discurs 
plastic personal, fără a se îndepărta de canoane” 
(Ana Amelia Dincă). Şi pentru că bijuteriilor le stă 
bine la un loc, expoziția „Sufletul icoanei”, organi-
zată cu sprijinul RO.AS.IT., a adus din nou în fața 
publicului superbele icoane pe sticlă ale artistei în 
spațiul minunat oferit cu multă generozitate de 
Galeriile Sabion din Bucureşti, rămânând expuse 
aici până în data de 25 februarie 2020.

La vernisajul ce a avut loc în 14 februarie, aşa 
cum era de aşteptat, lume multă: membri ai aso-
ciației, rude, prieteni, iubitori ai artei, cunoscuți, 
invitați, cu toții au participat la momente unice 
pentru a se bucura de eveniment, de întâlnirea 
de suflet cu creațiile de artă şi mai ales cu picto-
rița. La prezentare au luat cuvântul dna Valeria 
Manole, din partea gazdelor şi dna prof. univ. 
dr. Doina Işfanoni, cercetător etnolog, istoric şi 
teoretician de artă, care a apreciat că icoanele pe 
sticlă pictate de Mihaela Profiriu Mateescu mij-
locesc o conexiune între artist şi privitor la cel mai 
profund nivel spiritual, de la suflet la suflet. La 
rândul său, Andi-Gabriel Grosaru, reprezentan-
tul minorității italiene în Parlamentul României, 
a integrat „Sufletul icoanei” în contextul calen-
darului de activități al RO.AS.IT. din acest an, 
calendar care prevede numeroase proiecte cultu-
rale importante, menționând că evenimentul se 
adaugă la proiectele prin care asociația îşi pro-
movează personalitățile, iar pictorița face parte 
dintre cele mai remarcabile personalități ale sale.

În final, Mihaela Profiriu Mateescu a mul-
țumit celor prezenți pentru că i-au oferit bucuria 
de a-i revedea după mai bine de 7 ani de la ultima 
ei expoziție importantă. Amintindu-şi că exact în 
urmă cu 20 de ani picta interiorul bisericii orto-
doxe din Caracas (Venezuela), artista a încheiat 
exclamând cu emoție şi privind cu ochii umeziți 
publicul numeros: „Cum au trecut anii, iar noi tot 
tineri suntem!”

universitaria, dott.ssa Doina Işfanoni, ricercatrice 
etnologa, storica e teorica dell’arte, che ha dichia-
rato come le icone su vetro di Mihaela Profiriu 
Mateescu costituiscano una mediazione tra arti-
sta e osservatore al più profondo livello spirituale, 
da un’anima all’altra. A sua volta, Andi-Gabriel 
Grosaru, il rappresentante della minoranza ita-
liana nel Parlamento della Romania, ha integrato 
«Lo spirito dell’icona» nel calendario d’attività 
RO.AS.IT. di quest’anno, un calendario che 
prevede numerosi progetti culturali importanti, 
menzionando come l’evento si aggiunga ai pro-
getti tramite cui l’associazione promuove le per-
sonalità importanti al suo interno, di cui anche la 
pittrice fa parte. 

Alla fine, Mihaela Profiriu Mateescu ha rin-
graziato i presenti per averle offerto la possibilità 
di rivedersi dopo più di 7 anni dalla sua ultima 
mostra di rilievo. Ricordando come, esattamente 
20 anni prima, abbia dipinto l’interno della chiesa 
ortodossa di Caracas (Venezuela), l’artista ha 
concluso esclamando, emozionata e guardando il 
pubblico con gli occhi lucidi, «Passano gli anni, 
ma noi rimaniamo giovani!»

«Lo spirito 
dell’icona», 
l’immateriale 
materializzato dalle 
icone su vetro
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90 de ani de la  
nașterea medicului  
Alexandru Pesamosca

S-au scris atât de multe despre părintele 
cu origini italiene al chirurgiei pediatrice din 
România, încât ar fi inutil să încercăm să îi mai 
facem vreo prezentare. Să îi ridicăm o nouă sta-
tuie din cuvinte. Nici nu mai are unde să le pună, 
acolo, în curtea spitalului din Rai. Doar ni-l 
imaginăm în fața noastră și îi mulțumim pentru 
tot ce a făcut. Citiți rândurile care urmează. 
Sunt vorbe ale sale. Nimic nu vă poate ajuta să 
înțelegeți mai bine cine a fost „tata Pesi”.

„Am iubit mult copiii, toată viața m-a 
urmărit zâmbetul lor de dinaintea unei ope-
rații. Zâmbeau într-un fel pe care mi-e greu 
să-l descriu. Cam toți aveau aceeași reacție. 
Zâmbeau cu lacrimi în ochi. Spaimă, durere, 
resemnare, speranță. Şi milă, cu zâmbetul ăla 
îmi cereau toată mila din lume. Cum să nu te 
tulbure imaginea asta? Şi totuși, n-aveam voie 
să greșesc, eram obligat să ignor orice emoție.” 

*
„Sufletul este în noi, în biologia fiecăruia 

din noi, în fiecare părticică din noi… celulele 
astea nu reprezintă, într-un fel, o Dumnezeire? 
Orice celulă este construită de un Creator.” 

*
„Simt câteodată un fluid invizibil care-mi 

dirijează mâna, l-am simțit, dar nu l-am con-
știentizat niciodată. Eu am fost doar omul care 
ajuta alt om. Energia venea de Sus”.

*
„Ia seama că în viață trebuie să fii demn, 

trebuie să fii om și să nu îți fie frică de nimeni 
decât de Dumnezeu.” 

*
„Medicul nu trebuie să facă rabat de la 

onoare, cinste și demnitate. Dacă un medic res-
pectă aceste trei principii de bază, atunci nu va 
trata niciodată un bolnav pentru o boală care nu 
există, doar ca să ia niște bani.” 

*
„Eu n-am averi, domnule, și nici nu m-a 

interesat. N-am vilă, n-am nici măcar o casă, 
n-am mașină. Unde să mă duc cu ea, din pat la 
cabinet? Am doar pensia de 6 milioane de lei, 

asta am. Mai am prieteni și pacienți pe care 
i-am operat în toate colțurile țării și care își mai 
aduc aminte de mine”.

*
„Nu mi-au plăcut niciodată titlurile, 

medaliile, diplomele, deși am primit câteva. (...) 
N-am fost niciodată trufaș. Trufia e cel mai urât 
păcat al medicului. Din nenorocire, astăzi cam 
toate spitalele sunt bântuite de păcătoși d-ăștia. 
Doctori care se cred Dumnezeu. Pentru ei, toți 
pacienții sunt niște gunoaie. Întind mâna să le 
ia plicul cu bani și-apoi îi tratează în bătaie de 
joc. Toată viața m-am luptat cu buldogii ăștia 
îmbuibați”.

*
„Au tăbărât pe mine la sfârșitul vieții. 

Mi-au dat tot felul de titluri, m-au făcut acade-
mician, m-au făcut fel de fel. Nu în asta constă 
valoarea unui chirurg. Niciun titlu profesional 
sau academic nu-ți sporește sau nu-ți suplinește 
priceperea”.

*
„Dacă făceam politică, cine mai opera? Am 

fost odată, pe la începutul anilor ’90, pe o listă, 
alături de Paleologu, Paler, Ascanio Damian, 
Truțea, Părintele Marchiș. Eu eram al șaselea, 
ca să fiu sigur că nu ies. Nu auzise nimeni de ei. 
Cine îl citise pe Paler? Ce știa șeful de gară din 
Adjud de Paleologu? Am fost pe lista marilor 
necunoscuți. N-am luat niciun vot, niciunul”.

de 
Victor Partan La data de 14 martie, s-au implnit 90 de ani de la nașterea celui care a fost  

Alexandru Pesamosca.
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O mare victorie:  
prima ediție a Olimpiadei de 
limbă maternă italiană!

După reînființarea claselor cu predare în 
limba maternă italiană, Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT. a obținut un nou succes 
pe linie de învățământ: din acest an, în cadrul 
Olimpiadei de limbi romanice, va avea loc şi 
Olimpiada de limbă maternă italiană.

O contribuție importantă la decizia 
Ministerului Educației şi Cercetării au avut-o 
demersurile făcute de RO.AS.IT., discuțiile avute 
în acest sens cu reprezentanții ministerului, pre-
cum şi proiectele realizate de asociație în sprijinul 
elevilor care doresc să studieze în limba maternă 
italiană. An de an, activitatea editorială prevede 
publicarea periodicelor şi cărților bilingve, la care 
au acces toți cei care doresc să îşi perfecționeze 
cunoştințele.

Cel mai recent exemplu este cartea Vă poves-
tesc romanul italienilor: Logodnicii de Alessandro 
Manzoni, scrisă de Antonio Rizzo. Publicat de 
RO.AS.IT., Caietul 4 al ciclului „Îmi amintesc 
de o zi de şcoală” va fi prezentat în mai multe 
instituții de învățământ, fiind un excelent obiect 
de studiu pentru elevii care studiază în limba 
italiană maternă şi nu numai. 

Revenind la Olimpiada a cărei primă ediție 
se desfăşoară în acest an, trebuie spus că ea are 
două etape: cea județeană / a sectoarelor muni-
cipiului Bucureşti (29 februarie 2020) şi cea 
națională (13-17 aprilie 2020, la Târgu Jiu). Vă 
vom ține la curent cu numele celor mai merituoşi 
participanți.

Andi-Gabriel Grosaru:  
„Limba maternă joacă un rol 
cheie în Europa viitorului”

Andi-Gabriel Grosaru, reprezentantul 
minorității italiene în Parlamentul României, 
a fost prezent la toate evenimentele impor-
tante organizate de liceul bucureştean „Dante 
Alighieri”, în prezent singura instituție de 
învățământ din România în care există clase cu 
predare în limba maternă italiană.

Cu fiecare ocazie, deputatul i-a asigurat pe 
elevi şi pe cadrele didactice de tot sprijinul său. 
„Limba maternă este o parte esențială a oricărei 
comunități etnice, în contextul în care, sub presiu-
nile globalizării, asistăm la dispariția a numeroase 

limbi vorbite de diverse comunități, iar atunci când 
dispare o limbă, dispare o întreagă lume. Cred că 
limba maternă joacă un rol cheie în Europa viito-
rului. Ea inspiră o solidaritate, bazată pe înțelegere 
reciprocă, toleranță şi dialog”, a spus Andi-Gabriel 
Grosaru, după spectacolul pus în scenă de elevii de 
la „Dante” cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii 
Materne în 2019.

„IO parlo italiano /  
EU vorbesc italiana”, 
ediția a II-a

Promovarea limbii materne ca şi componentă 
de bază a identității minorității italiene a fost încă 
de la început o preocupare prioritară a Asociației 
Italienilor din România – RO.AS.IT., care în acest 
an organizează cea de-a doua ediție a concursului 
„IO parlo italiano / EU vorbesc italiana”.

Concursul urmăreşte încurajarea vorbitorilor 
de limbă italiană, ca limbă maternă şi se adresează 
elevilor vorbitori 
nativi de limbă ita-
liană, elevilor care 
studiază limba 
italiană ca limbă 
maternă, elevilor 
cu origini itali-
ene care cunosc 
limba italiană 
chiar dacă nu o 
studiază institu-
țional şi elevilor 
care provin din 
familii mixte 
(unul dintre 
părinți este ita-
lian) şi cunosc limba italiană chiar dacă nu o 
studiază instituțional. 

Cei interesați sunt invitați să trimită eseu-
rile până la data de 15 iunie, la adresa de e-mail 
indicată pe site-ul www.roasit.ro, în secțiunea 
specială, acolo unde poate fi citit şi regulamentul 
complet al concursului. 

Autorii creațiilor literare câştigătoare vor 
participa la tabăra „Europolis Olimpic”, care se 
va desfăşura la Tulcea în perioada 30 august – 
4 septembrie 2020.

de 
Victor Partan
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Caro lettore, vuoi conos-
cere una terra ricca di tesori, una 
terra bella che ti incanta, una 
gente forte, laboriosa, gentile 
e generosa? Vieni in Abruzzo, 
regione verde d’Europa, così è 
definita: «Si scrive Abruzzo, si 
legge in Natura». Terra fatata 

in inverno, colorata in autunno, 
fiammeggiante in estate, emo-
zionante in primavera grazie 
all’esplosione di bellezze tra 
il verde intenso, qui in Valle 
Roveto, e il contrasto delicato 
delle ginestre. La natura in festa, 
gioiosa e profumata, accoglie 
la Santa Pasqua, festa della 
Rinascita, della Resurrezione di 
Gesù. L’allegria del Carnevale 
finisce quando nel giorno 
delle Ceneri inizia la Santa 
Quaresima, tempo di attesa e 
di preghiera. Ogni venerdì viene 
rappresentata la Via Crucis, la 
Domenica delle Palme, il borgo 
è felice, gli ulivi festanti sono i 

protagonisti della giornata: “Là 
dove regnano gli ulivi, lì c’è 
Dio”. Le palme vengono bene-
dette e si riportano a casa con 
gioia e devozione. La Settimana 
Santa precede la Santa Pasqua 
con riti ripetuti ogni anno con 
forte spirito religioso radicato 
nelle tradizioni locali; il Giovedì 
Santo ogni famiglia porta un 
vaso di germogli di grano (fatti 
crescere nel buio delle cantine), 
simbolo di rinascita, per posarlo 
vicino al Crocifisso, si «attac-
cano» (legano) le campane in 
segno di lutto, i ragazzi, per tre 
volte, invitano i fedeli a pregare 
in chiesa con la «tricche-trac-
che», una tavola di legno con 
impugnatura alla quale è attac-
cata una corda di ferro, che ha un 
suono particolare ripetuto è nos-
talgico… tric-trac, tric-trac… 
«Alla Messa, la prima ‘ota», 
«Alla Messa, la seconda ‘ota», 
«Alla Messa, la terza ‘ota»…

Una grande tristezza per-
vade l’animo umano, il Cristo 
Salvatore verrà ucciso il Venerdì 
Santo… Molto partecipata è la 
Processione del Cristo Morto 
per le vie del paese: lumi, lan-
terne accese, balconi addobbati 
con coperte e lenzuola, canti che 
feriscono il cuore… «Gesù mio, 
con dure funi, come reo, chi ti 
legò? Sono stati i miei peccati, 
Gesù mio, perdon e pietà». Passa 
il Cristo Morto seguito dalla 
Mamma Addolorata vestita di 
nero e con un fazzoletto bianco 
in mano e le donne intonano un 
accorato canto: «Figlio, deh!, 
torna oh figlio, torna al tuo 
Padre amante; ahi! Quante volte, 
ahi! Quante io sospirai per te». 

Il Sabato Santo si spoglia 
l’altare, si benedice l’acqua 
e a notte si accende il Fuoco 
Santo… La Pasqua è vicina… 
Lo scampanio delle campane, 
forte e vigoroso, dice «Gesù è 

risorto! Facciamo festa insieme!» 
Un popolo in coro festeggia la 
Pasqua con riti gastronomici 
particolari, che si tramandano da 
nonna a nipote; lasagne, fettuc-
cine, brodo, agnello e una varietà 
di dolci particolari tipici solo del 
periodo Pasquale… Ciambelle 
con il «naspro» (glassa), «ciam-
mellitte» (ciambelletti) al vino, 
«tessechelle», panettoni, pigne 
e «calascenette», rustici ripieni 
di formaggio, soprattutto peco-
rino. «Piazza San Rocche tutte 
ne remore de teste, de cuttrelle 
e de palette, mentre se spanne 
‘ntorne qui j’addore de ciamme-
llitte, pizze e calascenette… E 
se ratticchie, sta la tricche-trac-
cheche tte reporta arrete… a 
j’anne bbeglie, a j’anne de lla 
leppa e lle pretate… a qui sub-
blime munne de fameglie che tte 
pareva i munne delle Fate». Le 
nonne preparavano una «pupa», 
una bambola fatta di pasta, per 
le bambine, e il cavalluccio, per 
i bambini, entrambi con un uovo 
sodo all’interno e la pasta incro-
ciata che lo copriva… Le nonne 
dicevano loro: «Prima non si 
possono mangiare i dolci… si 
aspetta la Pasqua!» L’attesa dei 
bimbi era impaziente e, come 
veniva loro insegnato, offrivano 
quindi quel fioretto (rinuncia) a 
Gesù… Oggi i bambini hanno 
tutto, non c’è l’attesa per niente! 
Riscopriamo il gusto di una 
volta, impariamo a dire di NO 
per apprezzare, poi, il SI meri-
tato. Infine, arrivava la festa 
della «Pasquarella» (Pasquetta), 
tutti erano intenti a preparare «i 
pranzitte» (il pranzetto), ognuno 
portava qualcosa da condividere 
tutti insieme, in montagna, 
su un prato… il periodo della 
Pasqua finiva, culminava in una 
giornata di allegria e semplicità 
durante la quale l’unione rendeva 
felici.

di 
Maria Elena 
Babusci

Pasqua  
de ‘nna ‘ota  
(Pasqua di una volta)
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Cum s-a născut  
tradiția  
carnavalului?

Manifestări asemănătoare 
carnavalului sunt vechi şi se pare 
că pornesc din Egiptul antic, 
unde se spune că sărbătorile cu 
mască au fost identificate până 
pe la anul 527 î.Hr. Procesiunile 
se organizau într-o anumită 
zi, când unui bou i se vopseau 
coarnele şi i se împodobeau cu 
panglici, fiind apoi acoperit 
cu o pânză prețioasă măiestrit 
lucrată, iar un copil era urcat pe 
spatele său. În urma lui, cântând 
imnuri, se înşira o mulțime de 
oameni, femei, bătrâni, tineri, cu 
costume şi măşti. Aceste sărbă-
tori publice – banchete, dansuri, 
mascarade – durau şapte zile şi 
se încheiau cu sacrificarea ani-
malului în rugă ciunile preoților. 

Tradiția este confirmată şi 
în Nubia, Etiopia, Mesopotamia 
şi se va transmite şi în Grecia 
antică, unde festivități străvechi 
dedicate culesului viei vor fi ulte-
rior asociate zeului Dionysos, 
care le va împrumuta şi numele 
de Dionysia. Un om travestit în 
zeul sărbătorit, cu fruntea înco-
ronată cu ghirlandă de frunze de 
viță de vie şi ciorchini de stru-
guri, mergea înaintea unui car 
tras de boi în timp ce mulțimea 
de bărbați şi femei mascați se 
îngrămadea în stradă, cântând 
şi dansând desfrânat. Debutul 
festivalului era procesiunea, 
alcătuită din purtătorii de falus, 
de pâine, de coşuri şi de vin, 
urmată de dansuri, muzică şi 
reprezentații teatrale, acestea 
din urmă fiind un punct central 
al sărbătorii. La Roma acest 
festival este transmis în jurul 
anului 200 î.Hr. sub denumirea 
de Bacchanalia, avându-l în prim 
plan pe Bacchus, corespon-
dentul din mitologia romană a 
lui Dionysos, dar a fost destul 
de repede suprimat de Senat 
întrucât misticismul, desfrâul 
şi violența sexuală practicate 

de adepții cultului lui Bacchus 
contraveneau valorilor culturale 
ale Romei. 

Tot la Roma avem şi alte 
sărbători care amintesc de car-
naval: Saturnalia şi Lupercalia. 
Saturnaliile erau un festival în 
cinstea lui Saturn, desfăşurat în 
fiecare an în luna decembrie, în 
perioada echinocțiului de iarnă 
şi care cuprindeau sacrificii, 
urmate de banchete şi de răs-

turnarea autorizată a ierarhiilor. 
Era singura perioadă din an 
când nu se mai ținea cont de 
normele sociale: patronii serveau 
sclavii la masă, sclavii aveau 
libertatea de a-şi insulta patronii 
şi de a umbla beți pe străzi, se 
suspendau toate activitățile, se 
închideau magazinele, judecăto-
riile (tribunalele), se deschideau 
circurile, pe străzi se întâlneau 
care trase de animale bizar orna-
mentate, în urma lor se înşirau 
cortegiile de mascați, vinovații 
erau grațiați.

Lupercaliile erau sărbători 
dedicate zeului Lupercus (ale 
cărui origini sunt probabil tot 
în mitologia greacă, la zeul 
Pan), zeul care locuia în peştera 
în care Remus şi Romulus au 
fost adăpostiți de lupoaică. Se 
sărbătoreau la Roma în luna 
februarie (ultima din calendarul 

de 
Ioana Grosaru

Andrea Camasei, 
Lupercalia, circa 1635, 
Museo del Prado
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roman, martie fiind prima din 
noul an solar) pentru a purifica 
oraşul şi pentru a aduce sănă-
tate şi fertilitate locuitorilor. 
Lupercaliile mai erau numite şi 
dies Februatus, după denumirea 
instrumentelor de purificare, 
februa, de unde derivă şi numele 
lunii februarie (în latineşte 
Februarius). Februa erau, de fapt, 
fâşii decupate din pielea jupuită 
a caprelor sacrificate, cu care 
preoții acestei sărbători, luperci 
(frații lupului), după ce erau 
stropiți cu sângele animalului şi 
apoi curățați cu lână îmbibată 
în laptele lor, alergând goi sau 
aproape goi în jurul Palatinului, 
loveau, pentru a le purifica, 
pe toate femeile întâlnite, care 
ieşeau în calea lor special pentru 
a fi lovite, crezându-se că astfel 
vor deveni mai fertile.

Se crede că papa Gelasio I 
(492-496) a interzis Lupercaliile 
şi le-a înlocuit cu Sărbătoarea 
Purificării, numită şi Candelora, 
substituind astfel numeroasele şi 
diferitele solemnități religioase 
păgâne cu ritualuri sacre, cu 
toate că a păstrat multe elemente 
comune, de la flagelare, candele 
şi torțe aprinse şi până la ideea 
de purificare. În ciuda faptului 
că Biserica a încercat să-şi asi-
mileze sau să reprime multe din 
ritualurile păgâne, manifestări 
laice de tipul carnavalului au 
continuat şi continuă să existe, 

avându-şi originile în obiceiuri 
străvechi din timpuri imemo-
riale, în care oamenii celebrau 
solstițiile şi echinocțiile, recol-
tele şi fertilitatea, regenerarea 
naturii şi reînnoirea timpului, 

abandonul timpului vechi fiind 
marcat întotdeauna de manifes-
tări descătuşătoare care simulau 
haosul primordial pentru a 
recrea ordinea firească odată cu 
noul an.

Începuturile Carnavalului 
Venețian se leagă de sărbătorirea 
la 1162 a victoriei repurtate de 
venețieni asupra Patriarhului 
Aquileiei. În cinstea acestei 
victorii, oamenii au început să 
danseze şi să se adune în Piața 
San Marco. Totuşi o mențiune 
documentară care să facă referire 
la carnaval în sensul în care avea 
să fie perceput până în zilele 
noastre, cu folosirea măştilor, a 
costumelor de paradă şi de bal 
confecționate manual, apare 
abia în anul 1268. În secolul al 
XV-lea, carnavalul baroc era o 
modalitate de a salva imaginea 
de prestigiu a Veneției în lume, 
iar în secolul al XVIII-lea a luat 
cea mai mare amploare. Mulți 
tineri bogați din toată Europa 
acelor vremuri soseau la Veneția 
incognito pentru a petrece fără a 
fi recunoscuți. 

Carnavalul era, de fapt, 
un prilej de a se debarasa de 
rigiditatea claselor sociale, de a 
da frâu fanteziilor şi visurilor, 
chiar dacă erau menite a se 
destrăma la finalul sărbătorilor, 
o oportunitate de abandon în 
aventuri amoroase fără impli-
cații ulterioare, având în vedere 
că protagoniştii erau ascunşi în 
spatele măştilor confecționate 
cu măiestrie şi artă. Însă sub 
domnia lui Francisc al II-lea al 
Sfântului Imperiu Roman şi mai 
târziu al Imperiului Austriei, 
festivalul a fost interzis în între-
gime în 1797, ca şi utilizarea 
măştilor. A reapărut treptat în 
secolul al XIX-lea, dar numai 
pentru perioade scurte şi mai 
ales pentru sărbători private, 
unde a devenit o ocazie pentru 
artişti de a-i imortaliza specta-
culosul în picturi, opere literare, 
cinematografice sau în fotografii.

După o lungă pauză, car na-
valul a revenit în 1979. Guvernul 
italian a decis să readucă istoria 
şi cultura din Veneția în atenția 
publicului larg, iar aproximativ 
3 milioane de vizitatori vin în 
fiecare an pentru carnaval. 

Februarie, detaliu din 
calendarul-mozaic 
(sec. III d.Hr.) expus la 
Muzeul de Arheologie 
din Sousse, Tunisia
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Cei care nu-i cunosc viața îl descriu ca fiind un 
celebru aventurier venețian, un mascul seducător, 
plin de testosteron, un libertin imoral, care-şi atră-
gea mereu ura şi disprețul bărbaților. Filmele şi căr-
țile dedicate lui i-au evidențiat doar latura erotică şi 
prea puțin faptul că a fost unul dintre marii scriitori 
ai epocii sale, cu o vastă cultură, care impresiona 
întotdeauna. Avea un talent înnăscut de a-i fermeca 
pe cei din jur.

Om al secolului său, era de origine considerată 
umilă la acea vreme (părinții fiind actori), cu toate 
că se spunea că tatăl său ar fi fost de înalt rang nobi-
liar şi o vreme chiar şi-a atribuit titlul de cavaler de 
Seingalt. De mic a fost lăsat în grija bunicii sale. 
Până la vârsta de opt ani, s-a crezut că avea un retard 
mental. Bunica l-a dus la o tămăduitoare, care se 
spune că i-a „descătuşat” mintea, dovedindu-se apoi 
a avea o inteligență ieşită din comun şi o curiozitate 
deosebită pentru stiințe, studiind matematica şi 
chiar teologia. A studiat de asemenea literatura cla-
sică şi muzica. Vorbea curent limbile latină, greacă, 
franceză şi germană. A absolvit Facultatea de Drept 
la Universitatea din Padova la numai 17 ani.

În copilărie se credea că este menit carierei 
ecleziastice, preferând, în locul aventurilor tinereții, 
preocupările erudite, dedicându-se scrierilor filoso-
fice şi istorice. A scris patruzeci şi două de cărți, a 
tradus Iliada în limba italiană, a scris cărți de istorie 
şi una science-fiction, în care anticipa avionul, tele-
vizorul şi maşina. Valoroase sunt şi cele douăspre-
zece volume de memorii. A avut şi crize mistice. 
El scria: „Liber-cugetătorii care zic că rugăciunea 
nu-i bună de nimic nu ştiu ce vorbesc, iar eu ştiu 
din experiență că, după ce mă rog la Dumnezeu, mă 
simt întotdeauna mai puternic şi atât ajunge pentru 
a-şi dovedi folosul, fie că purcede numai din încre-
derea într-Însul”. În Veneția, salvează de la înec un 
patrician, senatorul Bragadino, pe care îl cucereşte 

cu exercițiile sale de magie. Acesta este momentul 
în care se dezlănțuie talentul său de a profita de nai-
vitatea oamenilor cu bani, folosindu-se de numeroa-
sele sale cunoştințe, printre care şi numerologia. În 
tinerețe şi de-a lungul anilor, Bragadino îl va ajuta, 
iar la vârsta senectuții, Casanova va fi susținut de 
marchiza d’Urfé. Era de neimaginat pentru vremea 
aceea ca fiul unor actori să fie acceptat în lumea 
nobililor, dar el trecea cu uşurintă de pe treptele 
palatelor pe cele ale tavernelor, rămânând omul 
erudit, care impresiona şi, în acelaşi timp, stârnea 
invidia celor care nu se puteau ridica la nivelul său, 
neînțelegându-l. 

Interesante sunt şi călătoriile sale prin Europa, 
în acea lume pestriță a secolului. Un secol al filo-
sofilor, al magicienilor, al grupurilor ezoterice, dar 
şi al şarlatanilor. Acest lucru i-a permis să facă din 
scrierile sale o cronică a deceniilor peregrinărilor 
sale, arătând locurile întunecoase ale Secolului 
Luminilor. Colindă oraşele Europei – Roma, 
Napoli, Constantinopol, Berlin, insula Creta. 
Merge şi la Paris, gândindu-se că va avea noroc în 
„cariera” de aventurier, deşi îşi dădea seama că pur-
tările nebuneşti puteau strica totul, el însuşi spunând 
că „natura, când nu asculți decât de ea, te face să 
săvârşeşti la prostii, de ajungi în temniță”. Pe timpul 
şederii sale la Paris este primit în Francmasonerie. 
Tot în Franța, îl sfătuieşte pe ministrul Finanțelor 
să înceapă un joc de noroc, gestionat de stat şi aşa 
s-a născut prima loterie. S-a întâlnit cu Voltaire, 
Rousseau, papa Clement al XIII-lea, Saint-Germain, 
cu fiecare discutând despre domeniul în care aceştia 
excelau, la acelaşi nivel cu ei. Cu Caliostro discuta 
despre magie şi cu Mozart despre muzică şi astfel 
va lucra împreună cu libretistul acestuia, Lorenzo 
Da Ponte, la opera Don Giovanni. Poate atunci au 
încolțit în mintea sa ideile Memoriilor de mai târziu. 
La Berlin, îl sfătuieşte pe Frederic cel Mare, regele 

Jos masca,  
domnule  
Casanova!

de 
Mihaela Profiriu 
Mateescu

Veneția anului 1725. Se năștea unul dintre cele mai 
misterioase, faimoase, talentate și cameleonice personaje ale 
culturii europene, Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798). 
Cu toată exclamația lui La Bruyère, „Totul a fost spus!”, 
îndrăznesc și eu să-l amintesc, dar într-o altă lumină: un 
Casanova fără masca pe care cred că a purtat-o pentru a 
ascunde adevăruri numai de el știute.

Pagina de gardă a 
romanului icosameron al 
lui Casanova, 1788
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Prusiei, asupra unor metode de canalizare, dându-se 
drept inginer hidrolog. Ajungând în Rusia, discută 
cu împărăteasa Ecaterina a II-a cea Mare despre 
organizarea statală. Trece şi prin Polonia, despre 
care scrie o carte, apoi ajunge în Spania şi, întorcân-
du-se la Veneția, devine spion în poliția dogelui. Se 
dădea drept nobil, medic, inginer, alchimist, vio-
lonist, jucător profesionist, magician şi altele, după 
cum cerea conjunctura în care se găsea.

Indiferent de situație, el se dăruia momentu-
lui cu voluptate. A trăit intens, după maxima lui 

Horațiu, Carpe diem! (Trăiește clipa!), neînțelegând 
prin aceasta viața amoroasă. Amestecat în afaceri 
ciudate, are probleme peste tot pe unde trece, în 
Spania, Olanda, Anglia şi Polonia. Intră în tot felul 
de necazuri, din cauza firii sale impulsive, ori chiar 
din curiozitate. Exercițiile sale de magie, care au 
cucerit pe mulți în Europa, au atras atenția vigi-
lentei Inchiziții, care l-a condamnat la cinci ani de 
închisoare. Revenind în Veneția, este închis în puş-
căria Piombi, unde erau duşi criminalii de stat. Nu 
se ştie ce învinuiri i-au fost aduse de către Inchiziție 
pentru a-l aresta, dar este interesant ce-i spune 
Bragadino, care fusese inchizitor de stat: „Cuvântul 
dreptate pare a-i fi străin acestei instituții odioase. 
Înfricoşătorul tribunal te poate găsi vinovat de fără-
delegi adevărate sau închipuite, de care n-are a da 
socoteală”. 

După un an a evadat din locul de unde nimeni 
nu reuşise. Această evadare spectaculoasă a fost 
subiectul unei cărți scrise în anul 1788, care a aprins 
multora imaginația. Relatarea evadării l-a inspi-
rat pe Stendhal, în fuga lui Fabrice del Dongo şi 
chiar pe Alexandre Dumas, în evadarea contelui de 
Monte Cristo. Cercetătorii au negat însă realitatea 
evadării, dar au admirat fertilitatea imaginației sale. 
Se crede că reuşita eliberării sale s-a datorat acelu-
iaşi Bragadino, care l-a ajutat mereu, cu sentimente 
paterne. După evadare, au urmat 20 de ani de exil. 

Interesant este portretul făcut de către prin-
țul de Ligne septuagenarului Casanova, pe care îl 
numeşte aventuros: „Ar fi un bărbat frumos dacă nu 
ar fi urât. E înalt, clădit ca un Hercule, cu un ten 
african, cu ochi vioi, dar cu adevarat plini de spirit. 
Imaginația lui prodigioasă, călătoriile, fermitatea cu 
care întâmpină lipsurile fac din el un om prețios să-l 
întâlneşti. Un mascul atractiv, atrăgându-şi dispre-
țul bărbaților”. 

Celebru a devenit prin aventurile sale galante 
evocate în Memoriile sale, scrise între 1791-1798, 

dovedind o bună cunoaştere a moravurilor epo-
cii, la fel ca Balzac. S-a spus că în multe pagini 
se pot găsi asemănări cu cele din Decameronul lui 
Giovanni Boccaccio care a trăit în secolul al XIV-
lea. În Memorii (Povestea vieții mele), în zece volume, 
Casanova retrăieşte o viață imaginară, pe care cred 
că şi-ar fi dorit-o. El pune pasiune în amorurile sale, 
chiar dacă sunt imaginare. În viața reală nu s-a lăudat 
cu nicio cucerire. Scrierile balansează între relatări 
istoriografice, valoroase pentru cunoaşterea seco-
lului al XVIII-lea, şi egoul naratorului. În memo-
rialistică, apare frecvent un amestec între adevăr, 
invenții şi omisiuni, pe lângă adăugirile postume. 
Textul ascuns timp de un secol, a suferit intervenții 
atât de la primul editor german, Brockhaus, cât şi de 
la următorulul, editorul francez Larforgue.

Memoriile narează viața lui Casanova până la 
50 de ani. Se observă că el se dăruia în tot ce făcea, 
chiar şi femeilor, care erau fascinate de el, cuceritorul 
atingându-le sufletele. În realitate, când se îndrăgos-
teşte şi cea pe care o iubeşte îşi bate joc de el, ajunge 
în pragul sinuciderii. Se spune că a avut şi un copil 
dintr-o relație cu o bucătăreasă, Isabel da Glia.

În ultima parte a vieții, bătrân şi uitat de 
lume, şi-a gasit locul ca bibliotecar în Boemia, la 
castelul Duchcov (Dux), proprietatea contelui 
Waldstein, unde îşi scrie Memoriile şi unde se stinge 
din tumultoasa sa viață. Ultimele sale cuvinte au 
fost: „Doamne şi voi martori ai morții mele! Am 
trăit ca un filosof şi mor ca un creştin”. Nu par a fi 
deloc vorbele unui aventurier. Să nu uităm că avea 
genele a doi actori, născut într-o Veneție patrie a 
carnavalurilor.

Interesul pentru acest personaj se poate observa 
şi din numeroasele romane, piese de teatru şi filme 
care s-au inspirat din viața lui, începând cu Mozart, 
Molière, Byron, Dumas, Ingmar Bergman, Arthur 
Japin, Arthur Schnitzler şi multi alții. Mai recent, 
Philippe Sollers a scris Casanova l ’admirabile şi Jean 
Didier Vincent Casanova, la contagion du plaisir. În 
România, a fost inspirație pentru Nicolae Breban 
în Don Juan şi pentru Radu Stanca în Dona Juana, 
replica feminină a personajului.

Numărul filmelor dedicate vieții lui Casanova 
este şi el impresionant, reliefându-se astfel interesul 
pentru acest personaj, care nu a scăzut odată cu tre-
cerea anilor. S-au împlinit 100 de ani de la turnarea 
primului film despre el, în 1918, film unguresc. Nu 
există alt personaj despre care să se fi produs atâtea 
filme. Au fost ecranizări în 1927, 1948, 1955, în 
1965 cu Marcello Mastroianni, în 1969, în 1976 cu 
Donald Sutherland (în regia lui Fellini, film care a 
luat un Oscar şi un premiu Bafta), în 1977 cu Tony 
Curtis, în 1987 cu Richard Chamberlain, în 1992 
cu Alain Delon, în 2005, 2012, 2014, în 2015 cu 
Diego Luna, iar în 2018 cu John Malkovich. Au 
fost şi seriale TV, în 1971, în 2005 cu Peter O’Toole 
şi în 2015 chiar un DVD.

În anul 2010, Biblioteca Națională Franceză 
a cumpărat cele 3.700 de pagini despre viața sa, 
cu 7 milioane de dolari, fiind considerat cel mai 
scump manuscris vândut vreodată. Dar... dacă nu 
s-ar fi în vă luit în aura unui celebru aventurier, în 
Memoriile sale, numele său ar mai fi rămas oare în 
enciclopediile lumii?

Giacomo Casanova, 
pictură de Anton 
Raphael Mengs, 1760
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Raffaello Sanzio da Urbino  
nel 5° centenario  
della morte (I)

È l’epitaffio che il cardinale Pietro Bembo 
(1470-1547) – insigne linguista, studioso, 
scrittore, grammatico, traduttore e umanista 
italiano – fece incidere sulla tomba di Raffaello 
nel Pantheon di Roma. Raffaello Sanzio è stato 
uno dei più grandi artisti di ogni tempo. Pittore 
e architetto, è diventato, come pochi altri, un 
modello per secoli e generazioni successive. Figlio 
unico di un pittore di buona fama, Giovanni de’ 
Santi, Raffaello nacque a Urbino il 6 aprile 1483. 
Sanzio è una declinazione di Santi che deriva 
in particolare dal latino Sancti con cui l’artista 
preferiva firmare le sue opere. Morì a Roma il 6 
aprile 1520, esattamente nel giorno del suo com-
pleanno. Aveva solo 37 anni. 

Sembra certo che Raffaello abbia potuto 
apprendere i primi rudimenti dell’arte pitto-
rica nella bottega paterna. La morte prematura 
di quest’ultimo, nel 1494, quando Raffaello 
aveva solo 11 anni, lo costrinse ad affrettare la 
maturazione già in giovanissima età. Una delle 
prime opere che gli sono attribuite è l’affresco 
della Madonna con bambino nella casa natale di 
Urbino, datato 1498 circa, quando aveva appena 
15 anni. Negli anni successivi, e sulla base della 
sua cospicua produzione artistica di soggetti 
simili, fu ben presto noto come «il pittore delle 
Madonne». In parte è vero, come è vero che molti 
di questi lavori sono sublimi, e contengono fortis-
simi influssi leonardeschi, con gli «sfumati» e con 
certe impalpabili trasparenze.

Il giovane Raffaello entrò in contatto con 
Pietro di Cristoforo Vannucci, detto «il Perugino» 
(1448-1523) che nella sua maturità è stato tra i 
più importanti e stimati pittori italiani, titolare di 
due avviate botteghe a Firenze e Perugia.

Raffaello incarna alla perfezione l’ideale 
estetico del Rinascimento: la bellezza dei suoi 
dipinti è assimilabile al concetto di armonia 

Este epitaful pe care cardinalul Pietro Bembo 
(1470-1547) – distins lingvist italian, savant, 
scriitor, gramatician, traducător şi umanist – l-a 
gravat pe mormântul lui Rafael din Panteon, la 
Roma. Rafael Sanzio a fost unul dintre cei mai 
mari artişti ai tuturor timpurilor. Pictor şi arhi-

tect, a devenit, aşa cum foarte puțini au reuşit, 
un model pentru secolele şi generațiile succesive. 
Unicul fiu al unui cunoscut pictor, Giovanni de’ 
Santi, Rafael s-a născut la Urbino, pe 6 aprilie 
1483. Sanzio este o declinare a cuvântului Santi 
(Sfinți) care derivă din latinescul Sancti, cu care 
artistul prefera să-şi semneze lucrările. A murit 
la Roma pe 6 aprilie 1520, chiar de ziua lui. Avea 
doar 37 de ani.

Pare cert faptul că Rafael a dobândit primele 
noțiuni ale artei picturii în atelierul tatălui său. 
Moartea prematură a acestuia din urmă, în anul 
1494, când Rafael avea doar 11 ani, l-a obligat 
să se maturizeze de la o vârstă foarte fragedă. 
Una dintre primele lucrări ce-i sunt atribuite este 
fresca Madonei cu copilul din casa natală de la 
Urbino, datată în jurul anului 1498, pe când avea 

di 
Antonio Rizzo
antonio.rizzo08@gmail.com

traducere 
Mariana Voicu

Cortile interno della 
casa di Raffaello a 
Urbino — gli interni 
sono perfettamente 
conservati • Curtea 
interioară a casei din 
Urbino a lui Rafael 
— interiorul este 
conservat perfect

«Qui giace quel Raffaello 
da cui, vivo, la Natura 
temette d’essere vinta, e 
quando morì [temette] di 
morire [con lui].»  

Ille hic est Raphael 
timuit quo sospite vinci, 
rerum magna parens et 
moriente mori. 
 

„Aici se odihnește acel 
Rafael de care, când era 
în viață, Natura se temea 
că va fi învinsă, iar când 
a murit, [se temea] că va 
muri [odată cu el].”
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dell’arte classica, le atmosfere sono chiare e 
serene, equilibrio e piacevolezza sono i suoi 
caratteri distintivi. Questi caratteri hanno deter-
minato gli orientamenti stilistici di generazioni 
di artisti successive all’Urbinate.

Del grande artista si conoscono solo tre 
autoritratti: uno in giovanile età (il più noto); il 
secondo, insolitamente barbuto e senza il carat-
teristico copricapo rinascimentale, rappresentato 
con un amico (Raffaello è quello a sinistra, con 
i capelli lunghi) e il terzo accanto al pittore 
Giovanni Antonio Bazzi, detto «il Sodoma» 
(1470-1549). Il curioso soprannome con cui egli 
stesso talvolta si firmava, sembra non avesse 
nulla a che fare con il significato peccaminoso 
di sodomia, ma verosimilmente era la spiritosa 
toscanizzazione di un suo intercalare in dialetto 

doar 15 ani. În anii următori, şi în baza produc-
ției sale artistice însemnate, cu subiecte similare, 
foarte curând a devenit cunoscut drept „pictorul 
Madonelor”. În parte este adevărat, aşa cum 
este adevărat că multe dintre aceste lucrări sunt 
sublime şi conțin influențe foarte puternice de la 
Leonardo da Vinci, cu „nuanțele” specifice şi cu 
impalpabilele transparențe.

Tânărul Rafael l-a întâlnit pe Pietro di 
Cristoforo Vannucci, cunoscut sub numele de „il 
Perugino” (1448-1523), care, la maturitate, a fost 
unul dintre cei mai importanți şi mai apreciați 
pictori italieni, având două ateliere consacrate, la 
Florența şi Perugia. Rafael întruchipează perfect 
idealul estetic al Renaşterii: frumusețea picturilor 
sale poate fi asimilată conceptului de armonie 
al artei clasice, atmosfera este clară şi senină, 

Affresco di Raffaello 
nella sua casa natale • 
Frescă de Rafael în casa 
natală
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piemontese – infatti Bazzi era nato a Vercelli – 
(«su, ‘nduma!» = orsù, andiamo!). Tuttavia, fra i 
suoi contemporanei, Giorgio Vasari (1511-1574) 
in particolare riconduce il soprannome proprio ai 
costumi sessuali del pittore. 

In definitiva, gli autoritratti di Raffaello 
mostrano un giovane di bell’aspetto che, unito 
al fascino di grande artista e alle frequentazioni 
altolocate, ne fece un uomo molto amato dalle 
donne e – citano fonti a lui contemporanee – ai 
cui «favori» Raffaello non si sottraeva, tanto 
da logorarsene la salute, motivo che – sempre 
secondo le stesse fonti – lo condusse a morire, e 
non per malattia.

Ma al di là della sua biografia, di cui tra 
l’altro si sa abbastanza poco, e quel poco è molto 
carico di incertezze, è certo invece che la sua pre-
coce attività artistica conobbe una inarrestabile 
ascesa piena di commesse che ci hanno restituito 
immortali capolavori.

echilibrul şi plăcutul fiind caracteristicile sale 
distinctive. Aceste caracteristici au determinat 
orientările stilistice a generații întregi de artişti 
ce i-au succedat lui Rafael.

Sunt cunoscute doar trei autoportrete ale 
marelui artist: unul, la o vârstă fragedă (cel mai 
cunoscut); al doilea, neobişnuit, cu barbă şi fără 
pălăria caracteristic renascentistă, reprezentat cu 
un prieten (Rafael este cel din stânga, cu părul 
lung) şi al treilea, alături de pictorul Giovanni 
Antonio Bazzi, supranumit „il Sodoma” 
(1470-1549). Porecla curioasă cu care el însuşi 
se semna uneori se pare să nu avea nicio legătură 
cu sensul păcătos al sodomiei, fiind probabil o 
glumă, care reprezenta o intercalare a dialectu-
lui piemontez cu dialectul toscan – într-adevăr, 
Bazzi se născuse la Vercelli – (su, ’nduma! = orsù, 
andiamo! – Hai să mergem, grăbeşte-te!). Cu 
toate acestea, dintre contemporanii săi, în special 
Giorgio Vasari (1511-1574), afirmau că porecla ar 
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Raffaello 
Sanzio da 
Urbino 
la 500 de 
ani de la 
mortea sa 
(I)

Autoritratto • 
Autoportret
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Il 1508 è l’anno di svolta. Su raccomanda-
zione di Donato Bramante (1444-1514), in quel 
momento architetto capo del Vaticano, il papa 
Giulio II (1443-1513) chiama Raffaello a Roma. 
Fin dal 1511, dunque, l’artista comincia a lavorare 
alle famose Stanze vaticane (alcune delle quali non 
visitabili, perchè dànno accesso agli appartamenti 
papali). È durante questa lunga lavorazione che su 
Raffaello si impongono le influenze stilistiche di 
Michelangelo, che lavorava anche lui in Vaticano. 
Fra i due, pur ammirandosi vicendevolmente, non 
correva molta simpatia, ma questo soprattutto per 
colpa del carattere di Michelangelo.

Il 1514 segna un’altra importante data 
nell’attività artistica del pittore di Urbino: muore 
Bramante e il nuovo papa, Leone X (1475-1513) 
lo nomina «Magister Operis» per la Fabbrica di 
San Pietro al posto di Bramante.

(continua)

fi avut, totuşi, legătură cu obiceiurile sexuale ale 
pictorului.

În cele din urmă, autoportretele lui Rafael 
arată un tânăr frumos care, împreună cu farme-
cul de mare artist şi cu înalta societate pe care o 
frecventa, au făcut din el un bărbat foarte iubit de 
femei, de la ale căror „favoruri” – aşa cum afirmă 
surse contemporane lui – Rafael nu se sustrăgea, 
lucru care i-ar fi uzat sănătatea, din care cauză 
– conform aceloraşi surse – ar fi murit, şi nu din 
cauza vreunei boli. Dincolo de biografia sa, des-
pre care se ştie destul de puțin, iar acel puțin este 
foarte plin de incertitudini, este cert, în schimb, 
că activitatea sa artistică timpurie a cunoscut o 
ascensiune de neoprit, plină de comenzi care 
ne-au oferit capodopere nemuritoare.

Anul 1508 este anul de cotitură. La reco-
mandarea lui Donato Bramante (1444-1514), 
la acea vreme arhitectul şef al Vaticanului, papa 
Iulius al II-lea (1443-1513) îl cheamă pe Rafael 

la Roma. Începând cu anul 1511, aşadar, artis-
tul a început să lucreze la celebrele Camere ale 
Vaticanului (unele dintre ele nefiind deschise 
publicului spre vizitare, pentru că asigură accesul 
în apartamentele papale). În timpul acestei peri-
oade lungi de lucru, în opera lui Rafael se resimt 
influențele stilistice ale lui Michelangelo, care 
lucra şi el la Vatican. Între cei doi, deşi se admi-
rau reciproc, nu a existat prea multă simpatie, mai 
ales din cauza caracterului lui Michelangelo. 

Anul 1514 marchează o altă dată importantă 
în activitatea artistică a pictorului din Urbino: 
moare Bramante şi noul papă, Leon al X-lea 
(1475-1513), îl numeşte pe Rafael „Magister 
Operis” la Fabbrica di San Pietro, în locul lui 
Bramante.

(va continua)

CuLTuRA

Autoritratto – Raffaello 
è quello a sinistra • 
Autoportret – Rafael 
este cel din stânga

Rafael accanto al 
pittore Giovanni Antonio 
Bazzi • Rafael alături 
de pictorul Giovanni 
Antonio Bazzi

La città rinascimentale 
di Urbino, patrimonio 
UNESCO • Orașul 
renascentist Urbino, 
patrimoniu UNESCO
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Friulanii  
din Craiova.  
Boierul Pera Opran

Din punct de vedere istoric, studiile despre 
comunitatea friulană din Craiova, reprezentativă 
printre comunitățile italiene şi grupurile etnice ce 
sunt prezente în țara noastră, sunt puține! 

Respectiv o lucrare informativă, bilingvă, 
publicată în 1999 la editura Aius cu titlul Friulanii 
din Craiova, autori Ion Pătraşcu, Elena Pîrvu şi un 
volum amplu documentat, Italienii – istoria colo-
niilor de agricultori de lângă Craiova. Minoritățile 
în spațiu oltenesc, lucrare ce se ocupă în special 
de agricultorii friulani, publicată în 2017, autor 
Rodica Mixich. Comunitatea istorică de italieni 
din Craiova a fost reprezentată însă şi de nume-
roşi meseriaşi şi specialişti cu studii superioare ce 
au contribuit la modernizarea şi înfrumusețarea 
oraşului şi s-au implicat în viața culturală şi civică 
a Craiovei. Aceştia nu sunt puțini, iar studiile ar 
trebui continuate pentru a avea o imagine veridică 
despre emigrația italiană în Oltenia. Privind agri-
cultorii friulani stabiliți lângă Craiova, o informa-
ție mai puțin documentată susține că boierul Pera 
Opran, proprietarul moşiei de la Işalnița, i-ar fi 
colonizat prin anul 1883, informație transmisă 
eronat şi, prin repetare, devenită „adevăr”. Dacă îi 
întrebi pe cei din comunitatea de la Izvoru Rece, 
pe friulanii bătrâni, ei îți vor spune că i-a adus o 
proprietăreasă bogată, ce i-a împroprietărit cu o 
vatră de casă şi un loc de grădină. Având în vedere 
diferența de gen şi faptul că această comunitate 
de friulani a fost o comunitate închisă până la a 
treia generație, când s-au făcut primele căsătorii 
cu români, trebuie să luăm în calcul povestirea 
bătrânilor ca un izvor istoric.

Aşa am ajuns la boierul şi omul Pera Opran 
şi a lui fiică, Eliza Opran, o recunoscută filan-
troapă pe care o aminteşte şi Nicolae Iorga într-o 
lucrare. Nu întâmplător schițăm portretul omului 
Pera Opran, aşa cum reiese din documentele de 
arhivă. Tatăl lui Pera Opran, Ghiță Opran, s-a 
îm bogățit din comerțul cu cereale aşa cum s-au 
îmbogățit mulți din craiovenii acelor timpuri, pe 
vremea când oraşul era numit „al celor 1.000 de 
moşieri”. Totodată l-a sprijinit cu bani şi pe Tudor 
Vladimirescu. Pera Opran, fiul, şi-a făcut studiile 
la Budapesta, a fost magistrat şi procuror la tri-
bunalul din Craiova, deputat şi senator liberal de 
Dolj. A trăit o perioadă în Italia şi a fost implicat 
în înființarea unui teatru la Craiova, în anul 1850, 
pe care peste trei ani îl va şi conduce. Soția moşi-
erului Opran, Fima, a avut preocupări culturale. 
Doamnele din marile familii craiovene, precum 
Maria Oteteleşanu, Elena Cornetti, Maria 

Dal punto di vista storico, gli studi sulla 
comunità friulana di Craiova, rappresentativa per 
le comunità italiane e per i gruppi etnici presenti 
nel nostro paese, sono ben pochi!

Si tratta di un testo informativo, bilingue, 
pubblicato nel 1999 dalla casa editrice Aius, dal 
titolo I friulani di Craiova, autori Ion Pătraşcu, 
Elena Pîrvu, e di un volume ampiamente docu-
mentato, Gli Italiani – storia delle colonie agricole 
vicino a Craiova. Le minoranze nello spazio 
dell ’Oltenia, lavoro che si occupa soprattutto 
degli agricoltori friulani, pubblicato nel 2017 da 
Rodica Mixich. La comunità storica degli italiani 
di Craiova è stata rappresentata però anche da 
numerosi artigiani e specialisti con studi supe-
riori che hanno contribuito alla modernizzazione 
e al miglioramento della città e che si sono impli-
cati nella vita culturale e civile di Craiova. Questi 
ultimi non sono in pochi e gli studi dovrebbero 
essere portati avanti, fino a ottenere un’immagine 
veritiera sulla migrazione italiana in Oltenia. In 
merito agli agricoltori friulani stabilitisi nei pressi 
di Craiova, un’informazione meno documentata 
sostiene che il nobile Pera Opran, proprietario 
della tenuta di Işalnița, li avrebbe colonizzati 
intorno all’anno 1883, informazione trasmessa 
erroneamente e ripetuta fino a diventare «reale». 
Se domandi ai membri della comunità di Izvoru 
Rece, gli anziani friulani, loro ti risponderanno 
li abbia portato una ricca proprietaria che ha 
dato loro un focolare domestico e uno spazio 
per il giardino. Tenendo presente le differenze 
di genere e il fatto che questa comunità friulana 
sia rimasta chiusa fino alla terza generazione, 
quando sono stati celebrati i primi matrimoni con 
i romeni, è necessario considerare le storie degli 
anziani come una fonte storica.

Così, sono arrivata al nobile e all’uomo Pera 
Opran e a sua figlia, Eliza Opran, nota filantropa 
ricordata anche da Nicolae Iorga nei suoi testi. 
Non a caso abbozziamo un ritratto dell’uomo Pera 
Opran, per come emerge dai documenti d’archivio. 
Il padre di Pera Opran, Ghiță Opran, è diventato 
ricco con il commercio dei cereali, così come si 
sono arricchiti a quei tempi molti cittadini di 
Craiova, all’epoca chiamata la città «dei 1.000 
latifondisti». Allo stesso tempo, ha sostenuto eco-
nomicamente anche Tudor Vladimirescu. Pera 
Opran, il figlio, ha portato a termine gli studi a 
Budapest, è stato magistrato e procuratore al tri-
bunale di Craiova, deputato e senatore liberale di 
Dolj. Ha vissuto in Italia per un periodo ed è stato 

de 
Rodica Mixich

traducere 
Clara Mitola
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Titulescu, Pepita Racoviță, născută Aman, spri-
jineau actul cultural şi activitățile filantropice. 
Pe vremea aceea era o calitate să te dedici agri-
culturii şi modernizării ei. Îi avem ca exemplu 
pe moşierii Ion Argetoianu, I.G. Vorvoreanu, 
licențiat la Paris, precum şi pe mulți alții. Printre 
altele, Vorvoreanu face modificări la casele sale 
cu ajutorul arhitecților italieni Peresutti şi Della 
Barba. 

Pera Opran, de al cărui nume se leagă imi-
grația friulanilor agricultori în Oltenia, a fost 
fără discuție o personalitate a Craiovei. Spre 
bătrânețe însă, cum se întâmplă în viață, portre-
tul latifundiarului se modifică, încât ajunge să 
trăiască singur pe moşia de la Işalnița, doar cu un 
servitor, după ce îşi alungă de acasă soția şi fiica. 
Moşiile de lângă Craiova erau foarte apropiate 
una de alta. Aşa cum am amintit, Eliza Opran 
a fost bună prietenă cu doamna Argetoianu, care 
la un moment dat colonizează câteva familii de 
italieni pe moşia proprie.

Un fapt cert este că boierul Pera Opran intră 
în conflict cu țăranii de pe propria moşie, 
conflict care se concretizează în pro-
cese şi se finalizează cu momentul 
în care casele îi sunt incendiate. 
Latifundiarul avea nevoie de 
brațe de muncă pentru desfă-
şurarea lucrărilor agricole, iar 
oferta țăranilor autohtoni era 
mică. Emigrația agricultorilor 
friulani a avut motive econo-
mice, iar moşia de la Işalnița 
le oferea posibilitatea de a-şi 
practica ocupația. Au venit la 
început sezonier, pentru a munci 
pământul, iar Pera Opran era nevoit 
să le accepte oferta. 

Eliza Opran, unica moştenitoare a 
impresionantei averi a tatălui, pentru că ea nu 
avea urmaşi, donează statului şi sătenilor o parte 
din avere. Domnişoara Eliza Opran avea cu țăra-
nii de pe moşie o relație diferită decât cea a tatălui. 
Aceştia o solicitau pentru rezolvarea unor con-
flicte legate de pământul luat „cu japca” de către 
conu Pera. Eliza Opran a făcut donații spitalelor 
deschise în timpul războiului de independență şi 
a facilitat funcționarea unei şcoli primare în pro-
pria casă din Işalnița. Într-o petiție, agricultorii 
friulani îşi declară clar identitatea: „noi, colo-
niştii agricultori de pe moşia domnişoarei Eliza 
Opran”. Să fie ea proprietăreasa cea bogată despre 
care vorbesc bătrânii friulani? Cu siguranță! Ea 
este cea care îi colonizează pe moşie, le dă vatră 
de casă şi tot ea facilitează întregirea famililor de 
muncitori agricoli friulani. 

implicato nell’istituzione di un teatro di Craiova, 
nel 1850, che guidò per tre anni. La moglie del 
proprietario terriero Opran, Fima, ha avuto inte-
ressi culturali. Le signore delle grandi famiglie 
di Craiova, come Maria Oteteleşeanu, Elena 
Cornetti, Maria Titulescu, Pepita Racoviță, 
nata Aman, sostenevano l’atto culturale e le 
attività filantropiche. All’epoca era una qualità 
dedicarsi all’agricoltura e alla sua modernizza-
zione. Abbiamo l’esempio dei proprietari terrieri 
Ion Argentoianu, I.G. Vorvoreanu, diplomato 
a Parigi, come anche molti altri. Tra l’altro, 
Vorvoreanu modificò le sue case con l’aiuto degli 
architetti italiani Peresutti e Della Barba. 

Pera Opran, al cui nome è legata la migra-
zione degli agricoltori friulani in Oltenia, è 
stato senza dubbio una personalità importante 
di Craiova. Durante la sua vecchiaia però, come 
succede nella vita, il ritratto del latifondista si 
modifica, poiché finì col vivere solo nella tenuta 
di Işalnița, con un unico servitore, dopo aver 
cacciato di casa la moglie e la figlia. Le tenute 

nei pressi di Craiova erano molto vicine 
tra loro. Come già menzionato, Eliza 

Opran è stata una buona amica 
della signora Argentoianu che, a 
un certo punto, ha colonizzato 
alcune famiglie italiane nella 
sua tenuta.

Un fatto certo è che il 
nobile Pera Opran sia entrato 
in conflitto con i contadini 
delle sue terre, conflitto che si 

è concretizzato in processi e si 
è concluso con le sue case date 

alle fiamme. Il latifondista aveva 
bisogno di braccia per svolgere i 

lavori agricoli e l’offerta dei contadini 
autoctoni era bassa. La migrazione degli 

agricoltori friulani ha avuto motivi economici 
e la tenuta di Işalnița offriva loro la possibilità 
di svolgere la propria professione. Sono venuti 
all’inizio come stagionali, per lavorare la terra, 
e Pera Opran era costretto ad accogliere le loro 
richieste.

Eliza Opran, unica erede dell’incredibile 
ricchezza paterna, non avendo a sua volta eredi, 
donerà allo stato e agli abitanti del villaggio una 
parte dei suoi averi. La signorina Eliza Opran 
aveva una relazione diversa da quella intrattenuta 
da suo padre con i contadini della tenuta. Questi 
ultimi ne chiedevano la presenza per risolvere i 
conflitti legati alla terra, presa «con la forza» da 
Pera. Eliza Opran ha fatto donazioni agli ospe-
dali aperti durante la guerra d’indipendenza e ha 
favorito la fondazione di una scuola elementare 
nella sua casa di Işalnița. In una petizione, gli 
agricoltori friulani dichiarano chiaramente la 
propria identità: «noi, i coloni agricoltori nella 
tenuta della signorina Eliza Opran». Che sia lei 
la proprietaria ricca di cui parlano gli anziani 
friulani? Di certo! È stata lei a renderli coloni 
della tenuta, a donare loro un focolare in casa e ad 
aver sostenuto la riunificazione delle famiglie dei 
lavoratori agricoli friulani.

I friulani di Craiova.  
Il nobile Pera Opran

CuLTuRA

Constantin Lecca, 
Portretul lui Pera opran, 
1847, Muzeul Municipal 
București • Constantin 
Lecca, Ritratto di Pera 
opran, 1847, Museo 
Civico di Bucarest
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RO.AS.IT. la vernisajul expoziției 
„140 de ani de relații diplomatice 
între România și Italia”

O incursiune, aşadar, în istoria diplomatică 
dintre România şi Italia, prilejuită de împlinirea 
a 140 de ani de când Italia a recunoscut în 1879 
independența României, înaintea Germaniei, 
Marii Britanii şi Franței. Acela a fost, de altfel, 
momentul în care reprezentanțele celor două țări 
au fost ridicate la rang de legație, marcând un 
moment important în cadrul relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări. 

Însă raporturile româno-italiene sunt anteri-
oare acestei date, exemplu fiind relațiile consulare 
dintre Principatele Române şi Regatul Sardiniei, 
prin înființarea Consulatului de la Galați (1833) 
şi Viceconsulatului de la Brăila (1838). Regatul 
Sardiniei a fost printre cele 7 puteri garante ale 
Unirii din 1859, iar noul stat român a sprijinit 
procesul de unificare al Italiei. În data de 26 
decembrie 1879, România semna Acordul de 
colaborare cu Italia, al doilea ca vechime din seria 
de tratate care vor consemna relațiile diplomatice 
bilaterale ale statului nostru. Evident, raporturile 
politico-diplomatice româno-italiene în cursul 
secolului al XX-lea au fost condiționate de alian-
țele în care s-au aflat cele două țări, dar trebuie 
remarcat că, în ciuda diferenței de sisteme poli-
tice de după cel de-Al Doilea Război Mondial, 
România şi Italia au reuşit să găsească puncte 
de interes comune. La 9 martie 1964 guvernele 
României şi Italiei au adoptat decizia de a ridica 
respectivele misiuni diplomatice de la Bucureşti 

şi de la Roma la rang de Ambasadă. După căde-
rea comunismului din România, au intervenit 
schimbări majore, în sensul că etnicii italieni din 
țara noastră au început să formeze comunități la 
nivelul întregii țări. Au fost reluate legăturile cu 
țara mamă, iar minoritatea italiană a primit drep-
tul de a fi reprezentată în Parlamentul României, 
o schimbare legislativă care a contribuit la conso-
lidarea relațiilor bilaterale, consolidare prevăzută 
şi în Parteneriatul Strategic Consolidat, semnat 
la Bucureşti la 23 iulie 1991. Acest Parteneriat 
a reprezentat cadrul atât pentru un dialog poli-
tic intens, cât şi pentru o colaborare economică 
înfloritoare. Apoi, la 17 aprilie 1997, la Roma, s-a 
semnat Declarația comună a miniştrilor afacerilor 
externe ai României şi Italiei privind Parteneriatul 
Strategic româno-italian, iar la 9 ianuarie 2008 
a fost semnată Declarația Comună a miniştrilor 
afacerilor externe, privind Parteneriatul Strategic 
Consolidat româno – italian.

Relațiile culturale şi ştiințifice sunt de ase-
menea la un nivel ridicat. Ele se desfăşoară în baza 
Acordului de colaborare culturală şi ştiințifică 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Italiene, semnat la Bucureşti, pe 21 octombrie 
2003. Prezența culturală instituțională română 
în Italia este reprezentată în primul rând de 
Accademia di Romania în Roma şi de Institutul 
Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din 
Veneția, amândouă fondate în perioada interbe-
lică. La Bucureşti funcționează Institutul Italian 
de Cultură care promovează, în strânsă cooperare 
cu Ambasada Italiei in România, relațiile cultu-
rale între cele două țări în diferite domenii. 

Minoritatea italiană din țara noastră, for-
mată în urma emigrației masive a italienilor în 
România în ultimele secole, reprezintă un liant 
de colaborare dintre cele două țări. 

Pe această linie a legăturilor bilaterale la cel 
mai înalt nivel, trebuie menționată întrevede-
rea, din 3 mai 2019, a preşedintelui României, 
dl Klaus Iohannis, cu Preşedintele Consiliului 
de Miniştri al Republicii Italiene, dl Giuseppe 
Conte, în cadrul participării la conferința „The 
State of The Union”, organizată de Institutul 
Universitar European din Florența. Cu acest pri-
lej a fost reconfirmată viziunea europeană comună 
şi relațiile excelente dintre cele două state.

Vernisajul expoziției ce a celebrat toate 
aceste relații bilaterale înfloritoare a avut loc 
marți, 10 decembrie, în foaierul de la etajul P1 
al Palatului Parlamentului şi s-a bucurat de 

de 
Olivia SimionLa împlinirea a 140 de ani de relații 

diplomatice între România și Italia, 
Ministerul Afacerilor Externe, Camera 
Deputaților și Ambasada Republicii 
Italiene au marcat momentul printr-o 
expoziție extraordinară ce aduce în fața 
publicului, sub forma unor copii de înaltă 
rezoluție expuse pe panouri în limba 
italiană și română, câteva exemple de 
documente importante ce stau mărturie a 
raporturilor diplomatice dintre cele două 
țări pe parcursul a mai bine de un secol.
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prezența a numeroşi oaspeți de seamă, între care 
ambasadori, înalți prelați, politicieni şi oameni de 
cultură. În deschiderea evenimentului s-au into-
nat imnurile României şi al Italiei, iar soprana 
Bianca Luigia Manoleanu şi pianistul Roman 
Manoleanu, ambii profesori ai Universității 
Naționale de Muzică Bucureşti, au susținut un 
moment artistic, cuprinzând şi colinde. 

Personalități distinse au rostit alocuțiuni în 
cadrul evenimentului de inaugurare: dl Sergiu 
Nistor, Consilier prezidențial (care a citit mesa-
jul din partea Preşedintelui României, dl Klaus 

Iohannis), dna Raluca Turcan, Viceprim-ministru 
al Guvernului României, dl Dan Neculăescu, 
Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, 
dl Marco Giungi, Ambasadorul Republicii 
Italiene în România, dna Ioana Grosaru, pre-
şedinte al Asociației Italienilor din România 
– RO.AS.IT. şi dl Doru Liciu, Şef serviciu al 
Arhivelor Diplomatice din cadrul Ministerul 
Afacerilor Externe.

În mesajul transmis, dl preşedinte Iohannis 
a subliniat continua ascensiune a raporturilor 
dintre cele două țări, pornind de la dialogul 
politico-diplomatic, cooperarea în domeniul 
securității, schimburile comerciale, legăturile 
culturale şi ajungând până la colaborarea la nivel 

european şi euroatlantic. Iohannis a transmis 
şi mulțumiri Preşedintelui Republicii Italiene, 
Sergio Mattarella, pentru cooperarea exce-
lentă şi pentru deschiderea şi sprijinul deplin 
manifestat în vederea implementării continue a 
Parteneriatului Strategic Consolidat dintre cele 
două țări, precum şi pentru prietenia pe care a 
arătat-o întotdeauna față de poporul român şi, 
în special, față de comunitatea românească din 
Italia. Preşedintele a punctat, de asemenea, în 
mesajul său, aspectele comune din trecutul celor 
două popoare, pornind de la moştenirea latină, 
procesul similar de formare a statelor naționale 
unitare şi relațiile diplomatice amicale, Italia fiind 
printre primele state care au recunoscut indepen-
dența României şi au stabilit relații diplomatice 
cu tânărul stat românesc.

Dna Raluca Turcan a accentuat că sunt peste 
1,2 milioane de români în Italia, ce reprezintă o 
adevărată forță, formând cea mai numeroasă 
comunitate românească din străinătate şi în ace-
laşi timp cea mai puternică comunitate de străini 
din Italia. Vice-prim ministrul a apreciat că în 
ultimii ani s-a simțit o prezență antreprenorială 
mult mai mare din partea românilor în Italia şi 
din partea italiană înspre România şi a asigurat 
că guvernul doreşte să dezvolte această latură 
antreprenorială dintre România şi Italia. 

Dl ambassador Marco Giungi a vorbit, la 
rândul său, despre istoria comună ce leagă cele 
două popoare, despre similitudinile dintre ele 
şi despre eforturile susținute ce se fac pentru a 
continua fructuoasa colaborare comercială dintre 
Italia şi România.

Dna preşedinte RO.AS.IT., Ioana Grosaru, 
a vorbit despre relațiile dintre Italia şi România 
dintr-o altă perspectivă, aceea a emigrației itali-
ene istorice în România, care a dat naştere unei 
minorități italiene în țara noastră, o minoritate 
mândră de moştenirea comună italo-română pe 
care o poartă în sânge. Contribuția pe care emi-
grația italiană a adus-o României nu se rezumă 
doar la meseriaşii în construcții ce au ridicat 
România modernă, ci cuprinde şi artişti, medici, 
jurnalişti etc. – aşadar o „diplomație realizată 
prin intermediul direct al cetățenilor”.

Dl Doru Liciu a vorbit despre „comoara 
diplomatică” prezentată cu ocazia acestui verni-
saj, explicând proveniența documentelor şi proce-
sul închegării expoziției.

În încheiere, Corul de copii de la Şcoala 
Italiană „Aldo Moro” din Bucureşti a interpretat 
cântece de sezon (Crăciun) în limba română şi 
italiană.

Asociația Italienilor din România –  
RO.AS.IT. a avut o implicare majoră în organiza-
rea şi desfăşurarea acestui eveniment important, 
de a cărui pregătire s-a ocupat dl deputat din par-
tea minorității italiene în Parlamentul României, 
Andi-Gabriel Grosaru. Dna preşedinte Ioana 
Grosaru a fost şi moderatoarea evenimentului, 
iar doi membri de seamă ai comunității itali-
ene, artiştii din familia Manoleanu, au asigurat 
momentul artistic încântător.
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Un Om  
pentru o Comunitate

Deseori, în oraşul nostru, atunci când se 
aminteşte sau se vorbeşte în public despre comu-
nitatea italienilor din localitate, cineva exclamă, 
spre nedumerirea celorlalți: „Aha, da, domnul 
Dell’Agnolo!”. Astfel, şi datorită acestui nume 
aparte, colectivitatea etnică istorică, nu atât de 
numeroasă acum precum era în trecut, a devenit 
mai cunoscută. Însă nu numai numele cu rezo-
nanță italiană atrage atenția. 

Ținuta acestui domn, ajuns acum la o respec-
tabilă vârstă, impune prin prezența sa, nu atât din 
punct de vedere fizic, cât 
prin discreția, decența 
şi bunul simț pe care 
le afişează. Provenind 
dintr-o familie de emi-
granți din centrul Italiei, 
la început pripăşită la 
malurile Mării Negre, 
iar mai apoi stabilită aici, 
pe malurile Dunării, 
Traian Dell’Agnolo s-a 
împământenit şi înce-
tățenit pe meleagurile 
româneşti. Copilărind 
în vremuri tulburi stră-
bătute de multă teamă, 
la început poate nu a 
înțeles originea familiei 
sale, precum şi numele 
cu rezonanțe nobile ce-l 
purta, adesea intimidat 
de „stâlcirea” lui în 
toate felurile de către 
neştiutori… Maturitatea 
vârstei l-a ajutat, însă, 
să înțeleagă lucrurile şi, 
cu toate că se simțea perfect integrat în mediul 
românesc, treptat-treptat şi-a îmbrățişat apar-
tenența etnică, fără a-i afecta firescul trăirii de 
fiecare zi.

Şi, iată, apare apoi o nouă determinare pe 
firul vieții sale, un trezit ataşament față de conați-
onalii etnici, într-o societate a timpului, eliberată 
de opresiuni şi prejudecăți. Luciditatea aceasta 
l-a determinat să lupte pentru întemeierea comu-
nității italiene locale, el numărându-se printre 
fondatorii acesteia, pentru a cărei dezvoltare a 
militat tot timpul fără „fanfaronisme” sau interese 
înguste. Drept recunoştință, după un timp plin 
de încercări, confrații săi l-au ales cu încredere 
să-i conducă în demersul lor comun.

Spesso, nella nostra città, quando si men-
ziona o si parla in pubblico della comunità degli 
italiani locali, qualcuno esclama, tra lo stupore 
degli altri: «Aha, sì, il signor Dell’Agnolo!». Così, 
anche grazie a questo nome speciale, la collettività 
etnica storica, non più numerosa come in passato, 
si è fatta più conosciuta. Eppure, non solo i nomi 
dal suono italiano richiamano l’attenzione.

Il piglio di quest’uomo, giunto ora a una 
rispettabile età, impone rispetto per la sua sem-
plice presenza, non tanto dal punto di vista fisico, 

quanto per la discrezione, 
la decenza e il buon senso 
che esprime. Proveniente 
da una famiglia di 
migranti dell’Italia cen-
trale, all’inizio stabilitasi 
vicino al Mar Nero, e 
più tardi qui, sulle rive 
del Danubio, Traian 
Dell’Agnolo ha messo 
prima radici e poi si è 
naturalizzato in terra 
romena. Crescendo in 
tempi difficili e pieni di 
paura, forse all’inizio non 
ha compreso l’origine 
della sua famiglia, come 
anche il nome dalle riso-
nanze nobiliari che por-
tava, spesso in ti midito 
dalla sua pronuncia 
«stor piata» in tutti i modi 
da chi non sapeva… 
L’avanzare dell’età l’ha 
aiutato a capire le cose e, 
sebbene si sentisse perfet-

tamente integrato nell’ambito romeno, man mano 
ha accolto la propria appartenenza etnica, senza 
che questo pregiudicasse la sua vita quotidiana.

Ed ecco, appare più tardi una nuova defini-
zione lungo il filo della sua vita, un vivo attacca-
mento nei confronti dei connazionali italiani, in 
una società del tempo, liberata da oppressioni e 
pregiudizi. Tale lucidità l’ha spinto a lottare per 
la costituzione di una comunità italiana locale, di 
cui è stato uno dei fondatori e per il cui sviluppo 
ha militato tutto il tempo senza «fanfaronate» o 
interessi ingiusti. Come segno di riconoscenza, 
dopo un lungo periodo di tentativi, i suoi confra-
telli l’hanno scelto con fiducia come guida, lungo 
il loro percorso comune.

de 
Doina și Ionel 
Gheorghiu,  
în numele 
Comunității  
„Casa Italia” Galați, 
filială RO.AS.IT.

traducere 
Clara Mitola
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Asociația Italienilor din România 
- RO.AS.IT. mulțumește dlui Traian 
Dell’Agnolo pentru colaborarea 
în folosul păstrării și promovării 
valorilor culturale ale etniei italiene 
istorice. De asemenea, apreciază în 
mod deosebit întreaga sa activitate, 
desfășurată în folosul comunității 
etnice italiene istorice din Galați, „Casa 
Italia”, din care face parte și pe care 
a reprezentat-o cu mult devotament, 
considerând-o propria-i familie și 
dedicându-i mult timp din viață.
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Ca urmare, Comunitatea „Casa Italia”, 
înființată acum mai bine de un sfert de veac şi 
devenită filială a RO.AS.IT., s-a bucurat de con-
ducerea sârguincioasă a dlui Dell’Agnolo – un 
profesionist în construcții tehnice –, timp de mai 
bine de jumătate din timpul trecut de la înfiin-
țarea ei. Condițiile de desfăşurare a activităților 
nu au fost întotdeauna dintre cele mai prielnice, 
însă liderul a făcut tot posibilul încât comunita-
tea să nu se destrame. Împreună cu generoasa sa 
familie a asigurat, la început, un spațiu pentru 
desfăşurarea activităților la sediul proprietății 
sale, unde participanții îşi mărturiseau cu drag şi 
bucurie amintiri legate de tradițiile şi obiceiurile 
familiilor italiene din care proveneau.

Abnegația şi tenacitatea acestui vrednic fiu 
de emigranți italieni a influențat în bine asoci-
ația noastră în variate activități de susținere a 
spiritului etnic, în ciuda faptului că mult timp au 
lipsit tuturor instrumentele necesare cunoaşterii şi 
aprofundării spiritualității italiene, începând de la 
conducătorul nostru şi până la ultimul venit între 
noi. În pofida opreliştilor întâmpinate din afară şi, 
uneori, chiar din interiorul comunității – fiindcă 
suntem oameni cu „slă-
biciuni” –, majoritatea 
dintre membri tră ieşte 
o comuniune su fletească 
şi datorită acestui Om, 
exemplu de dăruire şi 
devotament în păstrarea 
identității ce îmbogățeşte 
viața fiecăruia şi a cetății 
în care trăieşte. 

Coordonată de dl 
Dell’Agnolo, comunita-
tea italiană locală „Casa 
Italia” din Galați a răs-
puns la multe din acțiu-
nile RO.AS.IT. şi, având 
suportul şi ajutorul aces-
teia, a contribuit după 
propriile posibilități la 
păstrarea identițății ei, 
făcând-o cunoscută nu 
numai pe plan local, dar 
şi în țară. 

Cu respectul şi con-
si derația ce i se cu vin 
pentru tot ce a reuşit să 
realizeze, noi, toți membrii, ne exprimăm spe-
ranța ca dl Traian Dell’Agnolo să ne însoțească 
încă mulți ani cu înțelepciunea, experiența şi 
însuflețirea lui, dorindu-ne persistența comuni-
tății etnice italiene în cadrul societății gălățene, 
continuând tradiția ei istorică.

Perciò, la Comunità «Casa Italia», costituita 
più di un quarto di secolo fa e divenuta filiale 
della RO.AS.IT., ha beneficiato della diligente 
gestione del sig. Dell’Agnolo – un professionista 
in costruzioni tecniche – per più di metà della sua 
esistenza. Le condizioni in cui si sono svolte le 
attività non sono sempre state le più favorevoli, 
però il capo ha fatto tutto il possibile perché la 
comunità non si perdesse. Insieme alla sua gene-
rosa famiglia, ha assicurato all’inizio uno spazio 
per lo svolgimento delle attività presso una sede 
di sua proprietà, dove i partecipanti si scambia-
vano con affetto e gioia i ricordi legati alle tradi-
zioni e alle abitudini delle famiglie italiane da cui 
provenivano.

L’abnegazione e la tenacia di quest’operoso 
figlio di migranti italiani ha influenzato positiva-
mente la nostra associazione in numerose attività 
di sostegno dello spirito etnico, a dispetto del 
fatto che per molto tempo sono mancati a tutti gli 
strumenti necessari per conoscere e approfondire la 
spiritualità italiana, a partire dal nostro leader e fino 
all’ultimo giunto tra noi. A dispetto degli ostacoli 
incontrati all’esterno e, alle volte, perfino all’interno 

della comunità – per-
ché siamo persone con 
alcune «debolezze» –, la 
maggior parte dei mem-
bri vive una comunione 
spi rituale anche gra zie 
a quest’Uomo, esem pio 
di dedizione e de vozione 
nella conservazione di 
un’identità che arricchisce 
la vita di ciascuno e della 
città in cui vive.

Coordinata dal 
sig. Dell’Agnolo, la 
co munità italiana locale 
«Casa Italia» di Galați 
ha risposto a molte delle 
attività della RO.AS.IT. 
e, con il suo sostegno 
e aiuto, ha contribuito 
quanto ha potuto alla 
conservazione della pro-
pria identità, rendendola 
conosciuta non solo in 
ambito locale ma anche 
nel resto del paese.

Con il rispetto e la considerazione che 
merita per tutti i successi ottenuti, noi, tutti 
i membri, esprimiamo la speranza che il sig. 
Traian Dell’Agnolo ci accompagni ancora molti 
anni con la sua saggezza, esperienza e con il 
suo entusiasmo, e desideriamo che la comunità 
etnica italiana continui a esistere all’interno della 
società di Galați, portando avanti la sua tradi-
zione storica.

BUON COMPLEANNO  
AL NOSTRO AMICO!

LA MULȚI ANI,  
DRAGUL NOSTRU PRIETEN!

SOCIETÀ

L’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT. ringrazia il sig. Traian 
Dell’Agnolo per la collaborazione nel 
conservare e promuovere i valori 
culturali della minoranza italiana 
storica. Allo stesso modo, apprezza 
in maniera particolare la sua intera 
attività, svoltasi al servizio della 
comunità italiana storica di Galați, 
“Casa Italia”, di cui fa parte e che ha 
rappresentato con molta devozione, 
considerandola la sua famiglia e 
dedicandole molto tempo della sua vita.
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Un Uomo per una 
Comunità
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Dante, simbolo dell’Italia molto prima della 
sua Unità. La proposta di dedicare a Dante una 
giornata celebrativa fissa e ogni anno incontra 
l’interesse di tanti. Dante dà nome alla Società 
Dante Alighieri, fondata nel 1889 da Giosuè 
Carducci per difendere l’identità degli emigrati 
italiani nel mondo. La Società lavora in questo 
senso da 130 anni e conta oggi circa 400 comi-
tati e tante scuole ovunque nel mondo. La sua 
missione resta l’insegnamento dell’italiano non 
solo agli emigrati e ai loro figli, ma anche a chi è 
attratto dalla lingua e dal vivere all’italiana. 

Il Dantedì (Giorno di Dante) entra nel 
calendario ufficiale: il 25 marzo è la Giornata 
nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il 
Consiglio dei ministri ha approvato il 17 gennaio 
2020 la direttiva che istituisce il giorno per il 
poeta, in vista dei 700 anni dalla sua scomparsa 
che cadranno nel 2021.

Il Dantedì è nato su proposta del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
il ministro attuale dichiara: «L’aspetto che più 
mi rende felice è che il 
Dantedì resterà immu-
tabile nel calendario 
anche dopo la conclu-
sione delle celebrazioni». 
A caratterizzare il 
Dantedì sarà il coin-
volgimento delle scuole. 
«Stiamo lavorando a ini-
ziative per gli studenti 
già a partire dal 2020», 
dice il ministro dell’I-
struzione. È stato scelto 
il 25 marzo perchè gli 
studiosi lo riconoscono 
come possibile inizio del 
viaggio nell’aldilà della 
Divina Commedia. 

Le aspettative in 
vista della ricorrenza del 
2021 sono molte: dopo 
l’impegno delle Poste 
Italiane (con il coinvol-
gimento di 70 Comuni 
legati alla vita o all’opera 
del poeta) «altre grandi aziende si facciano avanti», 
dichiara ancora il ministro dei Beni Culturali. 
Lo stesso ministro annuncia poi per il 2021 una 
grande mostra dantesca al Quirinale (sede della 
Presidenza della Repubblica), a Roma. Sono oltre 
400 le iniziative giunte al Comitato nazionale per 
le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante. 
Gli studiosi italiani hanno accolto con favore la 
«nascita» del Dantedì: «Permetterà di ravvivare 
ogni anno la memoria del poeta, il cui ricordo è 
vitale per la sopravvivenza della nostra mente».

Dante, simbol al Italiei cu multă vreme îna-
inte de Unitatea ei. Propunerea de a se dedica lui 
Dante o zi de comemorare fixă în fiecare an se 
bucură de o largă aprobare. Dante a dat numele 
Asociației Dante Alighieri, fondată în 1889 de 
Giosuè Carducci pentru apărarea identității 
emigranților italieni în lume. Asociația lucrează 
în acest sens de 130 de ani şi astăzi are, în întreaga 
lume, aproximativ 400 de sucursale şi multe şcoli. 
Misiunea acestei asociații rămâne învățarea lim-
bii italiene, nu numai pentru emigranți și pentru 
copiii lor, ci și pentru cei care sunt atrași de limba 

italiană și de felul de a 
trăi al italienilor.

Il Dantedì (Ziua 
lui Dante) intră în 
calen darul oficial: pe 25 
martie este Ziua națio-
nală dedicată lui Dante 

Alighieri în Italia. Pe 17 ianuarie 2020, Consiliul 
de Miniştri din Italia a aprobat directiva care 
stabileşte ziua pentru poet, având în vedere cei 
700 de ani de la moartea sa, care se vor împlini 
în anul 2021.

Il Dantedì a luat naştere la propunerea 
Ministerului pentru patrimoniu, activități cultu-
rale şi turism din Italia; actualul ministru declară: 
„Ceea ce mă bucură cel mai mult este faptul că il 
Dantedì – ziua lui Dante – va rămâne stabilită 

în calendar chiar şi după 
încheierea comemorării 
lui”. Pentru celebrarea 
Zilei lui Dante vor fi 
implicate şi şcolile. 
„Lu crăm pentru început 
la implicarea elevilor 
începând, deja, din anul 
2020”, spune ministrul 
educației. A fost aleasă 
ziua de 25 martie deoa-
rece oamenii de cultură 
consideră această zi ca 
fiind un posibil început 
al călătoriei în lumea 
de dincolo descris în 
Divina Comedie.

Aşteptările pe care 
le avem cu acest prijej 
în anul 2021 sunt multe: 
după angajamentul luat 
de Poşta Italiană (cu 
par ticiparea a 70 de 
oraşe care au legătură cu 
viața sau opera poetului) 

„alte companii mari se oferă, de asemenea, să se 
implice”, spune ministrul patrimoniului cultural. 
Acelaşi ministru anunță pentru anul 2021 o mare 
expoziție „Dante” la Quirinale (sediul Pre şedinției 
Republicii), la Roma. Peste 400 de inițiative au 
ajuns la Comitetul Național pentru comemorarea 
celor 700 de ani de la moartea lui Dante. Oamenii 
de cultură italieni au salutat „naşterea” il Dantedì 
– Zilei lui Dante: „Ne va permite să reînviem 
memoria poetului în fiecare an, amintire care este 
vitală pentru supraviețuirea spiritului nostru”.

di 
Antonio Rizzo
antonio.rizzo08@gmail.com

traducere 
Mariana Voicu

Dante – disegno di 
Riccardo Guasco • desen 
de Riccardo Guasco

{ Tra parentesi… }
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Visto a Greci, il giorno di Santa Lucia (13 
dicembre 2019) tradizionalmente celebrato ogni 
anno dalla comunità etnica dei discendenti degli 
immigrati italiani.

A poca distanza dalla chiesetta dedicata a 
Santa Lucia, su un piccolo cumulo di terra e pie-
tre disfatto e abbandonato, quattro lastre di pietra 
locale delimitano un pozzo per l’acqua, evidente-
mente prosciugato. Il fatto spiacevole è che quelle 
quattro lastre sono una piccola memoria del 
passato, minima forse, ma in quanto «memoria» 
da preservare, sono anche un piccolo monumento 
al «tempo che fu». Mani 
impreparate o ignoranti, 
in compagnia di qualche 
controllore che niente ha 
controllato, ha deturpato 
il luogo della memoria, 
per aver applicato in 
epoca più recente le colonnine di sostegno di una 
piccola tettoia. Dov’è il segno del degrado e della 
trascuratezza? Nel particolare di aver disposto le 
colonnine non sui lastroni senza nessuna inci-
sione, ma una di queste colonnine proprio sulla 
lastra che porta incisa la data di costruzione del 
pozzo – che sembra essere 1898 – con il risul-
tato di avere una orrenda mascheratura non solo 
dell’epoca, ma anche del costruttore (si intrave-
dono una V e una G). La V sta forse per «Vals»? 
Una ben nota e numerosa famiglia di Greci che 
praticamente aveva a suo tempo «colonizzato» la 
comunità di quel paese.

Chissà quante donne, ragazzi e ragazze, in 
passato e con qualunque clima hanno fatto scor-
rere i loro secchi per raccogliere l’acqua in quel 
pozzo? Non valeva la pena forse, rispettando la 
loro memoria, conservarne anche il loro ricordo 
che, lo ripeto, può essere un frammento – sia pure 
minimo – ma comunque un frammento di storia? 

Am văzut la Greci, în ziua de Sfânta Lucia 
(13 decembrie 2019), care se sărbătoreşte în 
fiecare an, în mod tradițional, de comunitatea 
etnică a descendenților imigranților italieni.

La o mică distanță de biserica ce poartă hra-
mul Sfintei Lucia, pe un morman mic de pământ 
abandonat şi cu nişte pietre aruncate la întâmplare, 
patru dale de piatră locală delimitează o fântână, 
evident, secată. Faptul neplăcut este că acele patru 
dale reprezintă o aducere aminte despre trecut, 
minimă probabil, dar fiind vorba despre o „adu-
cere aminte” care ar trebui păstrată, reprezintă şi 

un mic monument al „memoriei”. Mâini neprice-
pute sau ignorante, împreună cu un supraveghetor 
care nu a supravegheat nimic, au urâțit acest loc, 
în vremurile noastre, cu un acoperiş mic aşezat pe 
nişte stâlpi de susținere. Unde se observă degrada-
rea şi neglijența? În faptul că aceşti stâlpi au fost 
aşezați nu pe dalele pe care nu există nicio incizie, 
ci chiar pe placa pe care a fost inscripționată data 
construcției fântânii – care pare să fie 1898 – cu 
rezultatul de a fi oribil acoperită nu numai această 
dată, dar şi numele constructorului (se poate vedea 
un V şi un G). Litera V vine probabil de la numele 
„Vals”? O familie destul de cunoscută şi numeroasă 
din localitatea Greci care practic „colonizase” 
comunitatea acelui sat, la vremea respectivă.

Cine ştie câte femei, băieți şi fete, în trecut, 
pe orice vreme, şi-au umplut gălețile cu apă din 
acea fântână? Nu ar fi meritat oare, din respect 
pentru memoria lor, efortul de a păstra şi această 
amintire, care repet, poate fi un fragment – deşi 
minim – de istorie?

{ Între paranteze…}

SOCIETÀ

fo
to

: a
rh

iva
 au

to
ru

lu
i



Si
am

o 
di

 n
uo

vo
 in

Si
em

e

I A N UA R I E • M A RT I E44

IT
IN

ER
AR

 T
UR

IS
TI

C

Unde mergeți în următo-
rul city break? Nu v-ați gândit? 
Atunci acest articol vine la 
fix. Vă sfătuim să deschideți 
Google Maps şi să căutați 
„Marostica”. Inițial, veți des-
coperi un mic cerc pe harta 
Italiei, în provincia Vicenza, 
ținutul Veneto. Dacă vă mutați 
privirea în stânga sus, veți 
vedea o fotografie cu o cetate, 
la poalele căreia, pictată pe dale 
de beton, se întinde o tablă de 
şah mare cât o piațetă.

Şi iată că am deschis su-
biectul despre primul obiectiv 
turistic despre care vorbesc cei 
care au vizitat „Maròstega”, 
aşa cum se pronunță numele 
oră şelului în dialectul vene-
țian. Le genda tablei de şah 
cu su pra fața de 256 de metri 
pătrați spune că doi nobili, 
Rinaldo D’Angarano şi Vieri 
da Vallanora, s-au îndrăgostit 
în acelaşi timp de Lionora, fiica 
lui Taddeo Parisio, lordul de 
Marostica. Aşa cum se obişnuia 
pe atunci, Rinaldo şi Vieri s-au 
provocat la duel. Ca să nu îşi 
piardă unul dintre oamenii de 
arme valoroşi, lordul a anuțat 
că îi va da fiica de soție celui 
care va câştiga un... joc de şah. 
Nici pierzătorul nu rămânea cu 
„mâna goală”, ci o primea de 
soție pe Oldrada, sora mai mică 
a Lionorei. Degrabă, în piațeta 
din fața palatului a fost desenată 
o tablă de şah cu 64 de pătrățele. 

Jocul a avut loc la data de 12 
septembrie 1454, fiind urmărit 
de toată suflarea cetății. Cine 
a câştigat? Scriitorul Mario 
Mirko Vucetich, cel care şi-a 
imaginat întreaga poveste în 
scenariul piesei Partida de șah, 
nu a menționat. Să spunem că 
a fost remiză. 

Oricum, dacă ajungeți 
acolo, nu ratați să vă puneți în 
„pielea” unei piese de şah. A 
unui rege, a unei re gi ne, sau 
poate chiar a unui... nebun? 
Din doi în doi ani (în anii 
impari), în a doua săptămână 
din septembrie, în Marostica 
chiar are loc un joc de şah, locul 
pieselor fiind luat de oameni 
costumați cores punzător. Tri-
bu nele sunt neîncăpătoare, iar 
atmosfera este ca la fotbal. Doar 
suntem în Italia, nu? Tot în 
Marostica sunt de vizitat şi cele 

două castele, Castelul de Sus 
(Castello Su periore) şi Castelul 
de Jos (Castello In feriore), tabla 
de şah aflându-se în curtea celei 
de-a doua cetăți. 

Un alt punct de atracție 
este Ferma Diesel, construită 
de Renzo Rosso, unde se pro-
duc vin, grappa şi ulei de măs-
line. Marostica este supranumit 
şi „oraşul cireşelor”. În imensa 
livadă, care are ca granițe 
râurile Astico şi Brenta, sunt 
cireşi dulci şi amari premiați cu 
Typical Geographical Indication. 
„Cireaşa de Marostica” nu este 
culeasă până nu atinge 2 cen-
timetri în diametru, iar gustul 
te face să exclami „mamma 
mia!!!”. Logic, printre pro-
dusele tradiționale locale se 
numără deserturile cu cireşe...

de Victor Partan
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Marostica,
cetatea cu o legendă 
unică în lume
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SIAMO dI NuOvO INSIEME

În numele tuturor cititorilor revistei noas-
tre, Siamo di nuovo insieme, şi al membrilor din 
asociație care o cunosc, dorim să-i mulțumim 
dnei Gabriela Tarabega, care şi-a încheiat recent 
activitatea la redacție, după o perioadă în care 
numele ei a fost legat de apariția a 90 de numere 
ale revistei. 

Preluarea de către dna Tarabega a activită-
ții la redacția revistei Asociației Italienilor din 
România – RO.AS.IT. în urmă cu peste doispre-
zece ani a însemnat o schimbare, o transformare 
totală a imaginii şi a calității revistei, sub aspectul 
prezentării şi al conținutului ei, care a făcut ca 
aceasta să se bucure de aprecieri la fiecare apariție. 

Gabi Tarabega, un om care tace şi face. Un 
om exigent, căutând perfecțiune, de la ea, în 
primul rând, şi apoi de la numeroşii colaboratori. 
Pentru ea, revista a fost, şi nu cred că o să îmi 
conteste afirmația, copilul de suflet, lucrând la 
fiecare număr cu meticulozitate, pentru a nu-i 
scăpa greşeli, corectând cu cerbicia celui care 
caută perfecțiunea, articol după articol. 

Astfel, fiecare număr al revistei a ajuns să fie 
aşteptat cu interes atât de membrii RO.AS.IT., 
cât şi de simpatizanți interesați de cultura etniei 

şi de Italia, căreia Gabi Tarabega îi aparține prin 
rădăcini materne. 

Şi pentru că timpul trece inevitabil şi ne-a 
condus la finalul unei frumoase colaborări, care 
a însemnat şi multe alte proiecte, printre care cel 
mai cunoscut albumul Italienii din România. O 
istorie în imagini, doresc ca în numele meu perso-
nal şi al prieteniei care ne-a apropiat în aceşti ani, 
cât şi în numele noului colectiv de redacție, să-i 
transmit cu sinceritate dnei Gabriela Tarabega: 
sănătate, putere şi viață lungă! 

MULȚUMIM!

Preparare:
• Spălați cireșele și scoateți-le sâmburii • Blenduiți într-un mixer 
cireșele cu 90 de grame de zahăr și cu sucul de lămâie • Omogenizați 
gălbenușurile și amidonul de porumb • Bateți albușurile spumă cu 
zahărul rămas • Cu ajutorul unei palete de silicon, omogenizați 
spuma de cireșe cu gălbenușurile și cu albușurile • Turnați compoziția 
într-o formă de ceramică unsă cu unt • Lăsați sufleul aproximativ 15 
minute în cuptorul preîncălzit la 180 de grade • Poate fi servit cu un 
sirop din suc de cireșe • Poftă bună!
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Cuvânt de 
mulțumire

de 
Ioana Grosaru

Ingrediente:
•  360 de grame de 

cireşe
•  150 de grame de 

zahăr
•  zeamă de la un 

sfert de lămâie
•  3 gălbenușuri
•  6 albușuri
•  30 de grame 

amidon de 
porumb
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Gata în
20 min
Porții

4
Dificultate: 

simplu

Sufleu de cireșe 
de Marostica
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