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Cu toții am auzit vorbindu-se despre Noua ordine 
mondială sau Novus ordo seclorum, dicton răspândit și 
cunoscut de pe bancnotele de 1 dolar american. Dar 
oare s-a întrebat vreodată cineva ce vrea să însemne? 
Cum se va întâmpla acest lucru? Care vor fi pașii efectivi 
pentru stabilirea noii ordini mondiale? Mă gândesc că 
nu. Pentru că, pentru mulți, pacea este ca un dat. Ceva 
ce li se cuvine doar pentru că trăiesc, respiră, muncesc 
într-un anumit teritoriu și cred că, orice ar face, nu li se 
poate întâmpla nimic și că nu ar putea exista amenințări 
la adresa securității lor, pentru că ceea ce se întâmplă, se 
întâmplă doar la televizor. Ei bine, vremurile ne încearcă 
pe toți, iar ceea ce ne spunea dolarul american ne 
influențează în mod direct pe fiecare dintre noi, pentru 
că pacea se construiește. Se construiește prin eforturile 
noastre de zi cu zi, cu iscusința noastră, cu implicarea 
noastră, cu nopțile nedormite și stresul aferent, cu 
mesajele corect transmise, cu reprezentarea asumată 
a unor instituții și, nu în ultimul rând, cu dedicarea 
apărării intereselor țării înainte de toate. Poate pot 
părea cuvinte ușor așternute pe hârtie, dar pentru a le 
putea scrie, acestea trebuie înțelese și puse în practică, 
pentru a putea învăța ceea ce înseamnă pacea. A vorbi 
despre securitate nu este același lucru cu a face securitate, 
iar securitatea înseamnă în primul rând a fi la adăpost, 
toate definițiile securității găsite până în prezent de 
către specialiști convergând către acest aspect. O 
definiție cristalizată nu a putut fi găsită tocmai din cauza 
caracterului dinamic al elementelor ce definesc termenul 
de securitate, ce depinde în mare măsură de o serie de 
factori pe care nu îi putem controla în totalitate. 

Revenind la noua ordine, am 
scris într-un editorial trecut despre 
faptul că lumea nu va mai fi deloc așa 
cum o știm acum și tocmai la asta 
mă refeream. Lumea este construită 

în jurul alianțelor, al jocului în echipă, al intereselor 
de grup, iar noi, România, am ales deja echipa în care 
jucăm și aici fac referire la apartenența la N.A.T.O., la 
Uniunea Europeană, la O.N.U., O.S.C.E., iar eforturile 
de aderare inclusiv la Zona Euro, O.E.C.D. și Spațiul 
Schengen sunt vizibile și preconizez un efort încununat 
de succes în perioada imediat următoare. Aceste 
vremuri vor crea mediul propice pentru redistribuirea 
resurselor și repoziționarea actorilor, a celor cu caracter 
economic îndeosebi, care vor fi puși în situația să își 
renegocieze din temelii pozițiile dominante de pe piață 
sau vor dispărea din peisaj. Este vital ca resursele să fie 
redistribuite pragmatic, printr-o riguroasă negociere 
și un real câștig pentru state, indiferent de mărimea 
jucătorilor interesați tot mai mult de dominarea 
piețelor. Lumea a fost măcinată de conflicte de-a lungul 
timpului, ele fiind cele care au creat o serie de avantaje 
unora în detrimentul altora. Conflictele de multe ori 
au dus la progres, dar în egală măsură s-au înregistrat 
și pierderi. A fost un joc de tipul win – lose (termen pe 
care l-am auzit frecvent din gura unui fost politician 
corupt) specific vremurilor Războiului Rece, ce a lăsat 
urme și răni adânci în societate și care, pe termen lung, 
a fost un joc fără un deznodământ pozitiv cuantificabil. 
Am învățat din greșeli și ne-am opus hazardului. 
Ne regăsim în clipa de față în situația în care, la nivel 
economic, analizele de macro-mediu trebuie riguros 
întocmite și respectate, iar dezvoltările fiecărei entități 
trebuie să survină ca urmare a unor practici sănătoase. 
La nivel de grupuri sociale, se va avea în vedere reala 
necesitate, respectarea cu strictețe a valorilor ocrotite, 

precum și a tradițiilor și culturii 
acestora. Trebuie doar să înțelegem 
bine ceea ce suntem și ceea ce ne 
definește pentru a face parte din 
echipa potrivită.

Tutti abbiamo sentito 
parlare del Nuovo ordine mondiale 
o Novus ordo seclorum, espressione 
diffusa e conosciuta, presente sulle 
banconote da 1 dollaro americano. 
Ma qualcuno si è mai chiesto cosa significhi? 
Come succederà? Quali saranno i passi reali per la 
definizione del nuovo ordine mondiale? Penso di no. 
Perché, per molte persone, la pace è un dato assodato. 
Qualcosa che pensano di meritare per il solo fatto di 
vivere, respirare, lavorare in un determinato territorio 
e credono che, qualsiasi cosa facciano, non potrà 
succedergli niente e non potranno esistere minacce per 
la loro sicurezza, perché ciò che succede, succede solo 
in televisione. Ebbene, i tempi ci mettono tutti alla 
prova, e ciò che diceva il dollaro americano influenza in 
modo diretto ognuno di noi, perché la pace è qualcosa 
da costruire. Si costruisce con i nostri sforzi giorno per 
giorno, con il nostro talento, con il nostro impegno, 
con le notti in bianco e il conseguente stress, con i 
messaggi correttamente trasmessi, rappresentando 
consapevolmente delle istituzioni e, non ultimo, 
dedicandoci alla difesa degli interessi nazionali prima 
di ogni altra cosa. Forse queste possono sembrare 
parole facili da scrivere su un foglio, ma per scriverle 
bisogna comprenderle e metterle in pratica, per 
imparare il significato di pace. Parlare di sicurezza 
non equivale a creare sicurezza, e sicurezza significa 
innanzitutto essere al sicuro, e tutte le definizioni 
trovate finora dagli specialisti convergono su questo 
punto. Una definizione cristallizzata non è stata ancora 
individuata a causa del dinamismo degli elementi 
che definiscono il termine sicurezza, dipendente in 
buona parte da una serie di fattori che non possiamo 
controllare totalmente.

Tornando al nuovo ordine, ho scritto in un 
passato editoriale che il mondo non sarebbe più stato 
così come lo conosciamo e mi riferivo proprio a questo. 

Il mondo è costruito su delle 
alleanze, su giochi di squadra, 
su interessi di gruppo e noi, la 
Romania, abbiamo già scelto la 
squadra con cui giocare e qui mi 

riferisco all ’appartenenza alla NATO, all ’Unione 
Europea, all ’ONU, all ’OSCE, e gli sforzi per aderire 
anche alla Zona Euro, OECD e Spazio Schengen 
sono visibili e prevedo uno sforzo che andrà a buon 
fine nell ’immediato futuro. Questo periodo creerà 
un ambiente propizio per la redistribuzione delle 
risorse e per un nuovo posizionamento degli attori, 
specialmente di quelli economici, che saranno costretti 
a rinegoziare dalle fondamenta le proprie posizioni 
dominanti, altrimenti saranno costretti a sparire 
dalle scene. È di vitale importanza che le risorse siano 
redistribuite in modo pragmatico, attraverso una 
negoziazione rigorosa e un guadagno reale per gli stati, 
a prescindere dalla grandezza dei giocatori sempre più 
interessati a dominare i mercati. Nel tempo, il mondo 
è stato macinato da conflitti che hanno creato vantaggi 
per alcuni a scapito di altri. I conflitti spesso hanno 
portato progresso ma in pari misura anche perdite. 
È stato un gioco del tipo win – lose (espressione che 
ho sentito spesso uscire dalla bocca di un ex politico 
corrotto) tipico dei tempi della Guerra Fredda, che ha 
lasciato tracce e ferite profonde nella società in cui, 
a lungo termine, è stato un gioco privo di risultati 
positivi quantificabili. Abbiamo imparato dagli errori 
e ci siamo opposti all ’azzardo. In questo momento 
viviamo una situazione in cui, a livello economico, le 
analisi di macro ambiente dovranno essere redatte e 
rispettate, mentre la crescita di ogni entità dovrà essere 
generata da pratiche sane. A livello di gruppi sociali, 
si terrà presente la reale necessità, il rispetto rigoroso 
dei valori protetti, insieme anche alle loro tradizioni 
e culture. È necessario capire cosa siamo e cosa ci 
definisce per far parte della squadra giusta.
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Fără îndoială, efectele crizei s-au resimțit și 
la nivel organizațional, așa că Asociația Italienilor 
din România – RO.AS.IT. a trebuit, la rândul 
său, să se adapteze noilor realități, o adaptare 
grea în contextul în care scopul principal al unei 
asociații de profil este de a menține împreună o 
cumunitate și de a-i păstra vie identitatea prin 
întâlniri cu membrii și manifestări culturale vari-
ate care să transmită mai departe, către publicul 
larg și către generațiile tinere, această cultură și 
această identitate. În condițiile în care simpla 
activitate de a te întâlni pentru socializare a fost 
stopată în cursul carantinei din 2020, este lesne 

Senza dubbio, gli effetti della crisi si sono 
fatti sentire anche a livello organizzativo, per-
ciò l’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT. ha dovuto a sua volta adattarsi 
alla nuova realtà, un adattamento difficile nel 
contesto in cui, lo scopo principale di un’associa-
zione di settore è tenere insieme una comunità e 
mantenerne viva l’identità tramite incontri con 
i membri e diverse manifestazioni culturali che 
trasmettano più in là, verso il grande pubblico e le 
giovani generazioni, questa cultura e quest’iden-
tità. Nelle condizioni in cui il semplice incontro 
con qualcuno per socializzare è stato bloccato 
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Criza sanitară declanșată în 2020 la nivel mondial a fost o situație despre care mulți 
nu credeau că e posibil să o trăiască în cursul vieții lor. Pandemiile de o asemenea 
amploare păreau rezervate cărților de istorie. Și totuși pandemia de Covid-19 ne-a 
afectat pe toți, atât la nivel personal, cât și la nivel mondial, și ne-a forțat să învățăm 
un alt stil de viață, un alt fel de a ne raporta la ceilalți și la ceea ce numeam până 
atunci normalitate. Reticența față de contactul fizic cu ceilalți, purtarea măștii de 
protecție, dezinfectarea mâinilor cu fiecare ocazie sunt tot atâtea obiceiuri devenite 
firești, dar care cu doar doi ani în urmă ar fi părut ireale. Vorbim despre un fenomen 
planetar care a schimbat semnificativ felul în care relaționăm și interacționăm. 

La crisi sanitaria innescatasi nel 2020 a livello mondiale è stata una situazione con cui 
molti di noi non pensavano si sarebbero mai confrontati durante la loro vita. Pandemie 
di tale vastità sembravano riservate ai libri di storia. Eppure, la pandemia di Covid-19 ha 
riguardato tutti, a livello personale come anche mondiale, e ci ha costretti a imparare 
un altro stile di vita, un modo diverso di rapportarci agli altri e a ciò che chiamavamo 
normalità. La reticenza verso il contatto fisico con gli altri, indossare maschere di 
protezione, disinfettarsi le mani in ogni momento sono tutte abitudini diventate normali 
ma che solo due anni fa sarebbero parse irreali. Parliamo di un fenomeno planetario 
che ha cambiato profondamente il modo in cui intratteniamo relazioni e interazioni.
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durante la quarantena del 2020, è facile com-
prendere quanto difficile sia stato tenere la gente 
unita. Ma abbiamo continuato a farlo, adattan-
doci strada facendo e cercando di superare la crisi.

Purtroppo, siamo stati costretti a rinunciare 
a molti degli eventi presenti nel ricchissimo 
calendario previsto per l’anno 2020: spettacoli, 
presentazioni di libri, campi per bambini. Gli 
ospiti attesi dall’Italia nel 2020 nell’ambito di 
alcuni progetti, non sono più riusciti a venire, 
provocando l’annullamento degli stessi. Eppure, 
a dispetto degli sviluppi sfavorevoli, abbiamo 
continuato a organizzare manifestazioni online. 
Il trasferimento in online non è stato semplice, c’è 
stato bisogno di abituarsi alle nuove tecnologie e 
saper rispondere alle provocazioni. Spesso sono 
apparse situazioni impreviste, difficoltà tecniche, 
ma sono state superate e abbiamo organizzato con 
successo diversi eventi che ci hanno dato un’oc-
casione d’incontro con il pubblico, di dialogo, 
d’interazione con la comunità: dai vernissage 
online, alle feste di premiazione degli alunni 
partecipanti all’Olimpiade di Lingua Materna 
Italiana, presentazione di libri e… perfino il car-
nevale e il festival «Confluenze», sebbene questi 
ultimi siano stati atipici. È vero, il carnevale non 
è più stato il tipico incontro faccia a faccia, con 
maschere, musica, danza e buonumore, ma è 
stato un incontro online in cui si è parlato della 
tradizione del carnevale, sono state presentate le 
maschere e i costumi tipici e si è cantato. Mentre 
il festival che tradizionalmente organizziamo da 
anni si è trasformato in una retrospettiva dello 
stesso, con brevi video degli anni precedenti, 
postati online per 10 giorni. Purtroppo, il perma-
nere della pandemia di Covid-19 anche nel 2021 
ha stoppato almeno temporaneamente questo 
festival di tradizione, interrompendone la conti-
nuità. Ed è necessario menzionare che, sebbene la 
tecnologia abbia reso la vita di tutti più semplice 
e più sopportabile durante la pandemia, facili-
tando il contatto a distanza, inevitabilmente una 
parte dei membri della comunità ha incontrato 
difficoltà da questo punto di vista, a causa dell’età 
avanzata. Perciò, il trasferimento online non ha 
offerto una soluzione completa al problema, e 
tenersi in contatto con i membri più anziani, che 
si trovavano a grande distanza, è stato difficile.

D’altra parte, difficile è stato anche per-
dere alcuni di questi membri più anziani che, 
purtroppo, hanno perso la lotta con la malattia. 
Ma esiste sempre un rovescio della medaglia. In 
questo caso, è stato il grande interesse dei giovani 
per le nostre attività: in un certo modo, il fatto di 
essere online è riuscito a far avvicinare più gio-
vani del normale. Un fatto incoraggiante, visto 
che uno dei problemi con cui si confronta l’Asso-
ciazione degli Italiani di Romania – e forse anche 
le altre minoranze nazionali – è il disinteresse 
dei giovani d’origine italiana per la loro identità 
etnica e il loro allontanamento dalla cultura e 

de înțeles că nu a fost ușor să ții oamenii aproape. 
Dar am continuat să o facem, adaptându-ne din 
mers și încercând să depășim criza.

Din păcate, dintr-un calendar foarte bogat 
în evenimente prevăzut pentru anul 2020, ne-am 
văzut nevoiți să renunțăm la multe dintre acestea: 
spectacole, prezentări de carte, tabere pentru 
copii. Oaspeți așteptați din Italia în 2020 în 
cadrul unor proiecte nu au mai putut veni, atră-
gând anularea acestora. Însă, în ciuda evoluțiilor 
nefavorabile, am continuat să organizăm mani-
festări în mediul online. Transferul în online nu 
a fost ușor, a trebuit să ne familiarizăm cu noile 

tehnologii și să facem față provocărilor. Deseori 
au apărut situații neprevăzute, dificultăți tehnice, 
dar au fost depășite și am organizat cu succes o 
serie de evenimente ce ne-au prilejuit întâlnirea cu 
publicul, dialogul, interacțiunea cu comunitatea: 
de la vernisaje online, la festivități de premiere 
ale elevilor participanți la Olimpiada de Limbă 
Maternă Italiană, lansări de carte și... chiar carna-
valul și festivalul „Confluențe”, în ciuda faptului 
că acestea din urmă au fost atipice. Într-adevăr, 
carnavalul nu a mai fost tipica întâlnire față în 
față, cu măști, muzică, dans și voie bună, ci a fost 
o întâlnire online în care s-a vorbit despre tradiția 
carnavalului, s-au prezentat măștile și costumele 
tipice și s-a cântat. Iar festivalul cu tradiție pe 
care îl organizam an de an s-a transformat într-o 
retrospectivă a acestuia, cu filmulețe din anii pre-
cedenți postate online de-a lungul a 10 zile. Din 
păcate, continuarea pandemiei de Covid-19 și în 
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Donație de măști din 
partea Asociației 
Italienilor din România 
– RO.AS.IT. către 
Liceul Teoretic „Dante 
Alighieri”, 2020. Dna 
Prof. Iuliana Crivățu și 
Olivia Simion (RO.AS.IT.)

Donazione di mascherine 
per il Liceo Teorico 
«Dante Alighieri» da 
parte dell'Associazione 
degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT., 2020. Sig.ra 
Prof. Iuliana Crivățu e 
Olivia Simion (RO.AS.IT.) 
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2021 a stopat temporar, cel puțin, acest festival cu 
tradiție, întrerupându-i continuitatea. Și trebuie 
menționat că, deși tehnologia ne-a făcut tuturor 
viața mai ușoară și mai suportabilă în cursul 
pandemiei, facilitând contactul de la distanță, 
inevitabil o parte dintre membrii comunității au 
întâmpinat dificultăți din acest punct de vedere, 
din cauza vârstei înaintate. Așadar, transferul 
în online nu a adus o soluționare sută la sută a 
problemei, iar păstrarea contactului cu membrii 
în vârstă, aflați la mare distanță, a fost dificilă. 

De altfel, dificilă a fost și pierderea unora 
dintre acești membri în vârstă, care, din păcate, 
au cedat în lupta cu boala. Dar mereu există un 
revers al medaliei. În acest caz, a fost interesul 
crescut al tinerilor pentru activitățile noastre: 
cumva mediul online a reușit să ne aducă aproape 
mai mulți tineri ca de obicei. Un fapt îmbucu-
rător, având în vedere că o problemă cu care se 
confruntă Asociația Italienilor din România – și 
probabil și alte minorități naționale – este aceea a 
dezinteresului tinerilor cu origini italiene pentru 
propria identitate etnică și îndepărtarea lor de 
cultura și de limba strămoșilor. Ei, bine, această 
digitalizare a contactului uman i-a determinat pe 
unii tineri să se apropie mai ușor de noi, dar în 
același timp suntem conștienți că nu îi putem ține 
aproape doar online. Pentru a le menține intere-
sul viu, ei trebuie implicați în activități concrete, 
față în față, stimulați prin diverse evenimente ce 
presupun contact, întâlniri, stabiliri de raporturi 
de prietenie, experiențe în comun, ceea ce pande-
mia nu ne-a permis.

Având în vedere situația în care ne-am aflat, 
potrivnică întâlnirilor și saloanelor culturale, 
ne-am dedicat mai mult activității editoriale. 
Ne-am concentrat pe realizarea unui catalog des-
pre emigrația italiană istorică spre România, care 
să pună în valoare cercetările realizate pe subiect 
de-a lungul anilor, pe editarea de carte și de 
reviste. Într-adevăr, activitatea editorială a asoci-
ației nu a încetat nicio clipă, revista noastră ieșind 
cu regularitate, în ciuda unor întârzieri cu care 
ne-am confruntat din cauza îmbolnăvirii unora 
dintre persoanele cheie în realizarea acesteia.

Tot pentru a fi alături de comunitate și 
pentru a valorifica materialele deținute, precum 
și pentru a rămâne vizibili, am postat o serie de 
filme documentare despre istoria comunității 
italiene din diferite zone ale țării pe canalul 
Youtube al asociației. Încă o dată, mediul online 
a fost mijlocul prin care ne-am adresat publicului 
și care ne-a permis să rămânem în contact.

Transferul școlii în mare parte în online a 
avut repercusiuni și asupra activităților noastre. 
Prezentările de carte planificate în cadrul șco-
lilor au fost des amânate, iar interesul elevilor 
pentru participarea la concursuri extrașcolare 
s-a diminuat, aceștia găsind motivație din ce în 
ce mai mică în realizarea altor activități pe lângă 
școala online. A trebuit să amânăm pe perioadă 

dalla lingua degli antenati. Ebbene, questa digi-
talizzazione del contatto umano ha spinto alcuni 
giovani ad avvicinarsi a noi più facilmente, anche 

se, allo stesso tempo, sappiamo di non poterli 
mantenere vicino solo online. Per tenere vivo il 
loro interesse, devono essere coinvolti in attività 
concrete, faccia a faccia, stimolati tramite diversi 
eventi che presuppongano contatti, incontri, la 
creazione di rapporti d’amicizia, di esperienze 
comuni, tutto quello che la pandemia non ci ha 
permesso di fare.

Tenendo presente la situazione in cui ci 
troviamo, avversa a incontri e saloni culturali, 
ci siamo dedicati di più all’attività editoriale. 
Ci siamo concentrati sulla realizzazione di un 
catalogo riguardante l’emigrazione italiana sto-
rica verso la Romania, che valorizzi le ricerche 
realizzate sull’argomento negli anni, sulla pub-
blicazione di libri e riviste. In effetti, l’attività 
editoriale dell’associazione non si è fermata un 
istante, la nostra rivista ha continuato a uscire 
regolarmente, a dispetto di alcuni ritardi con 
cui ci siamo confrontati a causa della malattia di 
alcuni membri essenziali alla sua realizzazione.

Sempre per essere accanto alla comunità e 
per valorizzare i materiali di cui siamo in pos-
sesso, e anche per rimanere visibili, abbiamo 
postato una serie di film documentari sulla storia 
della comunità italiana di diverse zone del paese 
sul canale YouTube dell’associazione. Ancora 
una volta, l’ambiente telematico è stato un mezzo 
tramite cui ci siamo rivolti al pubblico e che ci ha 
permesso di rimanere in contatto.

Il trasferimento della scuola soprattutto in 
online ha avuto ripercussioni anche sulle nostre 
attività. Le presentazioni editoriali pianificate in 
ambito scolastico sono state spesso rimandate, 
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Deschidere atipică a 
anului școlar, fără 
elevi, 2020. Dna 
Președinte Ioana 
Grosaru, Excelența Sa 
Ambasadorul Marco 
Giungi, dl Deputat Andi-
Gabriel Grosaru

Apertura atipica 
dell'anno scolastico, 
senza studenti, 2020. 
Sig.ra Presidente Ioana 
Grosaru, Sua Eccellenza 
l'Ambasciatore Marco 
Giungi, Sig. Deputato 
Andi-Gabriel Grosaru
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nedeterminată premierea câștigătorilor din anii 
precedenți ai concursurilor noastre, întrucât pre-
supunea deplasări în Italia. În același timp, din 

păcate, a fost întreruptă în 2021 și organizarea 
Olimpiadei de Limbă Maternă Italiană, care a 
avut o primă ediție în 2020, înainte de pande-
mie (deși a ajuns doar până la faza județeană, cea 
națională fiind anulată). În ciuda tuturor acestor 
neplăceri, trebuie menționat că învățământul în 
limba maternă italiană a continuat să ia amploare, 
interesul elevilor de a învăța în această limbă 

crescând de la an la an și clasele fiind suplimen-
tate, iar în acest an, 2022, Olimpiada de Limbă 
Maternă Italiană se va relua.

Italia a fost prima țară din Europa afectată 
foarte grav de pandemie. Nu a fost ușor pentru 
minoritatea italiană din România să urmărească 
situația cumplită ce se desfășura în primăvara 
anului 2020 în Italia. De altfel, de la prilejul de 
bucurie pe care îl constituia Ziua Italiei de obicei, 

e l’interesse degli alunni a partecipare a corsi 
extrascolastici è diminuito, poiché sempre meno 
motivati a realizzare altre attività oltre alla scuola 

online. È stato necessario rimandare a tempo 
indeterminato la premiazione dei vincitori degli 
anni precedenti dei nostri concorsi, poiché pre-
supponeva viaggi in Italia. Allo stesso tempo, 
purtroppo, nel 2021 è stata interrotta anche 
l’organizzazione dell’Olimpiade di Madre Lingua 
Italiana, che ha avuto la sua prima edizione nel 
2020, prima della pandemia (giunta solo fino alla 
fase regionale, visto che quella nazionale è stata 
annullata). Nonostante tutti questi dispiaceri, è 
necessario menzionare che l’insegnamento in lin-
gua materna italiana ha continuato a estendersi, 
l’interesse degli alunni per l’insegnamento in que-
sta lingua è cresciuto da un anno all’altro e le classi 
sono diventate più numerose e quest'anno, 2022, 
riprenderà l’Olimpiade di Madre Lingua Italiana.

L’Italia è stato il primo paese d’Europa 
violentemente colpito dalla pandemia. Non è 
stato facile per la minoranza italiana di Romania 
seguire la situazione complicata vissuta in Italia 
nella primavera del 2020. Peraltro, la Festa della 
Repubblica che rappresentava di solito un motivo 
di gioia, nel 2020 è stata solo un’occasione per 
porgere un omaggio a questo paese così dura-
mente provato in quel periodo. I viaggi e le visite 
in Italia, atti a mantenere il contatto con la terra 
natia degli antenati, sono stati interrotti anche 
loro. Un fatto ancora più triste, visto che alcuni 
dei membri sono già avanti con gli anni e le pos-
sibilità di mettere ancora piede in terra italiana 
diminuiscono ogni anno che passa.

Anche se eravamo ancora lontani dalla fine 
della pandemia, che minacciava di restare con 
noi anche negli anni a venire, il 2021 è arrivato 
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Indispensabilele măști, 
2022

Le mascherine 
indispensabili, 2022

Conferința națională 
online, 2021

Conferenza nazionale 
online, 2021
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în 2020 ziua națională a fost doar un prilej pen-
tru a aduce un omagiu acestei țări atât de greu 
încercate în acea perioadă. Călătoriile și vizitele 
în Italia, menite să mențină contactul cu pămân-
tul natal al strămoșilor, au fost și ele stopate. Un 
fapt cu atât mai trist, cu cât unii dintre membri au 
vârste înaintate și șansele de a mai călca pe tărâm 
italian scad cu fiecare an ce trece.

Deși eram încă departe de un final al pan-
demiei, care amenința să rămână printre noi și în 
anii următori, 2021 a venit cu o serie de relaxări 
și cu ușoare reintrări în normalitate. În anumite 
condiții și perioade, s-au reluat călătoriile, eveni-
mentele, interacțiunile directe. Am putut așadar 
organiza și evenimente hibrid, cu prezență atât 
online, cât și fizică, iar în anumite perioade chiar 
și evenimente cu prezență doar fizică, firește, cu 
număr restrâns de persoane, dar care ne-au rea-
dus bucuria interacțiunii directe și a contactului 
uman, cum au fost întâlnirile de Ziua Națională 
a Italiei și de Crăciun, salonul „In memoriam 
Pesamosca” sau expoziția „Sempre Dante.”

În martie 2022, după doi ani, starea de alertă 
din România, cauzată de Covid-19, a luat sfârșit. 
Ne-am dori să putem spune că asta presupune 
revenirea completă la normalitate. Din păcate, 
lucrurile nu stau așa. Imprevizibilul rămâne. Nu 
putem ști ce ne rezervă ziua de mâine, nu mai 
putem planifica cu certitudine evenimente cu 
mult timp înainte, trebuie mereu să fim pregătiți 
să renunțăm, să le amânăm sau să le transferăm 
în mediul online în cazul revenirii în forță a 
valului de îmbolnăviri. Din nefericire, pe măsură 
ce amenințarea Covid intră ușor într-un con de 
umbră, amenințarea războiului pândește după 
colț. Așadar, ne rămâne doar să sperăm la vremuri 
mai senine și mai liniștite și să ne adaptăm din 
mers. Adaptabilitatea ne-a ajutat să mergem mai 
departe în toată această perioadă, să fim flexibili 
și să depășim obstacolele ce ne-au ieșit în cale.

con una serie di allentamenti e piccoli ritorni alla 
normalità. In determinate condizioni e periodi, 
sono stati ripresi i viaggi, gli eventi, le interazioni 
dirette. Abbiamo così potuto organizzare eventi 
ibridi, online e in presenza, e durante certi periodi 
anche eventi solo in presenza, naturalmente con 
un numero ristretto di persone ma con la gioia 
dell’interazione diretta e del contatto umano, come 
furono gli incontri in occasione della Festa della 
Repubblica e del Natale, l’incontro «In memoriam 
Pesamosca» o la mostra «Sempre Dante». 

Nel marzo del 2022, dopo due anni, lo stato 
d'allerta in Romania, generato dal Covid-19, è 
finito. Vorremmo poter dire che questo significa 
il ritorno completo alla normalità. Purtroppo, le 
cose non stanno così. L'imprevedibile permane. 
Non possiamo sapere cosa ci riserva il domani, 
non possiamo più pianificare con certezza eventi 
con molto anticipo, dobbiamo sempre essere 
pronti a rinunciarci, a posticiparli o spostarli 
online, nel caso di un massiccio ritorno di contagi. 
Purtroppo, mentre la minaccia del Covid entra 
in un cono d'ombra, la minaccia della guerra 
incombe dietro l'angolo. Perciò, non ci rimane che 
sperare in tempi più sereni e tranquilli e adattarci 
man mano. L'adattabilità ci ha aiutato ad andare 
avanti in tutto questo periodo, a essere flessibili e 
a superare gli ostacoli apparsi sul nostro cammino.

Una retrospettiva 
di due anni di 
pandemia o 
sull’adattarsi

Ne-am obișnuit să 
ne întâlnim prin 
intermediul unui ecran, 
2022. Dna Președinte 
Ioana Grosaru

Ci siamo abituati a 
incontrarci tramite  
uno schermo, 2022. 
Sig.ra presidente Ioana 
Grosaru

 �  d I N  A c T I v I T A T E A  A S O c I A ț I E I  I T A l I E N I l O R  d I N  R O M â N I A  –  R O . A S . I T .  �  d A l l E  A T T I v I T à  d E l l ’ A S S O c I A z I O N E  d E g l I  I T A l I A N I  d I  R O



I A N U A R I E • M A R T I E G E N N A I O • M A R Z O

SIAM
O dI NUOvO INSIEM

E

09

SIAM
O DI NUOVO INSIEM

E
ATTUALITÀ

G E N N A I O • M A R Z O

de 
Olivia Simion

traduzione 
Clara Mitola 

O incursiune în cinematografia 
italiană recentă

La gala de deschidere a festivalului, din 9 
martie, amfitrioana acestuia, Kristina Cepraga, 
le-a dat pe rând cuvântul invitaților serii: Șefului 
Biroului Politic al Ambasadei Italiei la București, 
Domnul Matteo Petrini, Directorului Muzeului 
Național al Țăranului Român, Domnul Virgil 
Nițulescu și celor doi oaspeți din Italia: criticul 
și regizorul Mario Sesti și jurnalista Angela 
Prudenzi. Domnul Matteo Petrini a precizat 
că ambasada și-a dorit să continue organizarea 
festivalului, chiar și în acele zile dificile și dra-
matice, marcate de un conflict în inima Europei, 
cu convingerea că acordarea unei valori mai mari 
diplomației culturale este esențială. Domnul 
Virgil Nițulescu a subliniat că se bucură pentru 
ocazia de a găzdui festivalul la Muzeul Țăranului 
și de a aduce producția cinematografică italiană 
recentă în fața publicului român, pentru că „în 
cultura europeană există colaborare și cunoaștere 
reciprocă excepțională, iar atât timp cât există 
dialog între culturi, războiul este de neimaginat 
între noi.” 

Seara de deschidere a fost concepută ca un 
tribut dedicat actriței Monica Vitti, supranumită 
„regina cinematografiei italiene”, recent dispărută 
dintre noi. Despre aceasta au vorbit Doamna 
Angela Prudenzi și Domnul Mario Sesti. O 
figură aparte a filmului italian, care a rupt toate 
canoanele, de la cele ale frumuseții clasice, la 
felul în care femeia a fost portretizată pe micile 
ecrane, Monica Vitti a dat viață unor personaje 

Al gala d’apertura del festival, il 9 marzo, 
l’anfitrione Kristina Cepraga ha dato a turno la 
parola agli invitati della serata: il Capo dell’Uffi-
cio Politico dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest, 
il signor Matteo Petrini, il Direttore del Museo 
Nazionale del Contadino Romeno, il signor 
Virgil Nițulescu e i due ospiti arrivati dall’Italia: 
il critico e regista Mario Sesti e la giornalista 
Angela Prudenzi. Il signor Matteo Petrini ha 
precisato come l’Ambasciata ha desiderato la 
prosecuzione del festival, anche in giorni difficili 
e drammatici, segnati da un conflitto nel cuore 
dell’Europa, convinta sia essenziale valorizzare 
al meglio la diplomazia culturale. Il signor Virgil 
Nițulescu ha dichiarato di aver accolto con entu-
siasmo l’occasione di ospitare il festival al Museo 
del Contadino e di portare la produzione cine-
matografica italiana recente di fronte al pubblico 
romeno, perché «nella cultura europea esiste una 
collaborazione e una conoscenza reciproca ecce-
zionale, e fino a quando esisterà un dialogo tra le 
culture, per noi la guerra sarà inimmaginabile.»

La serata è stata concepita come un tributo 
all’attrice Monica Vitti, soprannominata «la 
regina della cinematografia italiana», scomparsa 
di recente. Di lei hanno parlato Angela Prudenzi 
e Mario Sesti. Una figura unica del film italiano, 
che ha rotto tutti i canoni, da quelli della bel-
lezza classica, fino al modo in cui la donna è stata 
rappresentata sul piccolo schermo, Monica Vitti 
ha dato vita a personaggi femminili complessi 

Asociația Italienilor din România –  
RO.AS.IT. a fost partener media al primei 
ediții a festivalului de film italian intitulat 
„Noua cinematografie italiană în România”, 
organizat de Ambasada Italiei la București și 
de Institutul Italian de Cultură cu sprijinul 
Cinecittà și ITA (Italian Trade Agency). 
Festivalul s-a desfășurat între 9 și 13 martie 
la Cinema Muzeul Țăranului din București. 
 

L’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT. è stata partner media della 
prima edizione del festival internazionale 
del film italiano, intitolato «Nuova 
cinematografia italiana in Romania», 
organizzato dall’Ambasciata d’Italia a 
Bucarest e dall’Istituto Italiano di Cultura, 
con il sostegno di Cinecittà e ITA (Italian 
Trade Agency). Il festival si è svolto tra 
il 9 e il 13 marzo presso il Cinema Museo 
del Contadino di Bucarest. 
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che interrogano se stesse, si pongono problemi, 
osservano la propria interiorità. Dal punto di 
vista cinematografico, come anche sociale, esi-
ste un «prima» e un «dopo» Monica Vitti nella 
società italiana. È seguita la proiezione del film 
La supertestimone, commedia nera del 1971, per la 
regia di Franco Giraldi, unico film vecchio pro-
posto dal festival, omaggio degli organizzatori a 
Monica Vitti. 

Nei quattro giorni seguenti, gli spetta-
tori hanno potuto visionare otto film italiani 
apparsi negli ultimi tre anni, per la prima volta 
in Romania, dopo che la pandemia ha limitato 
l’accesso del pubblico nelle sale cinematografiche. 
I film selezionati hanno partecipato a prestigiosi 
festival internazionali d’arte cinematografica e 
tratteggiano la bellezza e il fascino dell’Italia di 
oggi. Di ogni singolo film ha parlato Mario Sesti, 
offrendo al pubblico una prospettiva frutto della 
sua esperienza del critico cinematografico.

I film proiettati il 10 marzo sono stati 
America Latina, dei fratelli Damiano e Fabio 
D’Innocenzo, e Ariaferma nella regia di Leonardo 
Di Costanzo, entrambi del 2021. Il primo è un 
thriller ambientato in una zona apparentemente 
deserta, isolata, misteriosa e selvatica, sebbene 
si tratti di Latina, a 70 km da Roma, e adotta 
le migliori caratteristiche della cinematografia 
italiana, tra cui la capacità di rinnovare generi 
tradizionali come il western e l’horror, che uni-
sce magistralmente. Allo stesso tempo, la luce, 
i costumi, la scenografia, la composizione delle 
immagini danno forza espressiva a tutte le inqua-
drature. America Latina esplora le zone più miste-
riose e oscure della natura umana, mostrando 
come perfino chi sceglie il male, forse a causa 
della solitudine, sia capace anche di molto amore. 
Un film opprimente, allo stesso tempo assurdo, in 
cui niente non è ciò che sembra.

Ariaferma sorprende l’esperienza del regi-
sta Di Costanzo – che ha debuttato con film 

feminine complexe, care se autointeroghează, își 
pun probleme, privesc în interiorul lor. Din punct 
de vedere cinematografic, dar și social, există „un 
înainte” și „un după” Monica Vitti în societatea 
italiană. A urmat apoi proiecția filmului Super-
martora, comedie neagră din 1971, în regia lui 
Franco Giraldi, acesta fiind și singurul film vechi 
din cadrul festivalului, un omagiu adus de orga-
nizatori Monicăi Vitti.

Pe parcursul următoarelor patru zile, spec-
tatorii au putut viziona opt filme italiene ale 
ultimilor trei ani, în premieră în România, după 
o pandemie care a restricționat accesul publicului 
în sălile de cinema. Filmele selectate au participat 
la prestigioase festivaluri internaționale de artă 
cinematografică și prezintă câteva trăsături ale 
frumuseții și farmecului Italiei de astăzi. Despre 
fiecare film în parte a vorbit înainte de proiecție 
Mario Sesti, oferind publicului o perspectivă 
izvorâtă din expertiza criticului cinematografic.

Filmele zilei de 10 martie au fost America 
Latină, a fraților Damiano și Fabio D’Innocenzo 
și În afara timpului, în regia lui Leonardo Di 
Costanzo, ambele din 2021. Primul dintre ele 
este un thriller ambientat într-o zonă aparent 
deșertică, izolată, misterioasă, sălbatică, deși se 
desfășoară în orașul Latina, la 70 km de Roma, 
și adoptă caracteristicile cele mai bune ale cine-
matografiei italiene, între care capacitatea de a 
înnoi genuri tradiționale precum westernul și 
horrorul, pe care le îmbină magistral. În același 
timp, lumina, costumele, scenografia, compoziția 
imaginilor dau o forță expresivă tuturor cadrelor. 
America Latină explorează zonele cele mai mis-
terioase și obscure ale naturii umane, arătând că 
până și cei care aleg răul în viață, poate din cauza 
solitudinii, sunt capabili de multă iubire. Un film 
apăsător, absurd pe alocuri, în care nimic nu e 
ceea ce pare.

În afara timpului surprinde experiența regi-
zorului Di Costanzo – care a debutat cu filme 
documentare – în realismul locurilor și folosirea 
camerei într-o manieră aproape transparentă, 
invizibilă. Filmat în întregime într-o închisoare, 
unde 12 deținuți și 5 gardieni trebuie să coabi-
teze câteva zile până la transferul lor către alte 
penitenciare, ridică obsedant, pe întreg parcursul 
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documentari – nel realismo dei luoghi e in un 
uso della telecamera quasi trasparente, invisibile. 
Filmato interamente dentro una prigione, in cui 
12 detenuti e 5 guardie devono convivere pochi 
giorni fino al trasferimento in un altro penitenzia-
rio, per tutta la durata si pone ossessivamente la 
domanda se la tensione degenererà in conflitto, in 
rivolta, se prevarrà l’istinto animale di difendere 
il territorio, di erigere muri e marcare confini o se 
saremo capaci di rendere queste frontiere più per-
meabili, più aperte per incontrarci a metà strada. 
Un film sulle relazioni interumane, sul conoscersi 
reciprocamente oltre i pregiudizi e le differenze.

L’11 marzo sono stati proiettati i film I pre-
datori, nella regia di Pietro Castellitto e Le sorelle 
Macaluso, della regista Emma Dante, entrambi 
del 2020. I predatori ha fatto furore alla sua com-
parsa perché è il sorprendente debutto di Pietro 
Castellitto, giovanissimo all’epoca in cui l’ha 
scritto (aveva solo 22 anni). D’altra parte, il regi-
sta ha anche un ruolo in questo film dagli spiccati 
accenti comici, in cui sono poste a confronto 
due classi sociali diverse che, pur vivendo nella 
stessa Roma, non sembrano essere consapevoli 
l’una dell’altra. Due famiglie, due fili narrativi 
completamente diversi che s’intrecciano grazie 
a un ragazzo che si ritrova tra questi due mondi 
completamente diversi, uno proletario-fascista e 
l’altro borghese. «Sceneggiatura documentata», 
«angoli insoliti», «commedia grottesca», «debutto 
sorprendete» sono alcune delle formule che hanno 
accompagnato questa produzione nelle cronache 
cinematografiche italiane. Un film delizioso, 
comico e drammatico allo stesso tempo, ben 
costruito, in cui ogni dettaglio è al proprio posto.

Le sorelle Macaluso segue l’infanzia, la matu-
rità e la vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute 
nella periferia di Palermo, una storia sul tempo 
che passa, sui ricordi, sul resistere, su chi va via e 
su chi rimane, sull’attaccamento ai luoghi e alle 
persone che segnano la nostra vita.

La giornata di sabato, 12 marzo, ha offerto 
al pubblico non meno di tre film, ognuno di 
un genere diverso: Marx può aspettare di Marco 
Bellocchio, 2021, Momenti di trascurabile felicità, 
nella regia di Daniele Luchetti, 2019, e Volevo 
nascondermi, firmato da Giorgio Diritti, 2020.

Marx può aspettare è un film documentario 
in cui Marco Bellocchio riporta alla vita la sto-
ria di suo fratello grazie a delle interviste con la 
famiglia, una produzione sincera, senza filtri, che 
ricostruisce immagine dopo immagine un’epoca 
storica e una storia di famiglia.

La proiezione del film Momenti di trascurabile 
felicità si è svolta alla presenza del regista, Daniele 
Luchetti, un regista completo, passato attraverso 
tutti i generi durante la sua carriera. Questa 
produzione conferma la sua versatilità e curiosità, 
poiché si tratta di un film divertente ma anche 
sorprendente perché non rientra nei tipici canoni 
della commedia italiana, presentandosi piuttosto 
come una commedia stravagante, fantasy. La sce-
neggiatura è tratta dal libro di Francesco Piccolo, 
atipico e complicato da adattare al cinema. 
L’originalità del film non si ferma alla difficile 

derulării sale, întrebarea dacă tensiunea va dege-
nera în conflict, în revoltă, dacă va prevala natura 
animalică de a apăra teritoriul, de a ridica ziduri și 
marca granițe sau suntem capabili să facem aceste 
granițe mai permeabile, mai deschise pentru a ne 
întâlni la mijloc. Un film despre relațiile interu-
mane, despre a ne cunoaște reciproc, dincolo de 
prejudecăți și de diferențe.

În 11 martie s-au proiectat filmele Prădătorii, 
în regia lui Pietro Castellitto și Surorile Macaluso, 
în regia Emmei Dante, ambele din 2020. 
Prădătorii a făcut furori la apariția sa pentru că 
era debutul regizoral surprinzător al lui Pietro 
Castellitto, extrem de tânăr la vremea când l-a 
scris (avea doar 22 de ani). De altfel, regizorul 
și joacă în această peliculă cu accente comice 
savuroase, ce pune în balanță două pături sociale 
diferite, care, deși conviețuiesc în aceeași Romă, 
pare că nu sunt conștiente una de cealaltă. Două 
familii, două fire narative complet diferite, care 
se încrucișează prin intermediul unui tânăr ce se 
trezește între aceste două lumi complet diferite, 
una proletar-fascistă și una burgheză. „Scenariu 
documentat”, „unghiuri neobișnuite”, „comedie 
grotescă”, „debut surprinzător” ar fi expresiile 
care au însoțit această producție în cronicile de 
film din Italia. Un film savuros, comic și drama-
tic în același timp, foarte bine închegat, în care 
fiecare detaliu e pus la locul său.

Surorile Macaluso urmărește copilăria, 
maturitatea și bătrânețea a cinci surori născute și 
crescute la periferia orașului Palermo, o poveste 
despre trecerea timpului, despre amintiri, despre 
anduranță, despre cei care plecă și cei care rămân, 
despre atașamentul față de locurile și oamenii 
care ne marchează viața.

Ziua de sâmbătă, 12 martie, a adus în fața 
publicului nu mai puțin de trei filme, fiecare 
aparținând unui gen diferit: Marx poate să aștepte, 
al lui Marco Bellocchio, 2021, Momente de fericire 
neînsemnată, în regia lui Daniele Luchetti, 2019 
și Ascuns, semnat de Giorgio Diritti, 2020. 

Marx poate să aștepte este un film documentar 
în care Marco Bellocchio readuce la viață poves-
tea fratelui său, prin intermediul interviurilor 
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cu familia, o producție sinceră, fără filtre, care 
reconstituie cadru cu cadru o epocă istorică și o 
poveste de familie.

Proiecția filmului Momente de fericire neîn-
semnată s-a desfășurat în prezența regizorului 
Daniele Luchetti, un regizor complet, care a trecut 
de-a lungul carierei prin toate genurile. Această 
producție îi confirmă versatilitatea și curiozita-
tea, fiind un film distractiv, dar și surprinzător 
pentru că nu se încadrează în canoanele tipice ale 
comediei italiene, fiind mai degrabă o comedie 
extravagantă, fantasy. Scenariul este adaptat după 
cartea lui Francesco Piccolo, atipică și greu de 
ajustat pentru cinema. Originalitatea filmului nu 
se oprește la alegerea dificilă a scenariului, cum 
observă Mario Sesti, ci continuă cu alegerea loca-
ției: deși este ambientat în sudul Italiei, nu se vor-
bește deloc despre mafie, iar orașul Palermo, de 
atât de multe ori creionat în cinematografie ca un 
oraș trist, degradat, măcinat de criminalitate, este 
prezentat aici de așa manieră că îți vine cheful de 
a trăi acolo. O comedie care ne inspiră să prețuim 
mai mult ceea ce de obicei luăm de bun, fără să 
acordăm prea multă importanță: timpul, familia, 
șansele pe care le avem, oamenii dragi, lucrurile 
mici și banale, viața însăși.

La finalul proiecției, regizorul Daniele 
Luchetti a fost premiat cu o diplomă de excelență 
din partea Universității Hyperion în prezența 
Excelenței Sale, Ambasadorul Italiei la București, 
Alfredo Maria Durante Mangoni, care i-a mul-
țumit lui Luchetti pentru prezența la București, 
aceasta reprezentând un fel de sigiliu din partea 
unui regizor atât de important pentru prima ediție 
a festivalului.

A urmat filmul Ascuns, biografia pictorului 
Antonio Ligabue, care, după o copilărie trauma-
tică și o existență dură, marcată de singurătate, 
umilințe și spitale de boli mentale, și-a găsit 
totuși un loc în lume ca reprezentant de marcă 
al unui curent nou de artă, intitulat arta naivă, 
a celor care s-au dezvoltat pe cont propriu, fără 
a studia la academiile de artă. Filmul ridică un 

scelta della sceneggiatura, come osserva Mario 
Sesti, ma continua nella scelta dei set: sebbene sia 
ambientato nel sud dell’Italia non parla affatto di 
mafia, e la città di Palermo, così spesso descritta 
nel cinema come una città triste, degradata, 
macinata dalla criminalità, qui è presentata in 
un modo che ti fa venire voglia di trasferirtici. 
Una commedia che ci invita a valorizzare di più 
ciò che normalmente diamo per scontato, a cui 
non diamo troppo peso: il tempo, la famiglia, le 
occasioni che ci si presentano, le persone care, le 
cose piccole e banali, la vita stessa.

Alla fine della proiezione, il regista Daniele 
Luchetti è stato premiato con un diploma di 
eccellenza da parte dell’Università Hyperion alla 
presenza di Sua Eccellenza, l’Ambasciatore d’Ita-
lia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni, 
che ha ringraziato Luchetti per la sua presenza 
a Bucarest, fatto che ha rappresentato quasi il 
marchio, posto da un regista così importante, per 
questa prima edizione del festival.

È seguito il film Volevo nascondermi, biogra-
fia del pittore Antonio Ligabue che, dopo un’in-
fanzia drammatica e un’esistenza dura, segnata da 
solitudine, umiliazioni e ospedali psichiatrici, ha 
comunque trovato un posto nel mondo come rap-
presentante di spicco di una nuova corrente arti-
stica, chiamata arte naïf, insieme a quanti si sono 
sviluppati autonomamente, senza studiare nelle 
accademie d’arte. Il film solleva un grande punto 
interrogativo: può l’arte salvarci dalla violenza, 
dall’abbandono? Può la bellezza dell’arte com-
pensare il dolore e l’angoscia? Un’interpretazione 
magistrale di Elio Germano, premiato per que-
sto ruolo al Festival Internazionale del Film di 
Berlino nel 2020.

La sera del 13 marzo ha concluso il festival, 
alla presenza di Sua Eccellenza, l’Ambasciatore 
d’Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante 
Mangoni che, nel suo intervento ha specificato 
quanto sia stato importante per le iniziative cul-
turali dell’Ambasciata d’Italia proporre una colle-
zione di film rappresentativa della cinematografia 
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italiana contemporanea, poiché è necessario che 
il pubblico romeno conosca e prenda familiarità 
con i temi e con il linguaggio dell’arte cinemato-
grafica italiana degli ultimi anni. Sua Eccellenza 
si è inoltre dichiarato soddisfatto dell’esito della 
prima edizione del festival «Nuova cinematogra-
fia italiana in Romania». La straordinaria risposta 
del pubblico l’ha incoraggiato ad andare avanti e 
a dare appuntamento agli spettatori anche l’anno 
prossimo, alla seconda edizione.

Mario Sesti, cui si deve la selezione dei film 
del festival, si è a sua volta mostrato favorevol-
mente colpito nel vedere la sala piena durante le 
ultime sere del festival, sottolineando, con un 
gioco di parole, come i giorni passati al festival 
siano stati eccitanti e pieni di «momenti di non-
trascurabile felicità».

A sua volta, Kristina Cepraga ha ringraziato 
tutti per il sostegno, confessando di conside-
rare un onore essere stata l’anfitrione di questo 
festival, visto il suo amore per la cinematografia 
italiana, dopo i tanti anni passati in Italia.

Il festival si è concluso con la proiezione del 
film Lacci, nella regia di Daniele Luchetti, una 
produzione del 2020, tratta dal libro di Domenico 
Starnone, un film che mostra quanto duri siano i 
sentimenti e quanto forti siano i legami tra le per-
sone, tanto da tenerli prigionieri anche quando 
l’amore è passato. Un film duro, ruvido, che non 
consola ma che presenta alcune verità, benché dif-
ficili da digerire, sulla natura umana e sulla vita.

Tutti i film del festival sono stati trasmessi 
anche online, sulla piattaforma My Movies e, 
grazie alle cure di Mario Sesti, molti sono stati 
preceduti da brevi videoclip, contenenti i saluti 
dei registi dei film per il pubblico romeno. Allo 
stesso modo, durante il festival si è svolta anche 
una serie di eventi paralleli, come masterclass e 
tavole rotonde, gestite da Mario Sesti e Angela 

mare punct interogativ: poate arta să ne salveze 
de violență, de abandon? Poate frumusețea din 
artă să recompenseze durerea și angoasa? O 
interpretare magistrală a lui Elio Germano, pre-
miat pentru acest rol la Festivalul Internațional 
de Film de la Berlin în 2020.

Seara zilei de 13 martie a încheiat festiva-
lul, bucurându-se de prezența Excelentei Sale, 
Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Maria 
Durante Mangoni, care, în intervenția sa, a apre-
ciat că a fost important pentru inițiativele cultu-
rale ale Ambasadei Italiei să propună o colecție 
de filme reprezentative pentru cinematografia 
italiană contemporană pentru că este nevoie ca 
publicul român să cunoască și să se familiarizeze 
cu temele și limbajul artei cinematografice itali-
ene din ultimii ani. Excelența Sa a mai declarat 
că este satisfăcut de reușita primei ediții a festiva-
lului „Noua cinematografie italiană în România”, 
răspunsul extraordinar al publicului încurajân-
du-l să meargă mai departe și să îi dea acestuia 
întâlnire anul viitor, la cea de-a doua ediție.

Mario Sesti, căruia i s-a datorat selecția de 
filme din festival, s-a arătat, la rândul său, plăcut 
impresionat să vadă sala plină în ultimele seri de 
festival, apreciind, printr-un joc de cuvinte, că 
zilele petrecute la festival au fost unele incitante 
și pline de „momente de fericire însemnată”.

Kristina Cepraga a adus la rândul său mulțu-
miri tuturor pentru susținere, mărturisind că s-a 
simțit onorată să fie amfitrioana acestui festival, 
fiind foarte atașată de cinematografia italiană, 
după numeroșii ani petrecuți în Italia.

Festivalul s-a încheiat cu proiecția filmului 
Noduri, în regia lui Daniele Luchetti, o producție 
din 2020, după cartea lui Domenico Starnone, un 
film care arată cât de dure sunt sentimentele și cât 
de puternice sunt legăturile dintre oameni, care îi 
țin prizonieri chiar și atunci când iubirea a trecut. 
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Un film dur, frust, care nu consolează, dar care 
prezintă niște adevăruri, deși greu de digerat, 
despre natura umană și despre viață.

Toate filmele din festival au putut fi urmă-
rite și online, pe platforma My Movies și, datorită 
grijii lui Mario Sesti, multe dintre ele au fost 
precedate de scurte videoclipuri cu saluturi din 
partea regizorilor filmelor pentru publicul român. 
De asemenea, în cadrul festivalului a avut loc și 
o serie de evenimente paralele, tip masterclass și 
mese rotunde, îngrijite de Mario Sesti și Angela 
Prudenzi, privitoare la producția cinematogra-
fică, incluzând masterclass-ul de scenaristică al 
lui Daniele Luchetti și masa rotundă între produ-
cătorii români și italieni de film care au dezbătut 
posibilitatea de a crea colaborări cinematografice. 
Aceste întâlniri au fost găzduite de UNATC, 
fiind dedicate în primul rând studenților, viitorii 
cineaști ai României.

Așadar, se poate concluziona că prima ediție 
a festivalului de film italian „Noua cinematogra-
fie italiană în România” a fost un succes, reușind 
să deschidă și să alimenteze apetitul publicului 
român pentru producțiile cinematografice recente 
ale Italiei. Așa cum afirma Domnul Liviu Lucaci, 
rectorul UNATC, la conferința de presă de lan-
sare a festivalului, în situația de grele încercări în 
care ne aflăm în această perioadă, artiștii trebuie 
să își ofere contribuția pentru ca lumea sa aibă în 
continuare acces la frumos și la bine întrucât arta 
trece granițele, timpul și ideologiile și are forța 
incredibilă de a schimba mentalități.

Prudenzi, riguardanti la produzione cinemato-
grafica, tra cui anche la masterclass di sceneg-
giatura di Daniele Luchetti e la tavola rotonda 
tra produttori cinematografici romeni e italiani, 
che hanno discusso della possibilità di creare 
collaborazioni cinematografiche. Questi incontri 
sono stati ospitati dall’UNATC, poiché dedicati 
innanzitutto agli studenti, futuri cineasti di 
Romania.

In conclusione, è possibile dire che la prima 
edizione del festival del film italiano «Nuova 
cinematografia italiana in Romania» sia stata un 
successo e che sia riuscita ad aprire e alimentare 
l’appetito del pubblico romeno per le recenti 
produzioni cinematografiche italiane. Così come 
affermava Liviu Lucaci, rettore dell’UNATC, 
alla conferenza stampa di presentazione del 
festival, nella situazione di drammatiche sfide in 
cui ci troviamo adesso, gli artisti devono offrire il 
proprio contribuito affinché il mondo possa con-
tinuare a fruire del bello e del buono, poiché l’arte 
oltrepassa le frontiere, il tempo e le ideologie e ha 
l’incredibile potere di cambiare le mentalità.AC
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ATTUALITÀ

de 
Victor Partan

traduzione 
Clara Mitola 

De la data de 14 martie 2022 a început 
etapa autorecenzării locuitorilor țării în cadrul 
Recensământul Populației și Locuințelor 2021. În 
pregătirea acestui moment, Asociația Italienilor 
din România – RO.AS.IT. a organizat în 26 
februarie webinarul „Recensământul Populației și 
Locuințelor (RPL 2021). Oportunități și provocări 
pentru minoritatea italiană din România”, cu scopul 
de a clarifica aspectele referitoare la acest eveniment 
foarte important pentru minoritatea italiană. 

Au avut intervenții deosebit de interesante invi-
tații: Înalt Prea Sfinția Sa Aurel Percă, Arhiepiscop 
Mitropolit de București, domnul Bogdan Bucur, 
lector univ. dr. SNSPA, și domnul Cristian Șelaru, 
reprezentantul Institutului Național de Statistică. 
De asemenea, pe platforma Zoom au fost conectați 
majoritatea reprezentanților comunităților de etnici 
italieni de pe cuprinsul țării.

„O clarificare a ce înseamnă populația 
României la ora actuală este de mare folos. (...) 
Intelligence-ul s-a născut în Repubblica della 
Serenissima, ei au fost primii care au analizat date, 
au analizat informații. Noi suntem descendenții 
familiilor de italieni, multe venite din Veneto 
și Friuli, deci comunitatea noastră are cu ce se 
mândri”, a spus domnul Andi-Gabriel Grosaru, 
reprezentantul minorității italiene în Parlamentul 
României. La rândul dumneaei, doamna Ioana 
Grosaru, președintele RO.AS.IT., a opinat că 
„noi ne dăm seama că avem această datorie de a ne 
recenza cât mai bine pentru că un rezultat cât mai 
aproape de adevăr al recensământului poate să ne 
dea și măsura evoluției noastre ca popor și ca țară.”

După cuvântul ÎPS Aurel Percă, domnul 
Bogdan Bucur a prezentat o perspectivă istorică 
asupra recensământului la români: „Recensământul 
este o măsurătoare care se face cu o frecvență de 5 
sau 10 ani, chiar mai rară. Ține de capacitatea țări-
lor de a-și măsura corect resursele și populația. Este 
și o măsurătoare a ce simt oamenii la un moment 
dat, în legătură cu apartenența. Este un instrument 
al statalității moderne”.

Il 14 marzo 2022 è iniziata la tappa di auto-
censimento degli abitanti nazionali nell’ambito del 
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 
2021. Preparando questo momento, l’Associa-
zione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. ha 
organizzato il 26 febbraio il webinar «Censimento 
della Popolazione e delle Abitazioni (CPA 2021). 
Opportunità e provocazioni per la minoranza 
italiana di Romania», con l’intento di chiarire gli 
aspetti riguardanti quest’evento importantissimo per 
la minoranza italiana. 

Hanno avuto interventi particolarmente interes-
santi gli ospiti: Sua Grazia Aurel Percă, l’Arcivescovo 
Metropolita di Bucarest, il signor Bogdan Bucur, 
Lettore Univ. Dott. SNSPA, e il signor Cristian 
Șelaru, rappresentante dell’Istituto Nazionale di 
Statistica. Allo stesso modo, sulla piattaforma Zoom 
era connessa la maggior parte dei rappresentanti della 
comunità italiana di tutto il paese.

«Un chiarimento su cosa significhi oggi la 
popolazione della Romania è di grande utilità 
(…) L’intelligence è nata nella Repubblica della 
Serenissima, loro sono stati i primi ad analizzare 
dati, ad analizzare informazioni. Noi siamo discen-
denti di famiglie italiane, molte originarie del Veneto 
e del Friuli, perciò la nostra comunità ha motivi 
per essere orgogliosa», ha dichiarato Andi-Gabriel 
Grosaru, il rappresentante della minoranza italiana 
al Parlamento della Romania. A sua volta, la signora 
Ioana Grosaru, presidente RO.AS.IT., ha affermato 
che «ci rendiamo conto sia doveroso svolgere questo 
censimento al meglio, perché un risultato quanto più 
realistico può mostrarci anche la misura della nostra 
evoluzione come popolo e come paese».

Dopo l’intervento di SG Aurel Percă, il signor 
Bogdan Bucur ha presentato una prospettiva storica 
sul censimento dei romeni: «Il censimento è uno 
strumento di misurazione usato ogni 5 o 10 anni, 
o anche più di rado. Riguarda la capacità dei paesi 
di misurare correttamente risorse e popolazione. È 
uno strumento per misurare cosa senta la gente in 
un determinato momento, in materia di apparte-
nenza. È uno strumento della statualità moderna».

Sono due le tappe che riguardano diretta-
mente la popolazione in questo quarto Censimento 
da dopo la Rivoluzione del 1989:

• tappa di autocensimento (14 marzo – 15 
maggio);

• tappa di censimento tramite colloqui perso nali 
(16 maggio – 17 luglio). Nella seconda tappa i col-
loqui si svolgeranno con i cittadini che non abbiano 
compilato il formulario online di autocensimento.

Informații foarte importante  
despre Recensământul Populației și 
Locuințelor
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Sunt două etape care privesc direct populația 
în acest al patrulea Recensământ de după Revoluția 
din 1989:

• etapa de autorecenzare (14 martie – 15 mai);
• etapa de recenzare prin interviuri față în față 

(16 mai – 17 iulie). În cea de-a doua etapă vor fi 
intervievați cetățenii care nu au completat formula-
rul online de autorecenzare.

Potrivit domnului Cristian Șelaru, Institutul 
Național de Statistică a stabilit o cale de comunicare 
directă cu minoritățile și cu cultele, prin întâlniri cu 
reprezentanții acestora în orașe reședință de județ. 
De asemenea, a pus la dispoziția publicului larg 
un webinar lunar. În perioada de autorecenzare, la 
nivelul INS va exista un Call Center la care cetățe-
nii pot apela pentru orice problemă sau nelămurire 
în completarea formularului.

Secondo il signor Cristian Șelaru, l’Istituto 
Nazionale di Statistica ha stabilito una via di comu-
nicazione diretta per le minoranze e i culti, grazie 
agli incontri con i loro rappresentanti nelle città 
capoluogo di regione. Allo stesso modo, ha messo 
a disposizione di tutto il pubblico un webinar men-
sile. Nel periodo dell’autocensimento, presso l’INS 
esisterà un Call Center cui i cittadini potranno 
rivolgersi per qualsiasi problema o incomprensione 
in merito alla compilazione del formulario.

«Questo censimento avrebbe dovuto avere 
luogo nel 2021. Per questo, il momento di riferi-
mento è l’1 dicembre 2021, ora 00:00. È necessario 
trasmettere solo le informazioni valide fino a quel 
momento. Ad esempio, i figli nati dopo quella data 
non potranno essere censiti. Si tratta di un metodo 
adottato a livello europeo (…). Esisterà anche 
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„Acest recensământ ar fi trebuit să aibă loc 
în 2021. De aceea, momentul de referință este 1 
decembrie 2021, ora 00:00. Trebuie completate 
doar informațiile valabile până la acel moment. 
De exemplu, copiii născuți după acea dată nu vor 
putea fi recenzați. Este o metodă adoptată la nivel 
european (…). Va exista și autorecenzare asistată 
(ARA). Nu poate să mai existe acuzația că recen-
zorul a bifat greșit la limbă maternă, cult și etnie. 
Multiculturalitatea dă putere României”, a conside-
rat Cristian Șelaru. 

Iată cele mai importante informații oferite de 
reprezentantul INS, în intervenția sa:

• informațiile vor fi folosite doar pentru poli-
tici publice. Fiecare răspuns este codificat, INS 
nu va ști niciodată ce s-a scris la etnie, la locuință. 
Nimeni din cadrul INS nu are acces la identitatea 
persoanelor;

l’autocensimento assistito (ACA). Non deve più 
esistere l’accusa che il censore abbia spuntato male 
la lingua materna, il culto o l’etnia. La multicultu-
ralità dà forza alla Romania», ha dichiarato Cristian 
Șelaru. 

Ecco le informazioni più importanti offerte 
dal rappresentate dell’INS, nel suo intervento:

• le informazioni saranno utilizzate solo per 
le politiche pubbliche. Ciascuna risposta sarà codi-
ficata, l’INS non saprà mai cosa sia stato scritto 
alla voce etnia o abitazione. Nessuno dell’INS ha 
accesso all’identità delle persone;

• esisterà anche la possibilità di colloqui per-
sonali proxy: se il censore non trova una persona, 
potrà raccogliere le informazioni che la riguardano 
da altre persone (amministratore del palazzo, vicini, 
parenti), ad eccezione dei dettagli legati alla lingua 
e all’etnia;

• nel censimento è compresa solo la popola-
zione residente, non quella domiciliata in Romania. 
È possibile che qualcuno abbia i documenti d’iden-
tità romeni ma abiti in Italia. Questa persona non 
appartiene alla popolazione residente (composta da 
chi abbia vissuto in Romania negli ultimi 12 mesi). 
È necessario conoscere bene questi termini;

• l’autocensimento non è obbligatorio, ma la 
terza tappa è obbligatoria, nel caso in cui non sia 
stato svolto l’autocensimento. Esistono multe per le 
persone fisiche e per quelle giuridiche. L’INS non 
si basa sulle multe ma parte dal presupposto che gli 
abitanti della Romania partecipino al censimento;

• l’autocensimento classico online sarà realizzo 
sul proprio dispositivo (PC, telefono, tablet). L’auto-
censi mento assistito si svolgerà presso il comune, 
dove ci sarà un censore ACA. L’auto censimento 
assistito è molto importante per le minoranze in cui, 
com’è noto, la popolazione è più anziana. Nel caso 
in cui la persona che desideri svolgere il censimento 
non abbia un proprio dispositivo, il censore ACA 
metterà a disposizione dei tablet. I cittadini potranno 
compilare personalmente oppure possono pregare il 
censore di farlo. L’orario di servizio raccomandato 
per i censori ACA è dalle 8 alle 22;

• gli abitanti sono pregati di leggere con atten-
zione il formulario compilato dal censore ACA, 
prima di inviarlo. Se il censore rifiuta di presentarlo, 
sarà penalizzato;

• i culti hanno la possibilità di avere propri 
censori;

• i censori riceveranno 10,5 lei per ogni que-
stionario compilato per la popolazione. La somma 
cresce nelle zone in cui questi debbano percorrere 
grandi distanze da una casa all’altra;

• l’INS ha collaborato con il DRI e con il 
Segretariato di Stato per i Culti, con lo scopo di 
ottenere il nomenclatore delle minoranze etniche e 
il nomenclatore delle religioni;

• l’autocensimento si svolge sul sito recen 
samantromania.ro. Sarà compilata prima una 
domanda di preregistrazione dal capo famiglia, poi 
saranno ricevuti 3 questionari; uno per abitazione, 
uno per persona, uno per lo spazio collettivo abitato. 
I questionari arrivano già compilati con le informa-
zioni raccolte in precedenza da parte dell’INS dalle 
istituzioni statali;

ATTUALITÀ

„E important să ne declarăm, să ne recunoaștem identitatea fără 
nicio teamă. Nu mai există acele restricții de care ne-a fost frică 
înainte de 1989. Închei spunând tuturor că identitatea înseamnă 
cultură și limbă, care ne dau valoare propriei noastre persoane, 
valoare pe care o transmitem mai departe generației viitoare. 
Recunoașterea etniei înseamnă recunoașterea propriei noastre 
valori, a mândriei de a duce mai departe cu încredere în sine 
moștenirea primită de la părinți. Au fost perioade de timp în 
care italienii nu au fost recunoscuți ca etnie. Acum nu mai avem 
motive să ne fie teamă. Libertatea de a spune cine ești este un 
drept câștigat. Să fim conștienți de contribuția pe care părinții 
noștri italieni au avut-o la dezvoltarea României!” 

«È importante dichiararci, riconoscere la nostra identità senza 
alcuna paura. Non esistono più le restrizioni che temevamo 
prima del 1989. Concludo dicendo a tutti che l’identità significa 
cultura e lingua, qualcosa che valorizza personalmente ciascuno 
di noi, un valore che trasmettiamo alle generazioni future. 
Il riconoscimento etnico significa riconoscere i nostri valori, 
l’orgoglio di portare avanti, con fiducia in noi stessi, l’eredità 
ricevuta dai nostri genitori. Ci sono stati periodi in cui gli italiani 
non erano riconosciuti come etnia. Ora non c’è più motivo d’aver 
paura. La libertà di dire chi sei è un diritto già conquistato. 
Dobbiamo essere consapevoli di quanto i nostri genitori italiani 
abbiano contribuito allo sviluppo della Romania».

Ioana Grosaru 
președinte Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. • 
presidente dell’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT.



Si
am

o 
di

 n
uo

vo
 in

Si
em

e

I A N U A R I E • M A R T I E18

• i lavoratori dipendenti riceveranno un giorno 
libero per l’autocensimento. Questi ultimi dovranno 
sollecitare via mail un’evidenza dell’autocensimento, 
che non sarà ricevuta automaticamente;

• la convalida di un formulario compilato dura 
7 giorni, durante i quali le informazioni trasmesse 
sono confrontate con gli elenchi contenenti la 
nomenclatura dell’ambito in questione;

• nel caso in cui interrompessimo la compi-
lazione del questionario, quando lo riapriremo, 
riprenderemo la sua compilazione esattamente dal 
punto in cui eravamo rimasti, poiché i dati già inse-
riti non andranno persi;

• potremo inviare il questionario quante volte 
vogliamo. Sarà preso in considerazione l’ultimo que-
stionario inviato, a condizione che sia il più completo;

• nessuna voce dovrà rimanere incompleta. «Se 
non avete una casa, scriverete di non averne una, 
non saltate le domande», ha affermato il rappresen-
tante dell’INS.

• va exista și metoda interviului proxy: dacă 
o persoană nu este găsită de recenzor, acesta poate 
să culeagă informații de la alte persoane despre ea 
(administratorul clădirii, vecin, rudă), cu excepția 
detaliilor legate de limbă și de etnie; 

• la recensământ se măsoară doar populația 
rezidentă, nu populația cu domiciliul în România. 
Se poate ca cineva să aibă buletin de România, 
dar să locuiască în Italia. Această persoană nu face 
parte din populația rezidentă (cei care au locuit în 
România în ultimele 12 luni). Trebuie să știm foarte 
bine acești termeni;

• autorecenzarea nu este obligatorie, dar etapa 
a treia este obligatorie, dacă oamenii nu s-au auto-
recenzat. Sunt amenzi pentru persoane fizice și pen-
tru persoane juridice. INS nu mizează pe amendă, 
ci pornește de la premisa că locuitorii României vor 
participa la recensământ;

• autorecenzarea online clasică se face pe 
dispozitivul propriu (PC, telefon, tabletă). Autore-
cen zarea asistată are loc la primărie, acolo unde va 
exista un recenzor ARA. Autorecenzarea asistată 
este foarte importantă pentru minorități, unde, cum 
se știe, populația este mai îmbătrânită. În cazul în 
care persoana care se dorește recenzată nu are un 
dispozitiv propriu, recenzorul ARA are tablete pe 
care le pune la dispoziție. Persoanele fie comple-
tează ele, fie îl roagă pe recenzor să completeze. 
Programul recomandat pentru recenzorii ARA este 
de la 8 la 22;

• persoanele sunt rugate să citească cu atenție 
formularul completat de recenzorul ARA, înainte 
de a fi trimis. Dacă recenzorul refuză să îl prezinte, 
el va fi penalizat;

• cultele au voie să își pună proprii recenzori;
• recenzorii primesc 10,5 lei pentru fiecare 

chestionar pe care îl completează de la populație. 
Suma crește în zonele în care aceștia au de parcurs 
distanțe mari de la o casă la alta;

• INS a colaborat cu DRI și cu Secretariatul 
de Stat pentru Culte pentru a obține nomenclatorul 
etniilor și nomenclatorul religiilor;

• autorecenzarea se face pe site-ul recensaman 
tromania.ro. Se completează mai întâi o cerere de 
preînregistrare de către capul familiei, apoi sunt pri-
mite 3 chestionare; unul pentru locuință, unul pen-
tru persoane, unul pentru spațiul colectiv de locuit. 
Chestionarele vin precompletate cu informațiile 
culese în prealabil de INS de la instituțiile statului;

• angajații primesc o zi liberă pentru autore-
cenzare. Ei trebuie să solicite prin email o dovadă a 
autorecenzării, care nu este primită automat;

• validarea unui formular completat durează 7 
zile, timp în care informațiile transmise sunt con-
fruntate cu nomenclatoare din domeniile vizate;

• în cazul în care ne întrerupem din comple-
tarea chestionarului, când îl redeschidem reluăm 
completarea exact din locul unde am rămas, datele 
deja completate nu se pierd;

• putem trimite de câte ori dorim chestionarul. 
Este luat în calcul ultimul chestionar trimis, cu 
condiția să fie cel mai complet;

• niciun câmp nu trebuie să rămână necomple-
tat. „Dacă nu aveți casă, scrieți că nu aveți casă, nu 
săriți peste întrebare”, a spus reprezentantul INS. 

Informazioni molto 
importanti sul 
Censimento della 
Popolazione e delle 
Abitazioni
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„Noi facem informări tot timpul. Și vara trecută am fost în țară 
ca să promovăm recensământul, să facem lumea să fie conștientă 
că trebuie să se recenzeze, să se autorecenzeze. Am fost în toate 
colțurile țării pentru a pregăti membrii noștri pentru recensământ. 
Dacă sunt întrebări, ele vor fi centralizate la sediul nostru și le vom 
trimite mai departe. Formularul a fost tradus și în limba italiană și 
așteptăm să vedem cum arată acest site și în limba noastră”. 

«Noi facciamo informazione tutto il tempo. Anche la scorsa 
estate abbiamo viaggiato attraverso il paese per promuovere il 
censimento, per rendere consapevole la gente sulla necessità del 
censimento e dell’autocensimento. Abbiamo raggiunto ogni angolo 
del paese per preparare i nostri membri al censimento. Se ci sono 
domande, queste saranno centralizzate presso la nostra sede e le 
invieremo all’ulteriore destinazione. Il formulario è stato tradotto 
anche in lingua italiana e aspettiamo di vedere com’è questo sito 
anche in lingua italiana».

Andi-Gabriel Grosaru 
deputatul minorității italiene • deputato della minoranza italiana
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ATTUALITÀ

Sigur, războaie au fost și sunt în permanență 
pe planetă – până la urmă pare că motorul care a 
dus la evoluția noastră ca specie și la ceea ce sun-
tem astăzi este tocmai războiul. Luptele pentru 
teritoriu sunt comune lumii animale, lupta pentru 
resurse și supremație a marcat istoria omenirii de 
la începuturi și până în prezent, însăși selecția 
naturală, al cărei rezultat suntem, este până la 
urmă o formă de manifestare a principiului „cel 
mai puternic învinge”. Și atunci, ar spune unii, 
de ce ar trebui să ne pese și să ne agităm mai 
mult acum, pentru acest război, decât am făcut-o 
în trecutul recent, cu numeroasele conflicte ale 
planetei din ultimii ani? Poate pentru că, după 
două războaie mondiale devastatoare, speram ca 
Europa, în totalitatea sa, să fi învățat lecția păcii 
și a conviețuirii în armonie, cu respect pentru 
identitatea și diversitatea celuilalt. Poate pentru 
că, atunci când vezi suferința desfășurându-se 

Certo, le guerre ci sono state e continuano a 
esserci nel mondo – in fin dei conti, sembra che 
il motore della nostra evoluzione come specie e di 
ciò che siamo oggi sia proprio la guerra. Le lotte 
per il territorio sono comuni nel mondo animale, 
la lotta per le risorse e la supremazia ha caratte-
rizzato la storia umana dall’inizio e fino ad oggi, 
la stessa selezione naturale, di cui siamo il risul-
tato, alla fine è una forma in cui si manifesta il 
principio del «più forte vince». E allora, direbbero 
alcuni, perché dovrebbe interessarci e dovremmo 
preoccuparci di più adesso, per questa guerra, più 
di quanto non abbiamo fatto nel passato recente, 

Încă un Paște sub 
semnul incertitudinii
Pare că, de ceva vreme, universul vrea să 
ne impună și să ne învețe lecția penitenței 
pentru că, deja de trei ani, sărbătorile 
pascale sunt umbrite de multă suferință, 
angoasă, incertitudine pentru ce va aduce 
ziua de mâine. Ultimii doi ani au stat sub 
semnul unei pandemii care, în vreme ce 
stârnea controverse, încingea spirite, diviza 
oameni și înflăcăra dezbateri, a luat viețile a 
peste 6 milioane de oameni în întreaga lume, 
conform Organizației Mondiale a Sănătății, 
și a adus durere atâtor altora. Și iată că, 
atunci când ne pregăteam să sperăm la un 
Paște mai liniștit și îndrăzneam să vedem 
luminița de la capătul tunelului, o nouă 
umbră s-a abătut asupra ei, făcându-ne-o 
tot mai distantă. Războiul. Acest păcat al 
umanității de care pare că nu vom scăpa 
oricât de mult ar evolua civilizația noastră.

Sembra che, da qualche tempo, l’universo 
voglia imporci e insegnarci la lezione 
della penitenza poiché, già da tre anni, 
le festività pasquali sono adombrate da 
molta sofferenza, angoscia, incertezza 
per quello che ci porterà il giorno 
di domani. Gli ultimi due anni sono 
passati sotto il segno di una pandemia 
che, mentre provocava controversie, 
infiammava gli animi, divideva la gente 
e accendeva i dibattiti, ha preso la vita 
di oltre 6 milioni di persone in tutto il 
mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Salute, e ne ha fatte soffrire 
tante altre. Ed ecco che, quando ci 
preparavamo a sperare in una Pasqua 
più serena e osavamo vedere la luce 
alla fine del tunnel, una nuova ombra si 
è abbattuta su di lei, allontanandocene 
sempre di più. La guerra. Questo peccato 
dell’umanità di cui sembra non riusciamo 
a liberarci, pur dentro la nostra civiltà 
sempre più evoluta.

G E N N A I O • M A R Z O
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în fața ochilor tăi, când dezastrul și durerea sunt 
palpabile, pentru că sunt atât de aproape de tine, 
reușești să te raportezi altfel la ce se întâmplă și să 
fii mai empatic.

Războiul din Ucraina, la granițele noastre, 
a făcut ca primăvara lui 2022 să fie una tristă, 
așadar Paștele acesta va fi despre solidaritate, des-
pre modestie, despre introspecție și contemplare, 
despre penitență. Pe lângă durerea vecinilor noștri 
de la nord și a refugiaților care au sosit în țara 
noastră în fuga pentru a-și salva viața, amenin-
țarea extinderii conflictului și a crizei economice 
generate de acesta, ale cărei efecte le resimțim 
deja, a contribuit la o stare de anxietate generală 
și de disperare. 

Poate că sărbătoarea Paștelui ar trebui să ne 
ajute să ne găsim liniștea în acest context tumul-
tuos și să înțelegem că, doar prin suferință, putem 
ajunge la pace și fericire interioară, așa cum, în 
tradiția creștină, omenirea a recăpătat șansa mân-
tuirii și a redeschiderii porților raiului doar prin 
sacrificiul și suferința lui Iisus. Sigur, dincolo de 
nivelul de religiozitate al fiecăruia dintre noi, 
povestea lui Iisus poate fi o bună metaforă pentru 
ceea ce înseamnă viața: tot timpul depășirea sufe-
rinței, a fricii și a răului va aduce în cele din urmă 
liniștea. Pare că așa suntem noi, oamenii. Poate 
că doar pierzând ceva, știm să prețuim ce avem; 
poate că doar trecând prin durere și depășind-o, 
putem să ne bucurăm cu adevărat; poate că doar 
trăind pericolul, putem prețui siguranța și pacea; 
poate că doar văzând răul în față, învățăm să fim 
cu adevărat mai buni.

Sigur, realitatea e mult mai complexă decât 
câteva cuvinte așternute armonios pe hârtie, dar 
ceea ce ne rămâne nouă, oamenilor de rând, este 
să sperăm că vor veni vremuri mai bune și mai 
înțelepte și, între timp, să învățăm să fim solidari 
cu cei mai loviți și mai încercați decât noi și să aju-
tăm atât cât putem. Membrii asociației noastre au 
demonstrat în această perioadă că știu să se implice 
și să fie alături de victimele războiului, iar asta ne 
face să sperăm în continuare că omenirea, cu pași 
mici, poate foarte mici, dar siguri, va deveni, în 
ansamblul ei, mai bună și mai înțeleaptă.

Vă dorim să întâmpinați sărbătoarea Paștelui 
cu această speranță în suflet, să vă bucurați de cei 
dragi și să petreceți zile frumoase și senine alături 
de ei. Un Paște liniștit, cu pace în suflete și în lume!

per i numerosi conflitti scoppiati nel mondo degli 
ultimi anni? Forse perché, dopo le due devastanti 
guerre mondiali, speravamo che l’Europa nella 
sua totalità avesse imparato la lezione della pace 
e del convivere in armonia, nel rispetto dell’i-
dentità e della diversità dell’altro. Forse perché, 
quando vedi la sofferenza che si muove sotto i 
tuoi occhi, quando il disastro e il dolore sono con-
creti, perché sono davvero vicinissimi a te, riesci a 
confrontarti diversamente con ciò che succede e a 
provare maggiore empatia.

La guerra in Ucraina, sui nostri confini, ha 
reso triste la primavera del 2022, perciò questa 
sarà una Pasqua di solidarietà, modestia, intro-
spezione e contemplazione, di penitenza. Insieme 
al dolore dei nostri vicini a nord e dei rifugiati che 
sono arrivati nel nostro paese in fuga, per salvarsi 
la vita, la minaccia dell’estensione del conflitto e 
della crisi economica da esso generata, di cui sen-
tiamo già gli effetti, ha contribuito a una generale 
condizione d’ansia e disperazione.

Forse la celebrazione della Pasqua potrebbe 
aiutarci a trovare quiete in questa situazione 
tumultuosa e a capire che, solo attraverso la soffe-
renza, è possibile raggiungere la pace e la felicità 
interiore così come, nella tradizione cristiana, l’u-
manità riconquista la possibilità della redenzione 
e le porte del paradiso si aprono nuovamente 
per lei, solo grazie al sacrificio e alla sofferenza 
di Gesù. Di certo, a prescindere dalla religiosità 
di ciascuno di noi, la storia di Gesù può essere 
una buona metafora per ciò che la vita significa: 
il superamento della sofferenza, della paura e del 
male da sempre porta con sé, in fine, la quiete. 
Siamo fatti così, a quanto pare, noi uomini. Forse 
solo perdendo qualcosa sappiamo apprezzare ciò 
che abbiamo; forse solo attraversando il dolore e 
superandolo possiamo veramente goderci la vita; 
forse solo vivendo nel pericolo possiamo amare la 
sicurezza e la pace; forse solo guardando il male 
in faccia impariamo a essere davvero buoni.

È vero, la realtà è ben più complessa di qual-
che parola messa armoniosamente su una pagina 
ma ciò che resta a noi, persone normali, è sperare 
in tempi migliori e più saggi e, nel frattempo, 
imparare la solidarietà verso chi è più leso e pro-
vato di noi e aiutare per quanto possibile. I mem-
bri della nostra associazione in questo periodo 
hanno dimostrato di sapere come implicarsi e 
come stare accanto alle vittime della guerra, e 
questo ci fa ancora sperare che l’umanità, a passi 
piccoli, magari piccolissimi, ma sicuri, diventerà 
tutta più buona e più saggia.

Vi auguriamo di accogliere la Pasqua con 
questa speranza nel cuore, di poter rallegrarvi con 
i vostri cari e di passare giornate belle e serene in 
loro compagnia. Una Pasqua serena, di pace nei 
nostri cuori e nel mondo!

Un'altra Pasqua sotto il 
segno dell'incertezza

Giotto, Cappella degli 
Scrovegni (detaliu), 
frescă, Padova, circa 
1300

Giotto, Cappella degli 
Scrovegni (particolare), 
affresco, Padova, 1300 
circa
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CULTURA

Învățatul român NICOLAE IORGA 
(1871-1940), cunoscut prin activitatea lui cul-
turală multiplă și variată, se va remarca și prin 
literatura notelor sale de călătorie. Italia este țara 
în care a stat cel mai mult timp, este locul unde a 
descoperit cele mai multe și mai interesante ves-
tigii ale trecutului românesc, locul unde i-au fost 

Lo studioso romeno NICOLAE IORGA 
(1871-1940), noto per la sua attività culturale 
multipla e variata, sarà notato anche per i suoi 
appunti letterari di viaggio. L’Italia è il paese in 
cui ha trascorso più tempo, dove ha vissuto e ha 
scoperto le più importanti e interessanti vesti-
gia del passato romeno, il luogo in cui gli sono 
stati offerti i momenti assai edificanti attraverso 
la sua gente, i suoi monumenti e paesaggi. Ha 
attraversato il paese decine di volte da un capo 
all’altro, racchiudendone gli splendori in pagine 
di rara maestria stilistica. Ha conosciuto persone 
di ogni classe sociale, la vita popolare del paese 
dove aveva imparato a riconoscere il fascino di 
ogni dialetto e dove a volte ha tenuto conferenze 
sul piano locale. Si sentiva a casa, a Venezia 
come a Napoli, a Firenze, Milano o Torino. Era 
conosciuto ovunque in questo paese e ha stretto 
amicizie con eruditi di tutte le università della 
Penisola.

Tutto ha avuto inizio nell’anno 1890 quando, 
su raccomandazione della sua Università, il gio-
vane Iorga ottiene una borsa di studio per viag-
giare in Grecia e in Italia per «poter studiare sul 
posto i monumenti dell’antichità classica e comu-
nicare le impressioni che in lui susciteranno». Il 
15 aprile dello stesso anno, parte per l’Italia per 
due mesi. Passa attraverso il Tirolo austriaco, e 
compie la prima sosta a Venezia. Tre sono gli ele-
menti tramite cui osserva la città italiana: quello 
esteriore, attraverso la vita della strada, la lingua, 

Călătorii literare  
în țara frumuseții

de 
Ionel Gheorghiu

traduzione 
Clara Mitola

a treia parte

Periplul nostru literar prin Italia 
continuă cu o serie de articole, ce 
începe în numărul actual și va continua 
în următoarele două, dedicate vizitelor 
de lucru și cercetare în această țară 
minunată ale inegalabilului Nicolae Iorga. 
Vă invităm, așadar, să explorați Italia prin 
ochii și cuvintele – uneori critice, alteori 
laudative, dar în orice caz expresive și 
pitorești – ale marelui om de cultură 
român.

Il nostro periplo letterario per l'Italia 
continua con una serie di articoli, che 
inizierà in questo numero e continuerà in 
quelli successivi, dedicata alle visite di 
lavoro e ricerca in questo meraviglioso 
paese dell'ineguagliabile Nicolae Iorga. 
V'invitiamo perciò a esplorare l'Italia 
attraverso i suoi occhi e le sue parole – a 
volte critiche, a volte elogiative, ma ad 
ogni modo espressive e pittoresche – del 
grande intellettuale romeno.
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oferite clipele cele mai înălțătoare prin oamenii, 
monumentele și peisajele ei. A străbătut țara de 
zeci de ori de la un capăt la altul, cuprinzându-i 
frumusețile în pagini de o rară măiestrie stilistică. 
A cunoscut oameni din toate clasele sociale, viața 
populară a țării de unde a deprins fiecare dialect 
cu farmecul lui și în care, uneori, a ținut confe-
rințe pe plan local. Se simțea ca la el acasă, atât la 
Veneția, cât și la Napoli, la Florența, la Milano, 
ori la Torino. S-a făcut cunoscut pretutindeni în 
acest teritoriu și a închegat prietenii cu savanți 
din toate universitățile din Peninsulă.

Totul a început în anul 1890, când, la reco-
mandarea Universității sale, tânărul Iorga obține 
o bursă de călătorie în Grecia și Italia “unde să 
poată studia la fața locului monumentele anti-
chității clasice și comunica impresiile ce ale îi vor 
face”. La 15 aprilie, al aceluiași an, pleacă în Italia 
pentru două luni. Trece prin Tirolul austriac, 
primul popas făcându-l la Veneția. Trei sunt 
aspectele prin care privește fiecare oraș italian: cel 
exterior, cu viața din mijlocul străzilor, cu limba, 
obiceiurile și tipurile de oameni; apoi, descrierea 
monumentelor mai de seamă, cu prezența unui 
anumit amănunt istoric, servind ca atmosferă 
locală; la urmă, peisajul pictural ca decor, cu ten-
dința de a reliefa “pastelul” său cu imagini bogate, 
dar și cu unele mai simple și repetate.

Notele sale de călătorie sunt publicate mai 
întâi în Revista Nouă din 1890, apoi separat 
într-un volum din 1895, „închinat Doamnei 
Maria N. Iorga”. Ele încep cu descrierea Veneției, 
prin lumea sa exterioară a canalelor și a „calle”-lor 
strâmte și întortocheate. Se vădește nemulțu-
mit de gondolierul vorbăreț și avid de bani, de 
nesfârșitul număr de vizitatori englezi, setoși de 
a controla veridicitatea celor cuprinse în ghiduri 
și nicidecum pentru a-și satisface o dorință de 
rafinament cultural și estetic, în general călătorul 
fiind deranjat de călăuzele risipite pretutindeni în 
căutare de câștig. Descrierile sale sunt un amestec 
pitoresc de date citate, împletite cu fapte văzute 
și trăite. Deseori, folosește amănunte din ghid: 
150 de „calle” în oraș, cutare palat e atât de lung 
și atât de lat, iată un turn de 98 de metri, etc… 
Este preocupat de tot ce vede în jurul său: lumea 
cu nevoile ei, cu înfățișarea sa, cu rostirea cea de 
toate zilele, așa cum o vom găsi în toată literatura 
sa de drumeție. Arta pictorilor venețieni îl plic-
tisește, prin repetarea figurilor și a temelor reli-
gioase, afirmând că pictorii acelor vremuri trăiau 
în atmosfera religioasă a timpului, care „pusese 
vălul ei mistic între lumea reală în care trăiau și 
povestea evreului Isus”. În schimb, tânărul Iorga 
admiră sculptura și arhitectura, jocul marmurei 
în artă, giganții care păzesc faimoasa scară a 
Palatului Ducal, și care „visează veșnicul lor vis 
de piatră, visul statuilor, care toate le văd și de 
nimic nu-și aduc aminte, reci și veșnice”.

Cât privește descrierea peisajului lagunar, 
o va surprinde asemănător cu acelea de mai 
târziu, atunci când istoricul ajunsese la maturi-
tate și devenise unul dintre cei mai pricepuți și 
buni cunoscători ai Veneției: „Și de-mi mai aduc 
aminte de Veneția, ca de o dragoste uitată, o văd 

le abitudini e i tipi di persone; poi, la descrizione 
dei monumenti più importanti, con la presenza di 
un determinato dettaglio storico, utile all’atmo-
sfera locale; in fine, il paesaggio pittoresco da sce-
nografia, con la tendenza a rilevare il «pastello» 
o le immagini ricche, insieme anche ad altre più 
semplici e ripetute.

I suoi appunti di viaggio sono pubblicati 
prima su Revista Nouă (Nuova Rivista) del 1890, 
poi divisi in un volume del 1895, «dedicato alla 
Signora Maria N. Iorga». Iniziano con la descri-
zione di Venezia, attraverso il suo mondo este-

riore fatto di canali e «calle» strette e tortuose. Si 
mostra insoddisfatto del gondoliere chiacchierone 
e avido di denaro, dell’infinito numero di visita-
tori inglesi, smaniosi di controllare la veridicità 
delle informazioni contenute nelle loro guide e 
per niente interessati a soddisfare un desiderio di 
raffinamento culturale ed estetico, in generale è 
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Nicolae Iorga la Veneția

Nicolae Iorga a Venezia
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Veneția, Piața San 
Marco, 1890

Venezia, Piazza San 
Marco, 1890
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așa, în bătaia razelor lunii, cu horbota de argint 
pe acele de piatră ale coloanelor, cu apele încrețite 
ale Adriaticei presărate cu diamante de lumină, și 
aud departe cântecul de la Festa, melodia tărăgă-
nată și lină, ca o cântare din lieduri, ca un sunet 
de harpă eoliană în grădinile uitate ale unui palat 
fermecat de bătrânele ursite…”. Înfrățirea dintre 
autor și Veneția prin această mărturisire, era pe 
cale de a se înfăptui… 

Padova nu-l atrage la început, având o înfă-
țișare tristă, cu aer de cimitir, „colbăit de vremuri 
și uitat de oameni”. Universitatea în care a poposit 

stolnicul Cantacuzino abia este pomenită, biseri-
cile sunt posomorâte, toate din cărămidă, peste 
care „veacurile au trecut, lăsând fiecare pătura-i 
de întuneric, mânjitura neagră și sinistră”, uli-
țele nu-l atrag fiind prea înguste, rău pietruite, 
„înădușite” de nenumăratele portice. Este atras, 
însă, de câmpia care începea din jurul Padovei, 
dându-i prilejul să alunece spre descrierea pei-
sajului, amintind pe acelea în care zugrăvea 
grădinile botoșănene din jurul caselor copilăriei 
sale. Vicenza îi oferă prilejul să admire geniul lui 
Palladio care domină întreg orașul, oglindit mai 
cu seamă în „Teatro Olimpico”, înălțat după tipul 
celor grecești. La Verona se oprește puțin, spre 
a vedea amfiteatrul și mormântul Caligerilor. 
Milano îi dezvăluie deodată orașul modern, 
Italia cea nouă, cu tramvaie și fabrici, cu viața 
zgomotoasă a marilor orașe. Iorga, însă, preferă 
târgușorul italienesc vechi, cu palate mărunte și 
locuitori patriarhali „strigându-se din ușă în ușă”. 
Pus în fața vieții trepidante, cu aerul îmbâcsit 
de fumul coșurilor de fabrici, pentru întâia oară 
constată că nu este omul timpurilor moderne. În 
schimb, în fața niciunui alt monument italian nu 
s-a cutremurat mai puternic ca atunci când stătea 
încremenit în fața Domului. 

Fiecare oraș – constată – își are idealul său, 
în jurul căruia se înalță cântări și pulsează viața. 
Torino este orașul lui Carlo Alberto, unde „amin-
tirea promotorului libertății italiene este răspân-
dită pretutindeni, săpată în marmură, turnată 

un viaggiatore disturbato dalle guide turistiche 
presenti ovunque, in cerca di guadagno. Le sue 
descrizioni sono una mescolanza pittoresca di 
dati citati, intrecciati con fatti visti e vissuti. 
Spesso, utilizza dettagli contenuti nella guida: le 
150 «calle» nella città, quel certo palazzo con una 
certa lunghezza e larghezza, ecco una torre di 98 
metri, ecc… Nel suo diario s’interessa a tutto ciò 
che vede: la gente con i suoi bisogni e apparenza, 
con le sue espressioni quotidiane, così come la 
troviamo in tutta la sua letteratura di viaggio. 
L’arte dei pittori veneziani lo annoia, per la ripe-
tizione delle figure e delle tematiche religiose, 
affermando che i pittori dell’epoca vivevano 
nell’atmosfera religiosa del tempo, che «aveva 
interposto il suo velo mistico tra il mondo reale in 
cui vivevano e la storia dell’ebreo Gesù». In cam-
bio, il giovane Iorga ammira la scultura e l’archi-
tettura, il gioco del marmo nell’arte, i giganti che 
sorvegliano la famosa scala del Palazzo Ducale, 
e che «sognano il loro eterno sogno di pietra, il 
sogno delle statue che le vedono tutte ma non 
ricordano niente, fredde ed eterne».

Quanto alla descrizione del paesaggio lagu-
nare, lo sorprenderà similmente a quelle future, 
quando lo storico avrà raggiunto la maturità e 
sarà diventato uno dei maggiori conoscitori di 
Venezia: «E mi ricordo di Venezia come di un 
amore dimenticato, la vedo così, nella luce della 
luna, con ricami d’argento su quelli di pietra delle 
colonne, sulle acque increspate dell’Adriatico 
costellate di diamanti di luce, e sento in lonta-
nanza il canto della Festa, la melodia persistente 
e piana, come un concerto di lied, come un 
suono d’arpa eolica nei giardini dimenticati di un 
palazzo stregato da vecchie maledette…». La fra-
tellanza tra l’autore e Venezia, attraverso questa 
confessione, stava per compiersi… 

Padova all’inizio non lo attira, a causa del 
suo aspetto triste, con un’aria di cimitero, «rico-
perta dalla polvere del tempo e dimenticata dagli 
uomini». L’Università in cui è giunto Cantacuzino 
Stolnicul è appena nominata, le chiese sono cupe, 
tutte di mattoni, su cui «i secoli sono passati, 
lasciando ciascuno la propria coperta di tenebre, 
la macchia nera e sinistra», le stradine non lo 
attirano perché troppo anguste, mal pavimentate, 
«soffocate» da innumerevoli portici. È tuttavia 
attratto dalla campagna che iniziava intorno a 
Padova, avendo così l’occasione di scivolare nella 
descrizione del paesaggio, ricordandone un’altra 
in cui restituiva i giardini di Botoșani, circostanti 
la casa della sua infanzia. Vicenza gli permette di 
ammirare il genio del Palladio che domina l’in-
tera città, rispecchiato specialmente nel «Teatro 
Olimpico», eretto sul modello di quelli greci. A 
Verona si ferma un po’, con l’intento di vedere 
l’anfiteatro e la tomba dei Caligari. 

Milano gli svela di colpo la città moderna, la 
nuova Italia, con i tram e le fabbriche, con la vita 
rumorosa delle grandi città. Iorga però preferisce 
le antiche cittadine italiane, con palazzi bassi e 
abitanti patriarcali «che si raccolgono di porta in 
porta». Posto di fronte alla vita trepidante, all’aria 
carica del fumo delle ciminiere industriali, per la 
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în bronz”. Dintre monumente, alege Capela 
Catedralei Giovanni Battista, toată din marmură 
neagră, dând impresia de măreție tristă și de taină 
nestrăbătută. Enorma Piazza Castello, ca „una 
din cele mai splendide din Italia” și Academia 
de Științe, cu cel mai bogat muzeu egiptean din 
lume, iată tot ceea ce admiră la Torino. 

Genova este comparată cu Veneția, găsin-
du-i-se anumite afinități cu „orașul dogilor”, 
minus canalele și „var pe păreții vechi mai mult”. 
La Pisa, admiră arhitectura Domului, interiorul 
Baptisteriului, Turnul „pendente”, ca și întreg 
târgul de calici strânși în piața aceea unică. Fără 
zgomotul Universității, orașul ar părea pentru el 
pironit în timp… 

Roma, cetatea eternă, nu smulge niciun stri-
găt de emoție lui Iorga. Arta, oamenii, evenimen-
tele istorice sunt privite cu o egală dezinteresare. 
Roma și-o închipuise mai strălucitoare decât a 
aflat-o, întregind în sine dărâmăturile și „vărsând 
deasupra colbul de aur al idealului”. Ca urmare a 
concepțiilor sale socialiste, Iorga este departe de 
a servi idealul creștin. De aici, o anumită rezervă 
față de bisericile și picturile Renașterii italiene, 
încât până și Capela Sixtină îl impresionează 
într-un mod negativ. Trecând la viața de toate 
zilele a orașului, lui Iorga nu-i plac serile romane 
când lumea se înghesuie pe străzi și aleargă la 
cafenele, unde fac politică. Pe Corso, lumea este 

prima volta constata di non essere un uomo dei 
tempi moderni. In cambio, di fronte a nessun 
monumento italiano è rimasto così scosso come 
quando se ne stava impalato di fronte al Duomo.

 Ogni città – nota – ha il proprio ideale, 
intorno al quale si levano canti e la vita pulsa. 
Torino è la città di Carlo Alberto, dove «il ricordo 
del promotore della libertà italiana è diffuso ovun-
que, scavato nel marmo, colato nel bronzo». Tra i 
monumenti, sceglie la Cappella della Cattedrale 
di San Giovanni Battista, tutta di marmo nero, 
che lascia l’impressione di triste grandezza e di 
mistero impenetrabile. L’enorme Piazza Castello, 
«una delle più splendide d’Italia» e l’Accademia 
della Scienza, insieme al più ricco museo egiziano 
del mondo, ecco cosa ammira a Torino. 

Genova è messa a confronto con Venezia, 
e vi riscontra diverse affinità con la «città dei 
dogi», tranne per i canali e «molta più calce sulle 
pareti vecchie». A Pisa ammira l’architettura del 
Duomo, l’interno del Battistero, la Torre «pen-
dente», come anche la fiera di bisognosi adunati 
in quella piazza unica. Senza il rumore dell’U-
niversità, la città potrebbe sembrare a suo avviso 
bloccata nel tempo… 

Roma, la città eterna, non strappa nessun 
urlo d’emozione a Iorga. L’arte, la gente, gli eventi 
storici sono visti con il medesimo disinteresse. 
Roma l’aveva immaginata più brillante di quanto 
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ca un val veșnic perindându-se fără sfârșit cu 
caracteristica lene meridională, lovind, împin-
gând, strivindu-se… Cafenelele sunt pline, nu 
găsești locuri nici în picioare, toți citind ziare: „… 
e o bogăție de politică aice”. Ziua, oamenii sunt 
mai liniștiți până ce apar ziarele. Atunci, pare a se 
dezlănțui o revoluție în oraș: „…e o babilonie de 
țipete, un tropăit de picioare, un foșnet de hârtie 
nemaipomenit, care îți arată mai bine decât orice 
firea zgomotoasă și aprinsă a oamenilor acestora”.

La sfârșitul anului 1890, Iorga se găsea 
în „balamucul” de la Napoli. Setea de liniște și 
bunăcuviința omului obișnuit să viseze în taina 
adumbrită a biroului, înconjurat de cărțile unde-și 
aflase lumea și idealurile, îl împiedecau să se aco-
modeze larmei cunoscute a orașului. De aceea, 

înainte de a admira natura, de a gusta farmecul 
artei divine, Iorga se oprește, încă de la început, 
asupra mulțimii zgomotoase: „E un balamuc, un 
vuiet fără de nume aici la gară. Într-un colț, niște 
băieți pârliți la față, cu șăpci negre de mătase pe 
cap, se trântesc, se alungă, urlă, chiuie, într-un 
nor de colb, supt ultimile raze ale soarelui apu-
nând. Unul singur are o îmbrăcăminte mai ome-
nească: sunt între dânșii paltoane lungi până la 
călcâile goale, care par a scuti pe purtătorul lor de 
cămașă și alte accesorii, surtuce fără de nume și 
fără de culoare, cămăși indescriptibile. Și toți se 
uită serios, fără un zâmbet pe față, cu niște ochi 
mari, negri, muiați în cerneală”. Vizitează l’Inco-
ronata, „un gimnaziu de biserică”, apoi Pansilipul, 
Pozzuoli, Vezuviul, Camaldoli și Pompeiul. 

La Florența, asistă la sărbătorirea lui 
Garibaldi, „sfântul acesta italienesc modern, cu 
beretă roșie, cămașe roșie și plete sure”. Admiră 
Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, porțile 
de bronz ale lui Ghiberti, Domul uriaș „care 
adoarme în glasul greoi al clopotului, cu cupola 
lui Bruneleschi care dă întregii clădiri un aer de 
măreție și veșnicie”. Strada îl atrage: „glasurile 
aprinse cântă și vorbesc, cu dulceața neîntâlnită a 
dialectului florentin”.

non l’abbia trovata, che assomma in sé tutte le 
rovine e «riversa dall’alto la polvere d’oro dell’ide-
ale». Come conseguenza delle sue idee socialiste, 
Iorga è lontano dal servire l’ideale cristiano. Da 
qui, una certa riserva rispetto alle chiese e alle 
pitture del Rinascimento italiano, al punto che 
perfino la Cappella Sistina lo colpisce negativa-
mente. Passando alla vita quotidiana della città, a 
Iorga non piacciono le sere romane in cui la gente 
si riversa per le strade e corre nei caffè, dove si fa 
politica. Sul Corso, la gente forma una sorta di 
onda interminabile che si sussegue senza fine con 
la caratteristica pigrizia meridionale, colpendo, 
spingendo, stritolando… I caffè sono pieni, non 
trovi posto nemmeno in piedi, tutti a leggere 
giornali: «c’è ricchezza politica qui». Di giorno, 
la gente è più tranquilla fino all’apparizione dei 
giornali. Allora, sembra si scateni una rivoluzione 
in città: «… è una babilonia di urla, un trottare di 
piedi, un fruscio di carta incredibile a mostrarti 
meglio di qualsiasi altra cosa la natura rumorosa 
e impetuosa di queste persone».

Alla fine del 1890, Iorga si trovava nella 
«baraonda» di Napoli. Il desiderio di quiete e la 
benevolenza dell’uomo comune di sognare nel 
segreto ombroso della scrivania, circondato da 
libri pieni di persone e ideali, gli impedirono di 
adattarsi alla rinomata frenesia della città. Per 
questo, prima di ammirare la natura, di gustare 
il fascino dell’arte divina, Iorga si sofferma, già 
dall’inizio, sulle folle rumorose: «È una baraonda, 
il frastuono è senza nome qui alla stazione. In un 
angolo, dei ragazzi abbronzati in volto, con ber-
retti neri di seta in testa, si colpiscono, si rincor-
rono, urlano, esultano, in una nuvola di polvere, 
sotto gli ultimi raggi del sole al tramonto. Uno 
solo è vestito in modo più umano: tra i signori 
ci sono cappotti lunghi fino ai talloni nudi, che 
sembrano evitare al loro portatore l’uso di una 
camicia o di altri accessori, giubbe senza nome e 
senza colore, camicie indescrivibili». Visita l’In-
coronata, «un ginnasio di chiesa», poi Posillipo, 
Pozzuoli, il Vesuvio, la collina dei Camaldoli e 
Pompei.

A Firenze assiste alle celebrazioni in onore 
di Garibaldi, «questo moderno santo italiano, col 
berretto rosso, la camicia rossa e le chiome grigie». 
Ammira Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, 
le porte di bronzo del Ghiberti, il gigantesco 
Duomo «che dorme nella voce pesante della cam-
pana, con la cupola di Brunelleschi che conferisce 
all’intera struttura un qualcosa di grandioso ed 
eterno». La strada lo attrae: «le voci appassionate 
cantano e parlano, con l’incomparabile dolcezza 
del dialetto fiorentino».

Viaggi letterari  
nel paese della Bellezza 

(3ˆ parte)
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Napoli, Mercato alla 
Pignasecca, 1890
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di Nonna Alba (Piera Alba Merlo)

Chiuse la porta, fermò il chiavistello
e quella notte a lungo dormì
fece un sogno, si mai tanto bello
da ricordarlo a lungo nel corso del dì.
Era in un mondo che fatato sembrava
dove anche i fiori eran più splendenti
non c’eran frontiere e ci si aiutava
e parevan tutti felici e contenti.
Facendo la fila nella grigia mattina
pensava al suo sogno così solare
sospirò dietro la sua mascherina
senza un abbraccio da poter dare.
Aveva pensieri in testa e nel cuore
e, se non bastasse, per triste sorte
il mondo impazzito e venti di guerra
si, anche la guerra ormai alle porte.
Ma quando un bimbo incontro gli corse
vide della vita il lato migliore
capì che aveva ancor molte risorse
e un sole nuovo dopo il dolore.
Ripensò al sogno si mai tanto bello
dove c’era lavoro e pace per tutti
senza pensieri sotto il cappello
a goder della vita e dei suoi frutti.
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Sfânta Sărbătoare a Paștelui să aducă PACE pe 
pământ, să ne întărească în credință și în puterea 

de a ne iubi, urmând astfel dorința pentru care 
Domnul, Isus Cristos, a ales calea sacrificiului 

suprem!

Minunea învierii LUI să vă lumineze viața și să vă 
aducă speranță în suf let și sănătate trupească!

Cristos a înviat!

v

Che la Santa Festa di Pasqua porti la PACE nel 
mondo, ci rafforzi nella fede e nella forza di amarci 

l’un l’altro, facendo così il volere di Dio, Gesù 
Cristo, che ha scelto la via del sacrificio supremo!

Che il miracolo della SUA resurrezione illumini la 
nostra vita e ci porti speranza nel cuore e salute nel 

corpo!

Cristo è risorto!I A N U A R I E • M A R T I E

CULTURA
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Da tempo, esistono medici che credono in 
Dio, che hanno messo in pratica la propria voca-
zione senza chiedere soldi in cambio. Hanno curato 
unendo angelico e umano, tramite la preghiera e la 
scienza. Il loro operato s’intrecciava sempre con la 
preghiera, e i santi parlavano ai pazienti di malat-
tia e peccato, credendo che il peccato fosse spesso 
alla base della malattia del corpo.

Queste persone, quelle conosciute dalla 
gente, ma anche quelle conosciute solo dal 
Signore, erano chiamate dalla Chiesa dottori 
senz’argento (anargyres – in greco), ed erano 
considerati santi. Nel calendario romano-catto-
lico, questi santi dottori senza denaro appaiono 
solo con la menzione di dottori. La Chiesa 
Ortodossa li cita in ogni Santa Liturgia, durante 
la Proscomidia – vale a dire le preghiere di pre-
parazione del pane e del vino per la Santa Messa.

Secondo i libri di messa della Chiesa 
Ortodossa, i santi dottori senza denaro sareb-
bero i seguenti: Cosma e Damiano da Roma 
(commemorati l’1 luglio); Cosma e Damiano 
dall’Asia Minore (commemorati l’1 novembre); 
Cosma e Damiano d’Arabia (commemorati il 
17 ottobre); Ciro e Giovanni (commemorati il 
31 gennaio, mentre il 28 giugno si ricorda il 
ritrovamento delle loro reliquie); Pantaleone 
(commemorato il 27 luglio); Ermolao (comme-
morato il 26 luglio); Sansone (commemorato il 
27 luglio); Diomede (commemorato il 16 ago-
sto); Mozio e Aniceto; Talaleo dalla Fenicia (in 

de 
Sebastian Simion

traducere 
Clara Mitola

Sfinții doctori  
fără de arginți

De-a lungul timpului au existat doctori cu 
credință în Dumnezeu, care și-au practicat che-
marea fără să ceară la schimb bani. Ei au vindecat 
combinând angelicul cu umanul, adică prin rugă-
ciune și știință. Lucrarea lor se făcea întotdeauna 
împletită cu rugăciunea, iar sfinții le vorbeau 
pacienților despre boală și păcat, considerând că 
păcatul se află de multe ori la baza îmbolnăvirii 
trupului.

Pe aceștia, cunoscuți de oameni, dar și pe 
cei cunoscuți doar de Domnul, Biserica i-a numit 
doctori fără de arginți (anargyres – în greacă), recu-
noscându-i ca sfinți. În calendarul romano-catolic 
acești sfinți doctori fără de arginți apar trecuți 
doar cu mențiunea de medic. Biserica Ortodoxă 
îi pomenește la fiecare Sfântă Liturghie, în cadrul 
Proscomidiei – adică la rugăciunile care pregătesc 
pâinea și vinul pentru Sfânta Liturghie. 

Conform cărților de slujbă ale Bisericii 
Ortodoxe, sfinții doctori fără de arginți ar fi 
următorii: Cosma și Damian din Roma (prăznu-
iți la 1 iulie); Cosma și Damian din Asia Mică 
(prăznuiți la 1 noiembrie); Cosma și Damian 
din Arabia (prăznuiți la 17 octombrie); Chir 
și Ioan (prăznuiți la 31 ianuarie, iar la 28 iunie 
se face pomenirea aflării cinstitelor lor moaște); 
Pantelimon (prăznuit la 27 iulie); Ermolae 
(prăznuit la 26 iulie); Samson (prăznuit la 27 
iunie); Diomid (prăznuit la 16 august); Mochie și 
Anichit; Talaleu din Fenicia (în Liban, prăznuit 
la 20 mai); Trifon (prăznuit la 1 februarie).

Ne-am aflat în ultimii ani într-o perioadă în 
care cea mai mare parte a atenției omenirii a 
fost legată de sănătate, cu toate că această 
preocupare a existat dintotdeauna. Cei care 
sunt un adevărat tampon între boală și 
oameni sunt doctorii și personalul medical, 
care își îndeplinesc nobila misiune, știind 
totuși că sunt în pericol (cu tot echipamentul 
de „astronauți” pe care îl poartă), atât ei cât 
și cei apropiați. 

Ci troviamo da qualche anno in un periodo 
in cui l’attenzione della gente è stata 
soprattutto concentrata sulla salute, 
sebbene questa preoccupazione esista 
da sempre. Chi fa da reale tampone tra 
la malattia e la gente sono i dottori 
e il personale medico che svolgono 
una nobile missione, pur sapendo 
di essere in pericolo (anche con la 
divisa da «astronauti» che indossano), 
personalmente e insieme ai loro cari.
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Sfântul Mare Mucenic și medic Pantelimon 
este pomenit de ambele biserici pe 27 iulie. El 
a trăit între anii 275 și 303, murind ca martir 
în timpul persecuțiilor împăratului Dioclețian. 
Pantelimon s-a născut în cetatea Nicomedia a 
Imperiului Roman, azi orașul Izmit, Turcia, mama 
sa fiind creștină. Astfel, având o educație creștină 
și desăvârșindu-și studiile cu medicul Eufrosin, 
Pantelimon devine la rândul său un medic foarte 

Libano, commemorato il 20 maggio); Trifone 
(commemorato l’1 febbraio).

Il santo martire e medico Pantaleone è 
commemorato da entrambe le chiese il 27 luglio. 
Egli è vissuto tra gli anni 275-303, ed è morto 
martire durante le persecuzioni dell’imperatore 
Diocleziano. Pantaleone è nato nella città di 
Nicomedia dell’Impero Romano, oggi città di 
Izmit, Turchia, e sua madre era cristiana. Perciò, 

Jean Bourdichon 
(1457–1521), 
Sfinții Cosma și 
Damian, miniatură, 
Bilblioteca 
Națională a 
Franței

Jean Bourdichon 
(1457-1521), Santi 
Cosma e Damiano, 
miniatura, 
Biblioteca 
Nazionale di 
Francia
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priceput. El nu primea plată pentru tratamente, 
primind deci renumele de „doctor fără de arginți”.

Alt exemplu de sfinți doctori sunt frații 
Cosma și Damian, pomeniți pe 1 noiembrie. Au 
fost educați de mama lor ca buni creștini, insu-
flându-le iubirea de aproapele și modelându-i spre 
a fi drepți, corecți și virtuoși, iar mai apoi au urmat 
studii medicale. Cei doi doctori, frați, vindecau 
cu medicină, dar mai ales cu rugăciune, pentru 
pacientul ce zăcea neputincios. Nu luau pentru 
serviciile lor nici bani și nici alte produse, respec-
tând porunca lui Iisus prin care zicea: „Tămăduiți 
pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți 
pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, 
în dar să dați” (Matei 10,8).

O altă pereche de sfinți doctori fără de 
arginți sunt Chir și Ioan, dar de data aceasta ei 
au fost prieteni și nu frați. Chir, născut în Egipt, 
a primit o educație creștină, iar mai apoi a stu-
diat pentru a deveni medic. El vindeca pacienții 
în numele lui Iisus, iar singura plată era ca cei 
vindecați să urmeze o viață dreaptă, cu credință 
în Dumnezeu. Pe de altă parte, Ioan era soldat, 
născut în Asia Mică. Auzind minunile lui Chir, 
Ioan l-a căutat și a devenit ucenicul lui Chir, atât 
în credință, cât și în arta medicală. Amândoi au 
murit decapitați în urma persecuției anticreștine 
a guvernatorului Egiptului. Cei doi sfinți medici 
sunt pomeniți de biserică pe 31 ianuarie.

Un fapt demn de remarcat este că mulți dintre 
sfinții părinți ai bisericii au fost și teologi și medici. 
Exemple de medici sunt Evanghelistul Luca (cel 
care a pictat prima icoană a Maicii Domnului cu 
pruncul), Sfântul Valentin și Sfântul Vasile cel 
Mare (330-379). Născut într-o familie înstărită, 
Vasile a studiat multe discipline, printre care și 
logica, matematica, gramatica, științele naturii, 
filosofia și medicina, pentru ca mai apoi să devină 
preot. Sfântul Vasile cel Mare numește medicina 
„artă”, care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre 
ajutor, căci ea ajută, atât cât se poate, pe bolnavi.

În Biblie, în Cartea înțelepciunii lui Iisus, 
fiul lui Sirah (Eclesiasticul) scrie în capitolul 38: 
„Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că 
și pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt 
este leacul și de la rege va lua dar.”

Cu această oportunitate mulțumim tuturor 
îngerilor cu halat alb – doctorilor, asistenților 
medicali și tuturor ce lucrează și ajută în spitale, 
clinici, pentru faptul că au ales această nobilă 
activitate, utilă întotdeauna, dar pusă la continuă 
încercare de cei 2 ani de pandemie.

grazie all’educazione cristiana ricevuta e agli studi 
realizzati con il medico Eufrosino, Pantaleone 
diventa a sua volta un medico ben preparato. 
Non si faceva pagare per le cure, e per questo fu 
soprannominato «dottore senz’argento».

Altri esempi di santi dottori sono i fratelli 
Cosma e Damiano, ricordati l’1 di novembre. 
Sono stati educati come buoni cristiani dalla loro 
madre, che ha saputo infondere in loro l’amore 
per il prossimo, educandoli a essere giusti, cor-
retti e virtuosi, e poi hanno studiato medicina. 
I due dottori, fratelli, guarivano con la medicina 
ma soprattutto con le preghiere, il paziente che 
giaceva inerme. Per i loro servizi non chiedevano 
soldi o altri prodotti, poiché rispettavano l’inse-
gnamento di Gesù che dice: «Guarite i malati, 
resuscitate i morti, curate i lebbrosi e scacciate i 
demoni; gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date» (Matteo 10,8).

Un’altra coppia di santi dottori senz’argento 
è quella composta da Ciro e Giovanni, ma questa 
volta i due furono amici e non fratelli. Ciro, nato 
in Egitto, ha ricevuto un’educazione cristiana, e 
più tardi ha studiato per diventare medico. Egli 
guariva i pazienti in nome di Gesù, e l’unico 
compenso era che i guariti vivessero rettamente, 
credendo in Dio. Dall’altra parte, Giovanni era 
invece un soldato, nato in Asia Minore. Venuto 
a sapere dei miracoli di Ciro, Giovanni l’ha 
cercato ed è diventato suo discepolo, tanto nella 
fede come nell’arte della medicina. Entrambi 
sono morti decapitati durante le persecuzioni 
anticristiane del governatore dell’Egitto. I due 
santi medici sono commemorati dalla chiesa il 31 
gennaio.

Un fatto degno di nota è che i santi padri 
della chiesa siano stati teologi e medici. Esempi 
di medici sono l’Evangelista Luca (autore della 
prima icona della Madonna con bambino), San 
Valentino e San Basilio il Grande (330-379). 
Nato in una famiglia agiata, Basilio ha studiato 
molte discipline, tra cui anche logica, matematica, 
grammatica, scienze naturali, filosofia e medi-
cina, per poi diventare sacerdote. San Basilio il 
Grande considera la medicina «un’arte» che Dio 
ci ha donato per aiutare, perché essa, per quanto 
possibile, aiuti i malati.

Nella Bibbia, nel Libro del Siracide (l’Eccle-
siastico) scrive nel capitolo 38: «Onora il dottore 
come si deve secondo il bisogno, anch’egli è stato 
creato dal Signore. Dall’Altissimo viene la guari-
gione, anche dal re egli riceve doni.»

Con quest’occasione, ringraziamo tutti gli 
angeli in camice bianco – medici, infermieri e 
tutti quanti lavorino e aiutino in ospedali e cli-
niche, per aver scelto questa nobile attività utilis-
sima ma messa alla prova da 2 anni di pandemia.

Santi dottori  
senz’argento

Fra Angelico 
(1395-1455), Vindecarea 
diaconului Iustinian de 
către Sfinții Cosma și 
Damian, Muzeul San 
Marco

Beato Angelico 
(1395-1455), Guarigione 
del diacono Giustiniano 
da parte dei santi 
Cosma e Damiano, 
Museo San Marcofo

to
: w

iki
me

dia
.or

g

CU
LT

UR
Ă



I A N U A R I E • M A R T I E G E N N A I O • M A R Z O

SIAM
O dI NUOvO INSIEM

E

31

SIAM
O DI NUOVO INSIEM

E

31

CULTURA

de 
Mihaela Profiriu 
Mateescu

Coroana din  
Postul Mare

La data de 22 mai 2022 
va primi titlul de „Fericită” 
Pauline-Marie Jaricot (1799-
1862), fondatoarea Operei 

Misionare Pontificale pen-
tru Răspândirea Credinței 
(OPRC) și a Rozariului viu. 
Născută la Lyon, Franța, 
a fost prima femeie din 

istoria bisericii care a revo-
luționat spiritul misionar în 
lume. Când avea doar 17 ani a 
depus jurământ de castitate și 
a creat primul grup de rugă-
ciune, iar la 3 mai 1822, a pus 
bazele „Asociației Propagării 
Credinței”. Cele bra rea beatifi-
cării va avea loc la Lyon. 

Operele Misionare Ponti-
ficale sunt la dispoziția Papei, 
Șef al Colegiului Episcopilor, 
ca semn de unitate al Bisericii. 
Există patru Opere într-o sin-
gură instituție. Aceste Opere 
sunt prezente și în Arhidieceza 
de București.

Și pentru că ne aflăm în 
perioada dinaintea Învierii 
Domnului, vă povestim 
despre Coroana din Postul 
Mare. Știm despre Coronița 
de Advent, cu cele patru 
lumânări, legate de timpul 
de așteptare până la Crăciun, 
obicei apărut în Hamburg 
în secolul al XIX-lea. Mai 
puțin se știe însă despre o 
altă Coroană, cea din Postul 
Mare, care propune o curățire 
interioară până la sărbătoarea 
Învierii Domnului. De această 
dată coroana are șapte lumâ-
nări, fiecare reprezentând cele 
șapte răni provocate de spini 
Mântuitorului. Este vorba 
despre vindecarea celor șapte 
grele păcate capitale: mândria, 
necurăția, mânia, lăcomia, 
zgârcenia, invidia și lenea. Ar 
trebui să fim curățați și vin-
decați dacă urmăm preceptele 
reprezentate de cele șapte 
lumânări: umilința, curățenia, 
renunțarea, răbdarea, genero-
zitatea, prețuirea și acțiunea. 
Forma circulară a Coroanei 
ne duce cu gândul la alfa și 
omega, începutul și sfârșitul.

Ideea acestei coroane 
aparține unei comunități 
de tineri din cadrul Operei 

Misionare Pontificale pentru 
Răspândirea Credinței, insti-
tuită inițial de Pauline-Marie 
Jaricot. Și ne gândim imediat 
la asemănarea cu Rugăciunea 
Sfântului Efrem Sirul, care 
este rostită, în special, în 
perioada Postului Mare, de 
luni până vineri. Este vorba și 
în această rugăciune, despre 
duhul trândăviei, al grijii de 
multe, al iubirii de stăpânire 
și al vorbirii în deșert. Și ne 
rugăm să ni se dea duhul 
curăției, al gândului smerit, al 
răbdării și al dragostei. Chiar 
dacă altele sunt cuvintele, care 
pot fi diferite din cauza tradu-
cerilor, esența este aceeași, ca 
și perioada în care sunt expri-
mate, în Postul Mare.

Și referitor la Coroana 
de spini a Mântuitorului, la 
Catedrala Sfântul Iosif, din 
București, se găsește un obiect 
de venerație, un spin din 
această Coroană. Acesta l-a 
însoțit mult timp pe Fericitul 
Vladimir Ghika (al patrulea 
român beatificat de Vatican), 
cu ajutorul căruia a făcut multe 
vindecări. În fiecare vineri a 
Postului Mare se dă binecu-
vântarea cu această minunată 
relicvă.

În toate vremurile a fost important rolul 
misionarilor de a răspândi creștinismul, prin 
activități de evanghelizare, ca urmași ai 
apostolilor lui Isus. Mai mult decât oricând, în 
zilele noastre este necesară această activitate, 
observând îndepărtarea de Dumnezeu, care 
propovăduiește pacea și iubirea dintre oameni.
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Având scopul principal de a promova limba 
maternă, provocarea se adresează elevilor vorbi-
tori nativi de limbă italiană, elevilor care studiază 
limba italiană ca limbă maternă, elevilor cu ori-
gini italiene care cunosc limba italiană chiar dacă 
nu o studiază instituțional, precum și elevilor 
care provin din familii mixte (unul dintre părinți 
este italian) și cunosc limba italiană chiar dacă nu 
o studiază instituțional.

Printre valorile care stau la baza organiză-
rii competiției între elevi se numără cultivarea 
unei atitudini pozitive față de limba maternă 
și recunoașterea rolului acesteia în dezvoltarea 
personală și îmbogățirea orizontului cultural. De 
asemenea, se urmăresc cultivarea încrederii în 
propriile abilități de comunicare, conștientizarea 
rolului limbii materne italiene ca mijloc de acces 
la dezvoltarea patrimoniului culturii universale și 
dezvoltarea sensibilității interculturale.

Și în acest an, „EU VORBESC ITALIANA 
/ IO PARLO ITALIANO” îi provoacă pe 
elevi să realizeze un eseu, în limba italiană, de 
3 000 – 4 000 de caractere cu spații (elevii din 
învățământul gimnazial) sau de 4 000 – 5 000 de 
caractere cu spații (elevii din învățământul liceal), 
pe una dintre următoarele teme:
•  descrierea propriei familii; 
•  o poveste legată de italienii din zona unde 

locuiește participantul / istoricul localității de 
domiciliu / coordonatele evoluției istorice a 
minorității italiene în perioada contemporană / 
elemente identitare; 

Con lo scopo essenziale di promuovere la 
lingua materna, la sfida si rivolge agli alunni di 
lingua madre italiana, agli alunni che studino la 
lingua italiana come madrelingua, agli alunni di 
origini italiane che conoscano la lingua italiana 
pur non studiandola in un contesto istituzionale, 
come anche agli alunni provenienti da famiglie 
miste (uno dei genitori è italiano) e che conoscano 
la lingua italiana pur non studiandola in un con-
testo istituzionale.

Tra i valori portanti della competizione tra 
gli alunni c’è quello di coltivare un atteggiamento 
positivo verso la lingua materna e riconoscere il 
suo ruolo nello sviluppo personale e nell’arricchi-
mento dell’orizzonte culturale. Allo stesso modo, 
si desidera accrescere la fiducia nelle proprie 
abilità di comunicazione, comprendere a fondo il 
ruolo della lingua materna italiana come mezzo 
per lo sviluppo del patrimonio culturale univer-
sale e di una sensibilità interculturale.

Anche quest’anno, «EU VORBESC 
ITALIANA / IO PARLO ITALIANO» invita 
gli alunni a realizzare un saggio in lingua italiana 
di 3 000 – 4 000 caratteri spazi inclusi (studenti 
ginnasiali) o di 4 000 – 5 000 caratteri spazi 
inclusi (studenti liceali), su uno dei seguenti temi:
•  la descrizione della propria famiglia;
•  una storia legata agli italiani della zona in cui 

abita il partecipante / la storia della località di 
domicilio / le coordinate dell’evoluzione storica 
della minoranza italiana nel periodo contempo-
raneo / elementi identitari;

Concursul „EU VORBESC ITALIANA / IO 
PARLO ITALIANO”, inclus în calendarul 
oficial al Ministerului Educației

de 
Victor Partan

traduzione 
Clara Mitola

În perioada 15 aprilie – 16 octombrie, 
Asociația Italienilor din România –  
RO.AS.IT. organizează cea de-a IV-a ediție 
a concursului național de limbă maternă 
italiană „EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO 
ITALIANO”. În acest an, 2022, concursul este 
inclus în calendarul oficial al Ministerului 
Educației, în secțiunea a III-a, „Limbă și 
comunicare”.

Nel periodo 15 aprile – 16 ottobre, 
l’Associazione degli Italiani di Romania 
– RO.AS.IT. organizzerà la IV edizione del 
concorso nazionale di lingua materna 
italiana «EU VORBESC ITALIANA / IO PARLO 
ITALIANO». Quest’anno, 2022, il concorso 
è incluso nel calendario ufficiale del 
Ministero dell’Istruzione, nella III sezione, 
«Lingua e comunicazione».
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Donație De carte cu ocazia zilei 
internaționale a limbii materne

În data de 21 februarie 2022, Asociația 
Italienilor din România – RO.AS.IT. și întreaga 
comunitate a etnicilor italieni au sărbătorit Ziua 
internațională a limbii materne. Limba maternă 
este o componentă esențială pentru identitatea 
oricărei minorități naționale, ai cărei membri au 
dorința naturală de a se educa și de a comunica 
în limba înaintașilor. În 29 de ani de activitate, 
asociația a pus această dorință pe primul plan, 
prin sprijinirea învățământului în limba maternă 
și prin numeroasele proiecte editoriale. Cele 
două zone de interes s-au contopit pe 17 februa-
rie, când Antonio Rizzo, scriitor și membru 
al RO.AS.IT., a dăruit elevilor cărți în limba 
italiană din biblioteca personală, în cadrul unui 
eveniment desfășurat la Liceul Teoretic „Dante 
Alighieri” din București.

Iată ce a scris doamna profesoară Carmen 
Neagoe, de la catedra de limba maternă italiană: 
„Liceul Teoretic «Dante Alighieri» a avut privi-
legiul de a-l avea ca oaspete pe domnul Antonio 
Rizzo, scriitor și sociolog italian. Domnia sa ne 
susține și ne apreciază munca didactică, împre-
ună cu doamna Ioana Grosaru, președintele 
RO.AS.IT. Domnul Rizzo a fost amabil să 
ne doneze o colecție impresionantă de cărți ce 
pot dezvolta cultura elevilor noștri, care au fost 
plăcut impresionați de discuții și de volumele 
primite”.

l’autenticità, l’originalità; l’estetica della presen-
tazione, il rispetto delle richieste. È importante 
specificare che i testi accompagnati da fotografie 
che illustrino l’argomento scelto, beneficeranno 
di un punto supplementare.

Il concorso si svolgerà in quattro tappe:
I Tappa, nel periodo 15 aprile – 31 maggio 

2022: l’iscrizione dei partecipanti via email da 
inviare agli indirizzi di contatto:

gimnaziu.ioparlo@roasit.ro e 
liceu.ioparlo@roasit.ro;
II Tappa, nel periodo 1 giugno – 1 settem-

bre 2022: invio del saggio;
III Tappa, nel periodo 1 settembre – 10 

ottobre 2022: valutazione dei lavori da parte della 
commissione;

IV Tappa, nell’ambito della Settimana della 
lingua materna (10–16 ottobre 2022) – procla-
mazione dei vincitori e festeggiamento per la 
premiazione.

Il concorso si svolgerà conformemente con 
l'OME n. 3123/09.02.2022, per la modifica e 
l'integrazione dell'allegato 1 dell'OMECTS n. 
3035/2012.

Il regolamento completo del concorso può 
essere letto sul sito ufficiale dell’Associazione 
degli Italiani di Romania, www.roasit.ro. 

Donazione Di libri in occasione Della 
Giornata internazionale Della linGua 
maDre

Il 21 febbraio 2022, l’Associazione degli 
Italiani di Romania – RO.AS.IT. e la sua intera 
comunità hanno festeggiato la Giornata interna-
zionale della lingua madre. La lingua materna è 
un elemento essenziale per l’identità di qualsiasi 
minoranza nazionale, i cui membri desiderano 
in modo naturale studiare e comunicare nella 
lingua dei loro antenati. In 29 anni d’attività, 
l’associazione ha posto in primo piano questo 
desiderio, sostenendo l’insegnamento in lingua 
materna e tramite numerosi progetti editoriali. 
Questi due fulcri d’interesse si sono uniti il 17 
febbraio, quando Antonio Rizzo, scrittore e 
membro RO.AS.IT., ha donato agli alunni libri 
in lingua italiana provenienti dalla sua biblioteca 
personale, durante un evento svoltosi presso il 
Liceo Teorico «Dante Alighieri» di Bucarest.

Ecco cos’ha scritto la professoressa Carmen 
Neagoe, della cattedra di lingua madre italiana: 
«Il Liceo Teorico “Dante Alighieri” ha avuto il 
privilegio di avere come ospite il signor Antonio 
Rizzo, scrittore e sociologo italiano. Il signore 
sostiene e apprezza il nostro lavoro didattico, 
insieme alla signora Ioana Grosaru, presidente 
RO.AS.IT. Il signor Rizzo è stato molto gentile a 
donare un’impressionante collezione di libri, che 
potranno accrescere la cultura dei nostri studenti, 
a loro volta positivamente colpiti dalle discussioni 
e dai libri ricevuti.»

fo
to

: a
rh

iva
 R

O.
AS

.IT
.

SO
CI

ET
AT

E
SI

AM
O 

DI
 N

UO
VO

 IN
SI

EM
E

34 I A N U A R I E • M A R T I E



I A N U A R I E • M A R T I E G E N N A I O • M A R Z O

SIAM
O dI NUOvO INSIEM

E

35

SOCIETÀ

Il punto più importante nell’agenda della 
visita è stato l’incontro con il presidente della 
Romania, Klaus Iohannis. Il capo dello stato 
romeno ha salutato la presenza del ministro Di 
Maio a Bucarest come espressione delle strette 
relazioni e del Partenariato Strategico Consolidato 
tra Romania e Italia. Le relazioni politiche e diplo-
matiche romeno-italiane si situano a un livello 

de 
Victor Partan

traduzione 
Clara Mitola

Ministrul Afacerilor Externe și Cooperării 
Internaționale al Republicii Italiene a vizitat 
România

Cel mai important punct de pe agenda vizitei 
a fost reprezentat de întrevederea cu președintele 
României, domnul Klaus Iohannis. Șeful statului 
român a salutat prezența la București a minis-
trului Di Maio, ca expresie a relațiilor strânse 
și a Parteneriatului Strategic consolidat dintre 
România și Italia. Relațiile politico-diplomatice 
româno-italiene se situează la un nivel excelent, 

La jumătatea lunii martie, s-a scris o pagină 
importantă în istoria relațiilor politice 
bilaterale dintre România și Italia, prin vizita 
la București a ministrului Afacerilor Externe 
și Cooperării Internaționale al Republicii 
Italiene, Luigi Di Maio. Șeful diplomației 
italiene a venit în România la invitația 
omologului român Bogdan Aurescu, în 
contextul agresiunii militare a Rusiei asupra 
Ucrainei și al interesului Italiei de a sprijini 
eforturile de gestionare a crizei refugiaților 
ucraineni.  

A metà marzo, è stata scritta una 
pagina importante nella storia delle 
relazioni politiche bilaterali tra Romania 
e Italia, grazie alla visita a Bucarest del 
ministro degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, 
Luigi Di Maio. Il capo della diplomazia 
italiana è venuto in Romania su invito 
dell’omologo romeno Bogdan Aurescu, in 
relazione all’aggressione militare della 
Russia contro l’Ucraina e all’interesse 
italiano nel sostenere gli sforzi di 
gestione della crisi dei rifugiati ucraini.
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iar cele două țări acționează ca parteneri privile-
giați, pe baza puternicelor legături istorice, cul-
turale și, de asemenea, prin legăturile profunde 
create de comunitatea românească din Italia și cea 
italiană din România.

Potrivit unui comunicat remis de Președinție, 
ministrul Luigi Di Maio a evidențiat relațiile 
solide existente între cele două țări și a apreciat 
modul în care România gestionează această situ-
ație dificilă, mulțumind țării noastre pentru soli-
daritatea și sprijinul arătate tuturor celor refugiați 
din calea conflictului militar din Ucraina.

la Palatul Victoria, s-a Vorbit 
DesPre inDePenDența enerGetică

Ministrul de Externe și al Cooperării 
Internaționale al Republicii Italiene, Luigi 
Di Maio, a fost primit la Palatul Victoria de 
prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă. „Salutăm 
inițiativa Comisiei Europene de a sprijini statele 

membre care găzduiesc refugiați pe teritoriul 
național. România se află între statele care va 
beneficia de sprijin pentru protecția civilă, având 
în vedere implicațiile crizei umanitare. Fondurile 
vor fi utilizate pentru a oferi asistență și condiții 
de cazare victimelor acestei catastrofe umanitare”, 
a declarat premierul, la finalul discuțiilor care au 
mai vizat colaborarea economică dintre cele două 
țări și creșterea independenței energetice.

boGDan aurescu: românia și italia 
se coorDonează la niVelul nato

Temele principale adoptate în cadrul întâl-
nirii de la Ministerul Afacerilor Externe au fost 
criza refugiaților, agresiunea rusă în Ucraina, 
Parteneriatul Strategic Consolidat între România 
și Italia, precum și aspecte privind cooperarea 
economică. 

Ministrul de externe român a evidențiat 
faptul că Italia a fost primul stat care a utilizat 
centrul logistic umanitar organizat la Suceava, 
operaționalizat pe 9 martie. „Chiar la 9 martie a 
sosit la Suceava un prim transport de patru cami-
oane din Italia, dintr-un total de 26 de camioane 

eccellente, e i due paesi agiscono come partner 
privilegiati, grazie ai forti legami storici, culturali 
e, ugualmente, tramite i profondi legami creati 
dalla comunità romena in Italia e da quella italiana 
in Romania.

Secondo un comunicato trasmesso dalla 
Presidenza, il ministro Luigi Di Maio ha eviden-
ziato le solide relazioni esistenti tra i due paesi e 
ha apprezzato il modo in cui la Romania gestisca 
questa difficile situazione, ringraziando il nostro 
paese per la solidarietà e il sostegno mostrato a 
tutti i rifugiati che scappano dal conflitto militare 
in Ucraina.

a Palazzo Victoria, si è Parlato 
D’inDiPenDenza enerGetica

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, Luigi 
Di Maio, è stato accolto a Palazzo Victoria 
dal primo ministro Nicolae-Ionel Ciucă. 

«Accogliamo positivamente l’iniziativa della 
Commissione Europea di sostenere gli stati 
membri che accolgono i rifugiati sul territorio 
nazionale. La Romania è tra gli stati che benefi-
ceranno del sostegno per la protezione civile, par-
tendo dalle implicazioni della crisi umanitaria. 
I fondi saranno utilizzati per offrire assistenza 
e condizioni d’alloggio alle vittime di questa 
catastrofe umanitaria», ha dichiarato il premier 
alla fine delle discussioni, che hanno riguardato 
la collaborazione economica tra i due paesi e la 
crescita dell’indipendenza energetica.

boGDan aurescu: romania e italia 
sono coorDinate nella nato

I temi principali abbordati nell’ambito 
dell’incontro con il ministro degli Esteri sono 
stati la crisi dei rifugiati, l’aggressione russa in 
Ucraina, il Partenariato Strategico Consolidato 
tra Romania e Italia, come anche aspetti riguar-
danti la cooperazione economica.

Il Ministro degli Esteri romeno ha eviden-
ziato come l’Italia sia stato il primo paese a uti-
lizzare il centro logistico umanitario organizzato 
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care au adus, în principal, echipamente medicale, 
medicamente”, a spus Bogdan Aurescu, menți-
onând totodată că România și Italia se coordo-
nează la nivelul Alianței Nord-Atlantice pentru 
consolidarea posturii de descurajare și apărare 
pe flancul estic, extrem de necesară în actualul 
context de securitate.

La rândul său, oaspetele de la Roma a consi-
derat că România și Italia, care fac parte dintr-o 
familie comună, dau dovadă de unitate și solida-
ritate în ceea ce privește condamnarea agresiunii 
inițiate de Rusia pe teritoriul ucrainean. „Suntem 
unul dintre primii investitori în România, având 
în vedere societățile înregistrate și ca partener 
comercial al Bucureștiului la nivel global. (...) 
Comunitatea românească plină de viață din 
Italia, dar și mulți italieni care lucrează și locu-
iesc în România sunt o mărturie a legăturii dintre 
țările noastre în interiorul Uniunii Europene”, a 
mai spus Luigi Di Maio.

După plecarea din România, ministrul ita-
lian de externe a vizitat Republica Moldova.

Presa Din italia: relațiile 
bilaterale cu românia au imPortanță 
strateGică

Presa din Italia a reflectat pe larg vizita efec-
tuată de Luigi Di Maio în România. „Ministrul 
a reafirmat importanța pe care Italia o dă unei 
riposte euro-atlantice unitare la adresa agresiunii 
ruse. De asemenea, vizita a constituit un prilej 
de a confirma excelentul nivel la care se află rela-
țiile bilaterale, cărora partea italiană le atribuie 
o importanță strategică, atât în plan politic, cât 
și în plan economic. Italia este țara cu cei mai 
mulți investitori în România și al doilea partener 
comercial al acestei țări”, au scris jurnaliștii de la 
notiziegeopolitiche.net.

in Suceava e reso operativo il 9 marzo. «Proprio il 
9 marzo è arrivato a Suceava un primo convoglio 
di quattro camion dall’Italia, per un totale di 26 
camion che hanno trasportato sostanzialmente 
attrezzature mediche e medicine», ha affermato 
Bogdan Aurescu, menzionando allo stesso tempo 
come Romania e Italia siano coordinate all’in-
terno dell’Alleanza Nord Atlantica nel potenziare 
attitudini di scoraggiamento e nella difesa del 
fianco orientale, di necessità estrema nell’attuale 
contesto di sicurezza.

A sua volta, l’ospite di Roma ha affermato 
come Romania e Italia, parte della stessa famiglia, 
dimostrino unità e solidarietà nel condannare 
l’aggressione della Russia nel territorio ucraino. 
«Siamo tra i primi investitori in Romania, a 
partire dalle società registrate e come partner 
commerciali a Bucarest, a livello globale. […] 
La vivace comunità romena d’Italia, ma anche i 
molti italiani che lavorano e vivono in Romania 
sono una prova dei legami tra i nostri paesi all’in-
terno dell’Unione Europea», ha aggiunto Luigi 
Di Maio.

Dopo aver lasciato la Romania, il ministro 
italiano degli Esteri ha visitato la Repubblica di 
Moldavia.

stamPa italiana: le relazioni 
bilaterali con la romania hanno 
un’imPortanza strateGica

La stampa italiana ha largamente analizzato 
la visita effettuata da Luigi Di Maio in Romania. 
«Il ministro ha riaffermato l’importanza che 
l’Italia dà a una risposta euro-atlantica unitaria 
rivolta all’aggressione russa. Allo stesso modo, la 
visita ha costituito un’occasione per confermare 
l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, cui 
la parte italiana attribuisce un’importanza stra-
tegica, sul piano politico e anche economico. 
L’Italia è il paese con il maggior numero d’inve-
stitori in Romania e secondo partner commer-
ciale di questo paese», hanno scritto i giornalisti 
di notiziegeopolitiche.net. 

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana ha visitato 
la Romania
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Luigi Di Maio e Nicolae 
Ciucă



Si
am

o 
di

 n
uo

vo
 in

Si
em

e

I A N U A R I E • M A R T I E38

SO
CI

ET
AT

E

Le cause di tale declino e la sua fine emo-
zionante hanno affascinato per secoli storici e 
filosofi. «Com’è possibile che un Impero così 
potente, con un livello di civiltà sconosciuto fino 
a quel momento, che ha potuto integrare una 
cultura eminente, com’era quella ellenica, con-
quistare popoli talmente numerosi e diversi, che 
ha saputo organizzare la comunicazione rapida di 
beni, armi e cittadini… sia stato distrutto… come 
un castello di carte?»

È una domanda che ognuno di noi si è posto, 
una volta o l’altra. E la gente dello «spazio miori-
tico» forse anche più di altri popoli. Perché quella 
gente ha conosciuto l’Impero Romano al suo 
apogeo, con l’occupazione della Dacia da parte 
delle truppe di Traiano, proprio quando la sua 
espansione aveva raggiunto dimensioni estreme.

Tra quanti si sono appassionati all’argo-
mento e hanno analizzato le cause di questa 
caduta, le teorie dello storico inglese Edward 
Gibbon si sono diffuse su larga scala alla fine del 
XVIII secolo, grazie alla pubblicazione del suo 
celebre lavoro: History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire.

Egli afferma che: «Le trentacinque tribù del 
popolo romano, composte da guerrieri, magistrati 
e legislatori erano del tutto scomparse nella massa 
comune dell’umanità. Erano confuse con milioni 
di abitanti delle provincie, che avevano ricevuto 
il nome di romani senza adottare anche il genio 
di questa famosa nazione. La libertà non era più 
la quota di quelle truppe mercenarie, cresciute 
tra i sudditi e barbari delle frontiere, che spesso 
abusavano della loro indipendenza. Le loro scelte 

de 
Adrian Irvin Rozei

traduzione 
Clara Mitola

Cum s-a prăbușit 
Imperiul Roman

Cauzele acestui declin și sfârșitul lui emoți-
onant au fascinat timp de câteva secole pe istorici 
și pe filosofi. „Cum este posibil ca un Imperiu atât 
de puternic, cu un nivel de civilizație nemaiîntâl-
nit până atunci, care a fost capabil să integreze 
o cultură eminentă, cum era cea elenistică, să 
cucerească popoare atât de numeroase și variate, 
care a știut să organizeze comunicarea rapidă a 
bunurilor, armatelor și a cetățenilor săi... a putut 
fi distrus... ca un joc de cărți?”

Este întrebarea pe care fiecare dintre noi și-a 
pus-o, la un moment sau altul. Iar cei din „spațiul 
mioritic” poate chiar mai mult decât alte popoare. 
Pentru că ei au cunoscut Imperiul Roman la apo-
geul său, în momentul ocupării Daciei de către 
armatele lui Traian, exact atunci când extinderea 
sa atinsese dimensiunile lui extreme. 

Printre cei care au fost pasionnați și au 
analizat cauzele acestei decadențe, teoriile isto-
ricului englez Edward Gibbon au fost răspândite 
pe scară largă la sfârșitul secolului al XVIII-lea, 
odată cu publicarea celebrei sale lucrări: History of 
the Decline and Fall of the Roman Empire.

El afirma că: „Cele treizeci și cinci de triburi 
ale poporului roman, compuse din războinici, 
magistrați și legiuitori, dispăruseră cu totul în 
masa comună a populației. Ele erau confundate 
cu milioane de locuitori ai provinciilor, care pri-
miseră numele de romani, fără a adopta geniul 
acestei celebre națiuni. Libertatea nu mai era 
centrul de greutate a acelor trupe de mercenari, 
ridicate dintre supușii sau barbarii de dincolo de 
granițe, care abuzau adesea de independența lor. 
Alegerile lor agitate ridicaseră pe tronul Romei 

Data de referință, afișată de istorici, care 
marchează prăbușirea Imperiului Roman, 
este 4 septembrie 476. Ea corespunde 
zilei când Romulus Augustulus, ultimul 
împărat al Imperiului Roman de Apus, a 
abdicat. Însă ea este ultimul act al unei 
lungi perioade de declin, care începuse cu 
multă vreme înainte. 

La data di riferimento mostrata dai libri 
di scuola, che fissa la caduta dell’Impero 
Romano, è il 4 settembre del 476. Questa 
data corrisponde al giorno in cui Romolo 
Augusto, l’ultimo imperatore dell’Impero 
Romano d’Occidente, ha abdicato. Tuttavia 
si tratta dell’ultimo atto di un lungo 
periodo di declino, iniziato molto tempo 
prima.
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un sirian, un got, un arab și le acordaseră pute-
rea de a guverna despotic cuceririle și patria lui 
Scipios.”

Însă Gibbons nu a fost nici primul, nici ulti-
mul care a studiat motivele ce au dus la dispariția 
Imperiului Roman. Montesquieu i-a consacrat, 
de exemplu, încă din 1734, o lucrare în care a 
numărat 19 factori ai decadenței sale. 

Această temă a rămas de atunci prezentă în 
inconștientul colectiv și în discursul politic și a 
dat naștere unor cercetări istorice care sunt încă 
active: în 1984, de exemplu, profesorul german 
Alexander Demandt a enumerat peste 210 de 
teorii privind cauzele căderii Romei.

Iată însă că, într-o carte publicată de isto-
ricul american Kyle Harper, în 2017, cu titlul 
Cum s-a prăbușit Imperiul Roman, descoperim o 
nouă teză... uimitoare! Kyle Harper este profesor 
de istorie antică la Universitatea din Oklahoma. 
Specialist în antichitatea târzie, lucrările sale se 
concentrează pe subiecte de istorie economică, 
de mediu și socială. Este autorul mai multor 
lucrări traduse în diferite limbi. El este cunoscut 
în special pentru că a oferit o explicație climatică 
și epidemică pentru Declinul Imperiului Roman 
de Apus, iar diferite cercetări arheologice au 
confirmat seriozitatea acestei teorii. E drept că, 
totalizând mai bine de 600 pagini, explicația 
autorului american nu este ușor de urmărit și de 
înțeles de către majoritatea cititorilor care nu sunt 
specialiști ai acestor subiecte. Să încercăm, totuși, 
a sintetiza teoria autorului lucrării menționate.

Kyle Harper nu neagă importanța decizi-
ilor politice, care au „cântărit greu” în procesul 
prăbușirii Imperiului, structură ce suferea de 
„defecte structurale” evidente. „Dar soarta (…) a 
fost decisă și de bacterii și viruși, vulcani și cicluri 
solare”. Agenții patogeni au făcut viața „scurtă 
și nesigură”, deși rezistența Imperiului a fost 
mare. Însă, conectând zone îndepărtate ale lumii, 

tumultuose avevano innalzato al trono di Roma 
un siriano, un goto, un arabo, e li avevano inve-
stiti del potere di governare dispoticamente le 
conquiste e la patria degli Scipioni».

Eppure Gibbons non è stato il primo e nem-
meno l’ultimo ad aver studiato i motivi che hanno 
condotto alla scomparsa dell’Impero Romano. 
Montesquieu le ha dedicato, ad esempio, già nel 
1734, uno studio in cui elenca 19 fattori della sua 
decadenza.

Questo tema è rimasto da allora nel subco-
sciente collettivo e nel discorso politico e ha dato 
vita a ricerche storiche attive tuttora: nel 1984, 
ad esempio, il professore tedesco Alexander 
Demandt ha elencato più di 210 teorie riguar-
danti le cause della caduta di Roma.

Eppure ecco che, in un libro pubblicato dallo 
storico americano Kyle Harper nel 2017, dal titolo 
Com’è crollato l ’Impero Romano, scopriamo una 
nuova tesi… sorprendente! Kyle Harper è docente 
di storia antica all’Università dell’Oklahoma. 
Specialista in tarda antichità, i suoi lavori si 
concentrano su argomenti di storia economica, 
ambientale e sociale. È autore di numerosi studi 
tradotti in diverse lingue. È conosciuto soprat-
tutto perché ha offerto una spiegazione climatica 
ed epidemica al declino dell’Impero Romano 
d’Occidente, e numerose ricerche archeologiche 
hanno confermato tale teoria. È anche vero 
che, in un totale di 600 pagine, la spiegazione 
dell’autore americano non è semplice da seguire 
e capire per la maggior parte dei lettori che non 
siamo specialisti in materia. Tenteremo però una 
sintesi della teoria dell’autore, presente nell’opera 
menzionata.

Kyle Harper non nega l’importanza delle 
decisioni politiche, che hanno un «peso enorme» 
nel processo di caduta dell’Impero, sistema che 
soffriva di «difetti strutturali» evidenti. «Ma la 
sorte […] è stata decisa da batteri e virus, vulcani 
e cicli solari». Gli agenti patogeni hanno reso 
la vita «breve e incerta» sebbene la resistenza 
dell’Impero sia stata grande. Tuttavia, dopo aver 
messo in connessione zone lontane del mondo, «i 
romani hanno creato un’ecologia della malattia 
che ha permesso lo scatenarsi di forze latenti 
nell’evoluzione del patogeno». Dopo più di tre 
secoli di «ottimale clima romano», i capricci 
climatici hanno fatto il resto, e hanno favorito 
l’apparizione di fattori patogeni che, uccidendo 
in massa, hanno privato l’Impero della forza 
lavoro che lo proteggesse dai disastri ecologici e 
che mobilitasse un esercito capace di resistere ai 
popoli che venivano dall’Oriente. In altre parole, 
gli effetti perniciosi di ciò che oggi chiamiamo 
«globalizzazione»!

Kyle Harper giustifica la propria teoria con 
tre esempi: tre pandemie dimenticate. Nell’anno 
165 d.C., la Peste Antonina (probabilmente 
un’epidemia di vaiolo), «la prima pandemia della 
storia dell’umanità», «ha minato l’energia accu-
mulata dall’Impero, pur lasciandone intatte le 
basi». Nel III secolo, una terribile siccità è seguita 
da «la peste di Cipriano», dovuta a non sappiamo 
quale patogeno ed «evitata totalmente dagli fo

to
: e

ina
ud

i.it



Si
am

o 
di

 n
uo

vo
 in

Si
em

e

I A N U A R I E • M A R T I E40

storici dell’antichità», ma che ha permesso a Kyle 
Harper di parlare di «una prima caduta dell’Im-
pero». Più tardi, la peste di Giustiniano (causata 
realmente dalla peste), è stato un colpo mortale 
nel VI secolo che, combinata con gravi disordini 
climatici, «ha scosso profondamente le basi del 
politeismo» e ha permesso al cristianesimo e poi 
all’islam di trionfare.

Per lungo tempo «in equilibrio su un filo di 
rasoio», il potente Impero ha lasciato il posto al 
nuovo mondo. «Conoscere questo passato signi-
fica offrire a noi stessi i mezzi per comprendere 
meglio il presente e il futuro», scrive Benoît 
Rossignol nella sua prefazione al libro di Kyle 
Harper, scritto molto prima della crisi Covid…

„romanii au creat o ecologie a bolii care a permis 
dezlănțuirea puterii latente a evoluției patoge-
nului”. După mai bine de trei secole de „optimul 
climatic roman”, capriciile climei au făcut restul 
și au favorizat apariția factorilor patogeni care, 
ucigând masiv, au lipsit Imperiul de o forță de 
muncă menită să-l protejeze de dezastrele ecolo-
gice și să mobilizeze o armată capabilă de a rezista 
popoarelor din Orient. Cu alte cuvinte, efectele 
pernicioase a ceea ce numim astăzi „globalizare”!

Kyle Harper își justifică teoria ilustrând-o cu 
trei exemple: trei pandemii uitate. În anul 165 d.
Hr., Ciuma Antonină (probabil o epidemie de 
variolă), „prima pandemie din toată istoria ome-
nirii”, „a minat energia acumulată a Imperiului, 
dar a lăsat bazele sale intacte”. În secolul al 
III-lea, o secetă teribilă a fost urmată de „ciuma 
lui Cyprian”, care nu știm cărui patogen i s-a 
datorat și care, „evitată total de istoricii antichită-
ții”, îi permite totuși lui Kyle Harper să vorbească 
despre „o primă cădere a Imperiului”. În cele din 
urmă, ciuma lui Iustinian (aceasta cu adevărat 
cauzată de ciumă), a fost lovitura mortală din 
secolul al VI-lea care, cuplată cu tulburări clima-
tice grave, „a zdruncinat bazele politeismului” și a 
permis creștinismului, apoi islamului, să triumfe.

Vreme îndelungată „în echilibru pe muchie 
de cuțit”, puternicul Imperiu a lăsat locul unei 
lumi noi. „Cunoașterea acestui trecut înseamnă 
a ne oferi mijloacele pentru a înțelege mai bine 
prezentul și viitorul”, scrie Benoît Rossignol în 
prefața sa la cartea lui Kyle Harper, scrisă cu mult 
înainte de criza Covid...

Com’è crollato  
l’Impero Romano
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Arcul lui Titus, Muzeul 
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AL DI Là DELLE LEGGI 
MATEMATIChE

Mala tempora currunt, dicevano i latini: 
viviamo tempi infausti, potremmo tradurre, 
tempi che purtroppo dobbiamo misurare sulla 
scala degli anni. Le pandemie, per esempio, 
hanno sempre accompagnato la storia dell’uma-
nità. Una la conosciamo molto bene, perchè la 
stiamo vivendo. Ma c’è una seconda, di pande-
mia: anch’essa circola da quando l’uomo scrive la 
Storia, e purtroppo sempre esisterà. Ci arriviamo 
tra poco. Ma se la prima è almeno controllabile, 
la seconda sembra che non si possa estirpare. 
Questo ha richiamato alla mia memoria alcune 
leggi imponderabili (non soggette a misurazioni 
fisico-matematiche) ma nei fatti dimostrabili, la 
cui storia è un po’ curiosa ma molto interessante. 
Era il 1942, e un grande scrittore di fantascienza 
formulò le – poi famose – tre leggi della robotica. 
Si trattava dell’insuperato Isaac Asimov (1920-
1992), professsore universitario di biochimica, 
oltre che scrittore. I robot erano ancora da venire, 
e passerà molto tempo prima della loro realizza-
zione pratica. 

Ma quando fecero la loro comparsa, gli 
informatici, ingegneri, tecnici tutti, si accorsero 
che queste tre leggi non solo erano giuste, ma 
anche necessarie. Asimov era stato profetico. 
Esse regolano il funzionamento del cervello dei 
robot e così recitano:

1. Un robot non può recare danno agli esseri 
umani, né può permettere che, a causa del suo 
mancato intervento, gli esseri umani ricevano 
danno.

2. Un robot deve obbedire agli ordini impar-
titi dagli esseri umani, tranne nel caso che tali 
ordini contrastino con la Prima Legge.

3. Un robot deve salvaguardare la propria 
esistenza, purché ciò non contrasti con la Prima e 
la Seconda Legge.

Era il 1949, e l’ingegnere Edward Aloysius 
Murphy, militare dell'United States Army Air 
Corps era impegnato in esperimenti compiuti 
dalla USAF per verificare la tolleranza del corpo 
umano alle violente accelerazioni. Murphy pro-
nunciò la sua storica frase che lo rese celebre, un 
assioma lapidario integrato subito dopo da un 
secondo altrettanto bruciante:

«Se qualcosa può andare storto, lo farà.»
«Se ci sono due o più modi di fare una cosa, e 

uno di questi modi può condurre a una catastrofe, 
allora qualcuno la farà in quel modo.»

Ma molti altri se ne aggiunsero nel tempo, 
e molti di essi gustosissimi, fra i quali mi piace 
citare:

«Niente è facile come sembra.»
«Tutto richiede più tempo di quanto si pensi.»

DINCOLO DE LEGILE 
MATEMATICE

Mala tempora currunt, spuneau latinii: trăim 
vremuri nefaste, am putea traduce, vremuri pe 
care, din păcate, trebuie să le măsurăm la scara 
anilor. Pandemiile, de exemplu, au însoțit întot-
deauna istoria umanității. O cunoaștem foarte 
bine, pentru că o trăim. Dar există și un alt fel 
de pandemie: și ea circulă de când omul a scris 
istorie și, din păcate, va exista mereu. Vom ajunge 
la acest subiect imediat. Dar dacă prima este cel 
puțin controlabilă, cea din urmă nu pare a putea 
fi eradicată. Acest lucru mi-a adus în memorie 
niște legi imponderabile (nesupuse măsurăto-
rilor fizico-matematice), dar demonstrabile în 
fapte, a căror istorie este puțin stranie, dar foarte 
interesantă. Era 1942, iar un mare scriitor de 
science-fiction a formulat cele trei legi ale robo-

ticii – devenite apoi celebre. A fost neîntrecutul 
Isaac Asimov (1920-1992), pro fesor uni ver sitar 
de biochimie, precum și scriitor. Roboții nu 
apăruseră încă și avea să treacă mult timp până la 
realizarea lor practică.

Dar când și-au făcut apariția, informaticie-
nii, inginerii, tehnicienii toți și-au dat seama că 
aceste trei legi nu erau doar corecte, ci și necesare. 
Asimov a fost profetic: acestea reglementează 
funcționarea creierului roboților și sună în felul 
următor:

1. Un robot nu poate provoca rău oamenilor 
și nici nu poate permite ca, din cauza lipsei lor de 
intervenție, oamenii să fie răniți.

2. Un robot trebuie să se supună ordinelor 
date de ființe umane, cu excepția cazului în care 
aceste ordine sunt în contradicție cu Prima Lege.

3. Un robot trebuie să-și salveze existența, 
atâta timp cât acest lucru nu contravine Primei și 
celei de-a Doua Legi.

di 
Antonio Rizzo
antonio.rizzo08@gmail.com

traducere 
Olivia Simion
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«Lasciate a se stesse, le cose tendono ad 
andare di male in peggio.»

«Gli stupidi sono sempre più ingegnosi delle 
precauzioni che si prendono per impedir loro di 
nuocere.»

Questi assiomi – poi noti come «Legge di 
Murphy» – si sono imposti subito all’attenzione 
del pubblico, venendo successivamente integrati 
nel tempo. Essi non sono altro che un insieme 
di paradossi pseudoscientifici a carattere ironico 
che però, a ben guardare, contengono un fondo di 
verità: ma spesso la verità non è forse paradossale?

E arriviamo al 1976. Un professsore di Storia 
dell’economia, Carlo Maria Cipolla, pubblica in 
inglese (insegnava negli Stati Uniti) un libello 
che enuncia le «Leggi fondamentali della stu-
pidità umana». Il libricino arriverà in Italia solo 
nel 1988, ma nel frattempo era stato pubblicato 

in ben tredici lingue. Esso tenta di elaborare una 
scherzosa teoria generale sulla stupidità umana, 
che vede gli stupidi come un gruppo di gran 
lunga più potente delle maggiori organizzazioni 
come le mafie o le lobby industriali; gruppo non 
organizzato e senza ordinamento, gerarchie o 
statuto, ma che, tuttavia, riesce a operare con 
incredibile efficacia. Nei contenuti, lo studioso 
enuncia cinque leggi fondamentali:

1. Prima Legge Fondamentale: sempre 
e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il 
numero di individui stupidi in circolazione.

2. Seconda Legge Fondamentale: la 
probabilità che una certa persona sia stupida è 
indipendente da qualsiasi altra caratteristica della 
persona stessa, livello di istruzione compreso.

3. Terza (e aurea) Legge Fondamentale: 
una persona stupida è una persona che causa un 
danno a un'altra persona o gruppo di persone 
senza nel contempo realizzare alcun vantaggio 
per sé o addirittura subendo una perdita.

Era 1949, iar inginerul Edward Aloysius 
Murphy, militar al Aviației Armatei Statelor 
Unite, era angajat în experimente efectuate de 
USAF pentru a verifica toleranța corpului uman la 
accelerații violente. Murphy și-a rostit fraza isto-
rică ce l-a făcut celebru, o axiomă lapidară urmată 
imediat după aceea de o a doua la fel de arzătoare:

„Dacă ceva poate merge prost, va merge 
prost.”

„Dacă există două sau mai multe moduri de 
a face ceva și unul dintre acele moduri poate duce 
la o catastrofă, atunci cineva va proceda în acel 
mod.”

Dar multe altele s-au alăturat de-a lungul 
timpului, și multe dintre ele foarte savuroase, 
printre care îmi place să menționez:

„Nimic nu este atât de ușor pe cât pare.”
„Pentru orice e nevoie de mai mult timp 

decât ai crede.”
„Lăsate la voia întâmplării, lucrurile tind să 

meargă din rău în mai rău.”
„Proștii sunt întotdeauna mai ingenioși 

decât măsurile de precauție care sunt luate pentru 
a-i împiedica să facă rău.”

Aceste axiome – cunoscute mai târziu sub 
numele de „Legile lui Murphy” – au atras imediat 
atenția publicului și au fost ulterior integrate în 
timp. Ele nu sunt altceva decât un ansamblu de 
paradoxuri pseudoștiințifice cu caracter ironic 
care, totuși, la o privire mai atentă, conțin un 
fond de adevăr: dar nu este oare adevărul adesea 
paradoxal?

Și ajungem în 1976. Un profesor de istoria 
economiei, Carlo Maria Cipolla, publică în 
engleză (a predat în Statele Unite) un pamflet 
care stabilește „Legile fundamentale ale prostiei 
umane”. Cărticica va ajunge în Italia abia în 1988, 
dar între timp fusese publicată în treisprezece 
limbi. Încearcă să elaboreze o teorie generală 
în glumă a stupidității umane, care vede oame-
nii ignoranți ca pe un grup mult mai puternic 
decât organizațiile majore precum mafiile sau 
lobby-urile industriale; un grup neorganizat și 
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Edward Aloysius Murphy  
(1918-1990)

Carlo Maria Cipolla 
(1922-2000)
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4. Quarta Legge Fondamentale: le persone 
non stupide sottovalutano sempre il potenziale 
nocivo delle persone stupide. In particolare, i non 
stupidi dimenticano costantemente che in qualsi-
asi momento e luogo, e in qualunque circostanza, 
trattare e/o associarsi con individui stupidi si 
dimostra infallibilmente un costosissimo errore.

5. Quinta Legge Fondamentale: la persona 
stupida è il tipo di persona più pericoloso che 
esista.

Corollario: lo stupido è più pericoloso del 
bandito.

Come si vede dalla terza legge, lo studioso 
individua due fattori da considerare per indagare 
il comportamento umano:

• Danni o vantaggi che l'individuo procura 
a se stesso;

• Danni o vantaggi che l'individuo procura 
agli altri.

Da questi fattori fa discendere un interessan-
tisssimo grafico – che magari tratteremo in una 
successsiva apparizione di questa rubrica – che gli 
consente di classificare quattro gruppi di persone:

• Intelligenti: fanno il proprio vantaggio e 
quello degli altri;

• Sprovveduti: danneggiano se stessi e avvan-
taggiano gli altri;

• Stupidi: danneggiano gli altri senza avvan-
taggiare se stessi o, addirittura, danneggiandosi;

• Banditi: danneggiano gli altri per trarne 
vantaggio.

Basandosi su questa suddivisione, Cipolla 
trae una serie di deduzioni e riflessioni ironiche 
e divertenti che però, in realtà, confermano la sua 
teoria.

Ognuno volendolo, fra se stesso, in scienza 
e coscienza tragga le proprie, di deduzioni, fra 
le quali una – ahinoi – è incontrovertibile, pur 
potendone parlare scherzandoci: «la stupidità è 
una cosa seria».

fără ierarhie sau statut, dar care reușește totuși 
să funcționeze cu o eficacitate incredibilă. În 
cuprins, savantul enunță cinci legi fundamentale:

1. Prima lege fundamentală: întotdeauna și 
inevitabil fiecare dintre noi subestimează numă-
rul de indivizi ignoranți din jur.

2. A doua lege fundamentală: probabilita-
tea ca o anumită persoană să fie ignorantă este 
independentă de orice alte caracteristici ale per-
soanei, inclusiv de nivelul de educație.

3. A treia (și de aur) lege fundamentală: 
o persoană ignorantă este o persoană care cau-
zează daune unei alte persoane sau unui grup de 
persoane fără să realizeze în același timp vreun 
avantaj pentru sine, ba chiar suferind ea însăși o 
pierdere.

4. A patra lege fundamentală: oamenii 
neignoranți subestimează întotdeauna potenția-
lul dăunător al oamenilor ignoranți. În special, 
oamenii neignoranți uită în mod constant că, 
în orice moment și loc și în orice circumstanță, 
a avea de-a face și/sau a te asocia cu indivizi 
ignoranți se dovedește întotdeauna a fi o greșeală 
foarte costisitoare.

5. A cincea lege fundamentală: persoana 
proastă este cel mai periculos tip de persoană care 
există.

Corolar: prostul este mai periculos decât 
banditul.

După cum se poate observa din a treia lege, 
savantul identifică doi factori de luat în conside-
rare în investigarea comportamentului uman:

• Daune sau avantaje pe care individul și le 
provoacă;

• Daune sau avantaje pe care individul le 
provoacă altora.

Din acești factori derivă un grafic foarte 
interesant – de care poate ne vom ocupa într-o 
apariție ulterioară a acestei rubrici – care îi per-
mite să clasifice patru grupuri de oameni:

• Inteligenți: produc beneficii pentru ei și 
pentru alții;

• Naivi: își provoacă daune, dar îi ajută pe 
alții;

• Proști: fac rău altora fără să obțină bene-
ficii din asta, ba chiar provocând daune și pentru 
ei înșiși;

• Bandiți: fac rău altora pentru propriul 
profit.

Pe baza acestei subdiviziuni, Cipolla face o 
serie de deducții și reflecții ironice și amuzante 
care, totuși, îi confirmă de fapt teoria.

Oricine dorește, în sinea sa, în cunoștință 
și conștiință de cauză, poate să-și tragă propriile 
concluzii, dar una – vai – este de necontestat, 
chiar dacă se poate vorbi despre ea în glumă: 
„prostia e o chestiune serioasă”.
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Tot mai multe țări renunță la restricțiile 
impuse de pandemie, așadar sunt șanse ca, 
ignorând amenințarea războiului, de Paște, să 
călătorim oriunde dorim. Pe noi, gândul ne duce 
spre Enna, un orășel din Sicilia faimos pentru 
procesiunile pascale.

Acolo, în „buricul Siciliei”, se desfășoară o 
serie de sărbători religioase ce poate fi considerată 
una dintre cele mai uluitoare moșteniri ale domi-
nației spaniole asupra orașului. 

Seria manifestărilor începe în Duminica 
Floriilor, când membrii Congregației Santissima 
Passione reconstituie scena sosirii lui Iisus 
Hristos în Ierusalim în Sanctuarul Papardura. 
Parada este acompaniată de o fanfară și aclamată 
de mulțimea care participă la binecuvântarea 
ramurilor de palmier și de măslin, în Biserica San 
Sebastiano. Procesiunea ajunge, apoi, la Biserica 

San Leonardo. După-amiaza membrii diverselor 
congregații se reunesc în Domul din Enna, pen-
tru o oră de rugăciune într-un dialect vorbit din 
cele mai vechi timpuri în această parte a Siciliei. 

În miercurea Săptămânii Mari, are loc o 
„masă cântată”, în timp ce Joia Mare este rezer-
vată unor obiceiuri cu simbolistică deosebită, de 
la ritualul spălării picioarelor dimineața, la pele-
rinaje, care țin până noaptea târziu, la mormintele 
sfinte amenajate în altarele tuturor bisericilor din 
oraș. Fiecare locuitor trebuie să viziteze cel puțin 
trei morminte. 

Punctul culminant al manifestărilor din 
întreaga săptămână se petrece în Vinerea Mare. 
Totul începe cu o liturghie ținută în Dom și 
cunoscută și sub numele de „Ritul întuneri-
cului”. Apoi, mulțimea pleacă de la Biserica 
San Leonardo și ajunge la Biserica Addolorata, 
purtând statuia Sfintei Maria, pe fondul sonor al 
cântecelor funerare interpretate de fanfară. 

După-amiază, statuia Sfintei Maria ajunge 
la Dom, care devine neîncăpător pentru oamenii 
ce doresc să se roage la urna lui Hristos. Urmează, 
apoi, cea mai lungă procesiune din Sicilia, de la 
Dom până la cimitir și înapoi (aproximativ 3,7 
kilometri), întreprinsă de membri ai congrega-
țiilor care poartă mii de făclii aprinse. Pe brațe 
sunt duse statuia Sfintei Maria și statuia lui Iisus, 
împreună cu o cruce din argint pe care este prins 
unul dintre spinii coroanei lui Hristos („Sfântul 
spin”). Parada se termină prin depunerea sta-
tuii lui Iisus Hristos în Dom și a statuii Sfintei 
Fecioare în Biserica Sant’Antonio. Cei care aduc 
statuile primesc biscuiți și vin.

Chiar în ziua Paștelui, are loc „Procesiunea 
de Pace”, când statuia Sfintei Maria și statuia lui 
Iisus cel Înviat sunt reunite în interiorul Domului. 
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orașul ideal  
pentru  
vacanța  
de Paște
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Atracții turistice în Enna

Enna este mai aproape de Catania decât de 
Palermo. Distanța de aproximativ 90 de kilometri 
poate fi parcursă într-o oră și 10 minute cu mașina 
sau într-o oră și 45 de minute cu autobuzul luat 
din Piazza Borsellino (Catania). Dacă tot ajun-
geți în acest orășel pitoresc, vă recomandăm să 
vizitați Rocca di Cerere, Domul construit în anul 
1307, Castello di Lombardia și Torre di Federico 
II, lacul Pergusa, Biserica San Marco, parcul 
Floristella Grottacalda, muzeul arheologic.

Produsele tradiționale sunt Piacentinu 
Ennese (brânză), Provola (brânză), Supprissata 
(salam), Cassatelle di Agira (cheesecake), tortone 
di Sperlinga (aluat de pâine prăjit cu zahăr și 
scorțișoară), pagnotta (pâine), Buccellati Ennesi 
(biscuiți cu smochine și cremă de alune).

Dintre rețetele foarte apreciate din partea 
locului, vă recomandăm...
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Plan de lucru:
• Cu ajutorul blenderului, se formează 
un amestec omogen din carnea de 
pui, mortadella 
și brânză. Acest 
amestec se fră-
mântă împreună 
cu oul. • Se adaugă 
sare și se frământă 
bine în continuare, 
ca pe un aluat. • 
Amestecul astfel 
format este lăsat 
măcar o oră la fri-
gider. După aceea, 
este scos și modelat 
în formă de drept-
unghi, apoi rume-
nit într-o tigaie pe 
toate părțile, în 
ulei de măsline. • 
Se toarnă lapte în 
tigaie, astfel încât 
nivelul lichidului 
să ajungă la jumă-
tatea înălțimii 
bucății de carne. Se lasă pe foc până 
când scade laptele, apoi se scoate pe 
un platou și se presară pesmet pe 
deasupra.

Gata în 
60 min
Porții 
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pagini realizate de  
Victor Partan
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Polpettone di 
pollo al latte

Ingrediente:
• 500 grame de piept de pui • 100 grame de 
mortadella • 100 grame de provola (sau altă 
brânză similară) • un ou • 500 mililitri de 
lapte • ulei extra virgin de măsline • sare • 
pesmet
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