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„Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc” este titlul unui inspirat proiect
implementat de RO.AS.IT., la Roma, în aceast` toamn`, realizând prin intermediul
lui o inedit` întâlnire între dou` comu nit`]i apropiate ca spirit, gând [i, poate [i ca
destin, într-un anume sens. Este vorba despre comunitatea italienilor din România
reprezentat` de RO.AS.IT. [i cea a românilor din Italia reprezentat` de Asocia]ia
„Spirit Românesc” de la Roma. Aceasta întâlnire artistic` de suflet a debutat sub cele
mai bune auspicii fiind parc` ocrotit` de inegalabilul cer albastru al Italiei [i str`juit`
de celebrii pini ai Romei.

Proiectul a cuprins o suit` de
manifest`ri cultural-artistice,
deru late în incinta splendidei
cl` diri în care func]ioneaz`
Accademia di Romania, în Valle
Giulia, lâng` Parcul Borghese.
Au fost mani fest`ri de înalt`
]inut` [i pline de con]i nut, a
c`ror reu[it` va contri bui, în
mod cert, la promo varea ideii de
continuitate [i ciclicitate a
istoriei, cu referire la fenome -
nul migra]iei. 

Seria manifest`rilor a fost deschis` cu vernisarea unei expozi]ii de grup – pictur`
[i  icoane pe sticl` ale unor plasticiene ce apar]ineau celor dou` comunit`]i partenere
în acest proiect, precum [i a unei expozi]ii de fotografii-document: „De la emigrare
la integrare”. A urmat apoi o mas` rotund` în cadrul c`reia intervenan]ii,
bazându-se pe date concrete, au f`cut o  demonstra]ie de excep]ie a ideii de istorie
care ne une[te, prefa]at` de proiec]ia filmului de scurt metraj “Etnia italian` din
România: trecut [i prezent”. O întâlnire între italieni vechi [i „italieni” în devenire
nu poate sfâr[i decât cu cântec [i dans, ceea ce s-a [i întâmplat. 

În final, arti[ti [i spectatori, cu ochii umbri]i de o u[oar`  nostalgie, dar cu voci
pornite din adâncul inimii [i din to]i pl`mânii, au cântat împreun` [lag`rul
tenorului Antonio Furnari, pe versurile lui Grigore Vieru, “Frumoas` e[ti Italie”,
devenit imn al RO.AS.IT.

Pe drumul spre cas`, participan]ii ne-au dest`inuit c` le-a pl`cut, s-au bucurat de
manifestarea artistic` oferit` deopotriv` românilor din Italia [i etnicilor italieni din
România, spunând într-un glas c`... mai vor!

Mircea Grosaru
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Proiectul Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc:



Note de c`l`torie... artistic`

Expozi]ii de art` pla   

Într-un moment de inspi -
ra]ie, organizatorii manifest` -
rilor ce aveau s` se deruleze la
Roma au gândit ca acestea s`
debuteze cu vernisarea a dou`
expozi]ii, prilej de delectare
estetic`, de desf`tare a ochiului

[i aleas` bucurie pentru suflet. 
Expozi]ia de pictur` [i

icoane pe sticl` pentru care
marea sal` de la parterul
impozantei cl`diri a Academiei
[i-a oferit albul pere]ilor ca

generoase simeze, a reunit
lucr`rile a cinci rafinate [i
sensibile artiste care, repre -
zentând atât cele dou` etnii,
român` [i italian`, cât [i cele
dou` emigra]ii, cea veche, spre
România, [i cea recent`, c`tre

Italia, este în sine chiar esen]a
proiectului.

Au expus [i au spus câteva
cuvinte despre sine [i despre
tablourile prezentate, artistele
Angela Tomaselli, Mihaela

Profiriu Mateescu-Culluri [i
Silvia Emanuela Albu, de etnie
italian` din România,  membre
ale RO.AS.IT., împreun` cu
Mara Grossu [i Roxana Lupu,
românce din Italia, membre
ale Asocia]iei “Spirit româ -
nesc” din Roma.

Vizitarea expozi]iei a
început cu icoanele, aceste
ferestre spre cer, care prin
imaginile sacre ale Mântuito -
rului [i chipul diafan al
Fecioarei, zugr`vite cu delica -
te]e [i har de c`tre Mihaela
Profiriu Mateescu-Culluri [i
Mara Grossu, te f`ceau s` te
sim]i, pentru o clip`, pu]in mai
smerit, pu]in mai bun.  

{i au urmat tablourile,
compozi]ii de mici sau mai
mari dimensiuni, cuceritoare
prin rafinamentul desenului,
prin imagine, dar [i prin paleta

coloristic`, mai mult sau mai
pu]in luminoas`, mai tempe -
rat` în unele  portrete ale
Silviei Emanuela Albu, [i-n
tonuri spre întunecat în unele
lucr`ri ale  Roxanei Lupu, din04 IULIE-SEPTEMBRIE 10
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dup` cum a]i aflat din editorialul revistei noastre, în perioada 4-10 septembrie a.c.,
asocia]ia Italienilor din România – Ro.aS.IT. - a derulat la Roma, cu un deosebit
succes, proiectul Istoria care ne desparte, istoriile care ne unesc, cu scopul de a face
cunoscute publicului italian cele dou` fa]ete ale migra]iei spre [i dinspre România,
cu toate riscurile [i împlinirile ce deriv` din asemenea demersuri.
În cadrul proiectului a fost prezentat` la accademia di Romania o larg` palet` de
manifest`ri (expozi]ii, întâlniri de suflet, schimb de impresii, dona]ii de carte,
spectacole, recitaluri de muzic` [i poezie etc.), a c`ror desf`[urare o ve]i g`si
descris` în cele ce urmeaz`.



care p`rea s` transpar` chiar
drama emigrantului. Culoarea
[i-a reg`sit str`lucirea la
Angela Tomaselli, cea care
z`mislind seria de  p`s`ri
m`iestre, le-a gândit parc`
anume spre a purta privitorul
prin celelalte crea]ii ale sale,
într-o C`l`torie imaginar`,
al`turi de Prieteni, Muzicieni,
Politicieni, prin  Arhitecturi
din cele dou` spa]ii, român [i
italian.

Expozi]ia De la emigrare la
integrare a fost g`zduit` la
primul nivel al Academiei, pe
teras`, unde în plein-air au fost
etalate documente [i fotografii
privind emigra]ia italian` în
România din ultimele dou`
secole, cu chipuri [i imagini
semnifi ca tive de via]`, mod de
trai [i diversitate a meseriilor
practi cate – momente ale

zbuciumu lui pe lungul [i
anevoiosul drum parcurs de la
emigrare la integrare. 

Trebuie men]ionat c`
bucuria scurtei, dar deosebit de
instructivei incursiuni în

istoria etnicilor italieni din
România a fost posibil` prin
amabilitatea descenden]ilor
aces tora, membri ai RO.AS.IT.,

iar exponatele au fost realizate
de Square Media într-o tehnic`
digital` nova toare de reprodu -
cere a origina lelor.

Am mai p`[it prin sala de
expozi]ii [i la finele manifest` -

rilor din acea zi [i am avut
senza]ia c` o und` binef`c` toa -
re i-a trecut pragul înso]in -
du-m` spre ie[ire [i risipin -

du-se apoi în noaptea cald` a
Romei, u[or r`corit` de adierea
abia sim]it` a celebrilor ei pini.

   stic` [i fotografie
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Una dintre componentele
de referin]` ale manifest`rii
desf`[urate la Accademia di
Romania a constituit-o masa
rotund`, care a avut ca tem`
Italienii de ieri [i de azi în
România. Românii de azi în
Italia. 

Evenimentul s-a bucurat de
un larg auditoriu, în principal
reprezentan]i ai celor dou`
comunit`]i – a italienilor din
România [i cea a românilor din
Italia – [i a fost onorat de

participarea domnilor: Markó
Attila, secretar de stat la
Departamentul pentru Rela]ii
Interetnice (D.R.I.) din Guver -
nul României, Mircea Grosaru,
deputat, reprezentan tul etnici -
lor italieni în Parla mentul
României, pre[edinte al
RO.AS.IT., prof. univ. Mihai
B`rbulescu, directorul Acade -
mi ei Române din Roma,
Iusein Ibram, reprezentantul
minorit`]ii turce în Parla men -
tul Româ niei, pre[edinte al
Uniunii Democrate Turce,
dott. M. Massimi liani, repre -
zen  tan  tul Provinciei Roma,

sociologul Antonio Ricci, unul
din realizatorii raportului
Caritas despre comunitatea
cona]iona lilor no[tri din
Peninsul`, Luca Serena, pre[e -
dinte al Unimpresa, organiza -
]ie patro nal` care grupeaz`
investitorii italieni, reprezen -
tan]i ai Patronatului italian
INAS - Insti tutul Na]ional de
Asisten ]` Social`, precum [i
dna Dana Mihalache, pre[e -
dinta Asocia ]iei „Spirit Româ -
nesc” din Roma, coorga nizator

al eveni men tului. De aseme -
nea, a transmis salutul s`u,
ambasa dorul României în
Italia, E.S. dl R`zvan Rusu.

Prev`zut` a se desf`[ura în
dou` sec]iuni succesive, masa
rotund` a fost moderat` pentru
început de c`tre dl deputat
Mircea Grosaru, iar în cea de a
doua parte, de dott. Antonio
Ricci.

În cuvântul s`u de deschi -
dere, dl deputat Mircea Grosaru
a f`cut o prezentare a proiectu -
lui. Derulat sub egida Ministe -
rului Afacerilor Exter ne al
României [i a Ambasadei

României la Roma, finan]at de
Guvernul României prin
D.R.I. [i sprijinit de Ministerul
Culturii [i Patrimoniului
Na]io nal, precum [i de
Accademia di Romania din
Roma, proiectul este dedicat
realit`]ilor din cele dou`
comunit`]i,  cu trecutul, cu
prezentul lor, dar mai ales cu
perspectivele pentru dep`[irea
momentelor de criz` în adap -
tarea imigran]ilor la noul lor
spa]iu. 

În repetate interven]ii, dl
deputat a eviden]iat faptul c`
realizarea acestui proiect repre -
zint` înc` unul din momentele
menite s` ilustreze [i s` spo -
reasc` leg`turile dintre
România [i Italia. A subliniat,
de asemenea,  efortul  constant
al RO.AS.IT. în sus]inerea
dialogului intercultural, în
ob]inerea unor drepturi ale
etnicilor italieni din România,
în spe]` a recunoa[terii
dreptu rilor lingvistice, cât [i
pentru desf`[urarea de c`tre
Asocia]ie a unor manifest`ri
menite a perpetua tradi]iile

Mas` rotund`
Note de c`l`torie... artistic`

M. Massimiliani Ionel Gheorghiu Celia on]elu[ doina Paron-Flori[tean



proprii [i obiceiurile specifice
zonei de provenien]` a imi -
gran ]ilor italieni stabili]i în
România. Referindu-se la
intervenan]i, a apreciat c` to]i
vorbitorii au prezentat în
realitate “istorii care ne unesc”. 

Ca prefa]` la masa rotund`
a fost vizionat un film de
ultim` or` al RO.AS.IT., docu -
mentarul Etnia italian` din
România: trecut [i prezent,
sugestiv` înl`n]uire de portrete
[i momente din via]a [i acti -
vita tea italienilor din România,
evoc`ri cu nuan]e u[or nostal -
gice, împletite cu sentimente
de admira]ie ale italienilor de
azi fa]` de înainta[ii lor sosi]i
cu peste un secol [i jum`tate în
urm` în c`utarea unui trai mai
bun [i a unui loc de munc`
temporar, care pentru mul]i s-a

dovedit a fi pentru totdeauna... 
Reprezentan]i ai etnicilor

italieni din România, dna Celia
On]elu[ – com. Greci, jud.
Tulcea [i dl Ionel Gheorghiu –
Gala]i au sus]inut comunic` -
rile – La Comunità Italiana di
Greci. Ieri e oggi [i, respectiv,
Diversità dei componenti dell
'emigrazione degli italiani a
Gala]i.

Moderat` de dott. Antonio
Ricci, cea de a doua parte a
mesei rotunde a fost dedicat`
comunit`]ii române[ti din
Italia, reprezentan]ii acesteia
intervenind cu un num`r de

comunic`ri privind imigra]ia
român` actual`, problemele cu
care se confrunt` aceasta,
imaginea fiindu-i vehiculat` de
multe ori cu tu[e în`sprite de
c`tre presa din Peninsul`.
Deloc de neglijat – aten]ia
permanent` acordat` p`str`rii
tradi]iilor neamului. 

În acela[i spirit, dott.
Antonio Ricci a ar`tat c`
dificult`]ile ini]iale sunt ine -
rente în orice proces de
integrare. Cu o mul]ime de
probleme s-au confruntat [i
imigran]ii italieni veni]i spre
finele sec. al XIX-lea în
România, în care mul]i vedeau
“o alt` Americ`, de dincoace de
Ocean”, dar pe care ei au [tiut
s` le înving`, încât azi, urma[ii
lor sunt mândri de originea
italian`. Acela[i lucru este dorit

[i de c`tre emigra]ia româ -
neasc` din Italia. Cu acest
prilej, domnia sa a prezentat [i
lucrarea  bilingv` lansat` în
cursul acestui an [i în
România, Românii din Italia
între respingere [i acceptare / I
Romeni in Italia tra rifiuto e
accoglienza, volum al c`rui
coordonator este [i care, pe
lâng` eviden]ierea problemelor
comunit`]ii române[ti din
Italia, [i-a propus s` îi fie
acesteia [i un îndreptar în
dificilul proces de integrare.  

Dna Dana Mihalache, pre -
[e dinta Asocia]iei “Spirit Ro -

mâ nesc” din capitala italia n` a
vorbit despre activit`]ile
desf`[urate de Asocia]ia sa
pentru  promovarea identit`]ii
socio-culturale a comunit`]ii
de imigran]i români din Roma,
a culturii române[ti [i a îmbu -
n`t`]irii imaginii românilor,
prin utilizarea mijloacelor de
comunicare, prin organizarea
[i participarea la cursuri,
conferin]e, dezbateri [i alte
evenimente de acest gen.

Muzicologul Doina Paron-
Flori[tean a încheiat seria
comunic`rilor cu: I musicisti
italiani in Romania, i musicisti
rumeni in Italia, subliniind o
dat` mai mult tr`inicia [i
diversitatea istoriilor care leag`
cele dou` popoare.

A consemnat Elena B`descu
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Cântec [i dans îngem`nate,
poezie [i lirism, tinere]e
încrez`toare sau experien]a
maturit`]ii [i împlinirilor
profesionale, cu toate au f`cut
mai bine de trei ore ca publicul
prezent la spectacolul de la
Accademia di Romania s`
simt` din plin rezultatul
colabor`rii între români [i
italieni atunci când este vorba
de t`râmul artei, zon` a
spiritualit`]ii umane ce, în
mod incontestabil, une[te
na]iile noastre. Momentul de
dans, muzic` [i poezie româ -
neasc` [i italian` a fost o
excelent` alegere [i totodat`
expresia vie, necontestat`, a
ceea ce talentul [i d`ruirea pot
f`uri la nivel de colaborare
interetnic`.

Spectacolul a debutat cu o
voce mare, sincer` [i emo]io -

nant`, cea a unui artist italian
ce a cucerit deja de câteva
decenii publicul româ nesc.
Antonio Furnari a reu[it de la
bun început s` capteze  aten]ia
[i participarea emo]io nal` a
publicului [i prin variatul s`u
repertoriu, de la can]oneta
italian` la  cântecul românesc
de petrecere [i voie bun`, piese
selec]ionate de cânt`re] dintre
cele ce compun discul s`u
prezentat [i publi cului din
Roma. Între muzica lui
Antonio Furnari [i vioara
Lilianei {tef`nescu nu s-ar fi
putut face o mai reu[it`
leg`tur` decât cea imaginat` de
prezentatorul [i moderatorul
spectacolului, actorul Adrian
P`duraru. El a g`sit calea cea
mai nimerit` de a îngem`na
muzica (violonista de origine
român` stabilit` de câteva

decenii în Italia, Liliana
{tef`nescu, a interpretat ini]ial,
ca solist`, dou` celebre frag -
men te din Bizet [i Gershwin)
cu poezia, actorul reu[ind s`
improvizeze un real micro -
recital în care amândoi arti[tii
[i-au cedat, reveren]ios, unul
altuia cuvântul [i sunetul, spre
satisfac]ia, în special, a
spectatorilor vorbitori de limba
român` (traducerea prezent` rii
actorului Adrian P`duraru în
italian` fiind facilitat` de
pre[edinta Asocia]iei “Spirit
românesc”, Dana Ioana
Mihalache). 

Ceea ce Alex Tomaselli a
reu[it s` fac` în partea de
spectacol care i-a apar]inut lui
[i chitarei sale – selectând
pentru public câteva dintre
cele mai reu[ite piese din
albumul s`u “Osteria della rosa

Cântec [i dans
Note de c`l`torie... artistic`

ansamblul di nouvo insieme - Ia[i 



bianca” – a reprezentat într-o
cu totul alt` manier` ideea de
“sincretism”, c`ci antrenantul
muzician a determinat sala s`
cânte, s` danseze [i s` tr`iasc`
împreun` cu el tradi]ionalele
melodii italiene. 

Cu deosebire meritorie [i
cu atât mai demn` de apreciat
a fost participarea forma]iilor
de dansuri populare Dor c`l`tor
din Roma [i Di nuovo insieme
din Ia[i, acestea fiind alc`tuite
din amatori plini de talent [i
pasiune. Tinerii dansa tori ie[e -
ni sunt, de exem plu, în marea
lor majoritate, studen]i, unii
[coli]i [i în arta dansului, dar
mai ales compe tent [i cu mult`
dragoste îndru ma]i de maes -
trul coregraf, Petre {u[u. La
fel, nu sunt profesioni[ti nici
colegii lor români din Italia,
dan sa torii forma]iei Dor c`l`tor,
preg`ti]i s` “joace române[te”
cu d`ruire, de îndrum`torul
lor, domnul Gabriel Pârjolea.
Ambele forma]ii de dansuri
populare italiene [i române[ti
s-au succedat în apari]iile sce--
nice în care au alternat taran -
tel la italian` cu sârba româ -
neas c` pentru a colabora în

final într-un crescendo al
entuziasmului [i bucuriei.
Spectacolul s-a încheiat cu
participarea nu numai a celor
ce au populat timp de câteva
reu[ite ore scena din Roma –
c`ci mul]i dintre spectatori li
s-au al`turat!- condu[i de vocea
tenorului Antonio Furnari,
inter pretând de aceast` dat`
inspirata melodie ce adapteaz`
versurile poetului Grigore
Vieru, “Frumoas` e[ti Italie”...
afirma]ie cu care noi, to]i cei
prezen]i la Accademia di
Romania cu ocazia evenimen -
tului pe care vi l-am relatat, am
fost pe deplin de acord…

A consemnat 
Doina Paron-Flori[tean
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Participan]ii sosi]i din ]ar`
pentru derularea proiectului,
au f`cut o scurt`, dar deosebit
de instructiv` vizit` la biblio -
teca Accademiei di Romania.

Urcând treptele de mar -
mur` ale splendidei cl`diri din
Valle Giulia,  pa[ii au devenit
mai aten]i, vocile mai [optite.
Se p`trundea în Biblioteca
Academiei. Gazde amabile,
directorul institu]iei, dl prof.
univ. Mihai B`rbulescu [i dna
Lucia Papahagi care, diriguitor
al bibliotecii, a prezentat oaspe -
]ilor un succint, dar documen -
tat tablou al devenirii Acade -
miei, al personalit`]ilor care
i-au trecut pragul de-a lungul
anilor [i au contribuit la
impunerea acesteia în peisajul
cultural italian. 

Desprindem din istoricul
a[ez`mântului c`  proiectul de
fondare a unei {coli Române la
Roma dateaz` din anul 1914,
dar cum Primul R`zboi
Mondial a f`cut imposibil`
realizarea sa, de abia în anul
1920 Parlamentul României a
adoptat o lege, inspirat` [i
promovat` de istoricul Nicolae

Iorga  [i arheologul Vasile
Pârvan (devenit [i primul
director al institu]iei), prin care
se prevedea crearea de acade -
mii române în str`in` ta te,
simultan la Paris [i Roma. 

Cl`direa construit` pe un
teren de cca. 5.000 m2, pus la
dispozi]ia României de Guver -
na torul Romei pe 8 iulie 1921,
era “destinat` exclusiv” unei
Academii Române de istorie,
arheologie [i arte frumoase.

{coala Român` de la Roma
(nume sub care a func]ionat
ini]ial Accademia) [i-a început
activitatea la 1 noiembrie 1922
într-un sediu provizoriu, în Via
Emilio de’ Cavalieri 11, având
doar patru membri – num`r
care a crescut la zece în anul
1925. 

De la înfiin]are [i pân` în
1947, {coala a acordat burse în
domeniile sale de activitate,
membrii fiind ale[i dintre cei
mai str`luci]i licen]ia]i ai
universit`]ilor române din
Bucure[ti, Cluj, Ia[i, Cern`u]i.
În 1924 au început [i conferin -
]ele publice. Din 1925 a fost
lansat` o nou` publica]ie –
Diplomatarium Italicum, care
reunea colec]ii de documente
privind istoria [i cultura
românilor, culese din bibliote -
cile [i arhivele italiene. 

Sediul actual, inaugurat în
1933, a fost ridicat sub condu -
cerea arhitectului Petre Anto -
nescu, costurile lucr`rii fiind
sus]inute de Banca Na]ional` a
României. Între 1947 [i 1969
Academia a fost închis` de
c`tre autorit`]ile române,
cl`direa degradându-se treptat.
Dup` doi ani de restaurare, a

fost  redeschis` în 1969, cu
statutul de Bibliotec` Român`
la Roma, redevenind Academia
Român` din Roma numai
dup` 1990. De la aceast` dat`,
pe lâng` tradi]io nalele activit`]i
de studiu [i cercetare, mai
desf`[oar` [i  activit`]i de
promovare cultu ra l`,
organizând expozi]ii, con cer te,
conferin]e, spectacole.

Academia g`zduie[te tineri
cercet`tori, titulari de burse de
studiu în Italia – cu prec`dere
pe câ[ig`torii burselor “Vasile
Pârvan” (Vasile Pârvan, 1882 -
1927, istoric, arheolog, epigra -
fist [i eseist român, fondatorul
Accademiei di Romania).

Vizita s-a încheiat cu un
schimb de dona]ii de carte. În
numele Asocia]iei Italienilor
din România - RO.AS.IT. dna
Ioana Grosaru, vicepre[edinta
Asocia]iei, a donat ultimele
volume editate de Asocia]ie,
colec]ia complet` a revistei
RO.AS.IT. – Siamo di nuovo
insieme, precum [i CD-urile
interpre]ilor de origine italian`
din România – Antonio
Furnari [i Alex Tomaselli.

Dna Lucia Papahagi a
oferit, la rându-i, din partea
Bibliotecii, câteva valoroase
volume, reprezentând rodul
cercet`rilor f`cute de bursierii
români la Roma în ultimii doi
ani.

Elena B`descu

Dona]ie de carte
Note de c`l`torie... artistic`

Lucia Papahagi [i Ioana Grosaru



TRAIAn DEll’AGnolo: P`rerea mea este c`
asemenea ac]iuni sunt bine venite, c` sunt foarte
importante [i trebuie s` fie popularizate pe
m`sur`. Degeaba le [tim numai noi, câ]iva, care
am fost [i-am v`zut [i am petrecut acolo
momente de neuitat [i nu le [tiu [i ceilal]i din
celelalte filiale [i chiar publicul larg din cele dou`
]`ri ale noastre. Ar trebui ca televiziunile, presa
central` din ]ar` [i chiar cea din Italia s`
semnaleze astfel de ini]iative. {i atunci, proiectul
[i-ar atinge într-adev`r scopul, care este aparte. 

Pe parcursul c`l`toriei a existat o  comunicare
între to]i participan]ii, cu majoritatea m`
cuno[team, pe ceilal]i i-am cunoscut pe parcurs.
To]i oamenii sunt impresiona]i de ceea ce s-a
f`cut în Italia [i dac` ar fi posibilit`]i materiale, ar
fi p`cat s` nu se mai continuie ac]iuni de genul
acesta [i nu numai la Roma, ci [i în alte ora[e din
Italia, de unde provin str`mo[ii no[tri. Ar trebui
ca o asemenea ac]iune s` fie bine preg`tit` din
timp. S` se ia leg`tura cu prim`riile, cu bisericile
catolice, care au o eviden]` mai clar` despre etnia
italian`. Cred c` cei de-acolo ar putea s` ne
furnizeze mai multe date decât membrii
comunit`]ilor, care s-au mai rupt de trecut. Exist`
la ei o eviden]` foarte clar` a celor care au emigrat
din zon`. Eu provin din Tarso-Veneto [i am
certificat de na[tere trimis de acolo. Cum se
n`[tea un italian aici, în România, Consulatul
italian anun]a imediat în Italia, în localit`]ile din
care prove neau p`rin]ii noului n`scut. Mai exist`
posibili t`]i de informare de la cei care au tr`it în
România [i s-au repatriat dup` al Doilea R`zboi
Mondial, inclusiv toate rudele mele, care tr`iesc
la Milano. Au [i fotografii, [i documente...

MIhAElA PRoFIRIu MATEEscu-culluRI:
Trebuie s` spun c` înc`  din copil`rie mi-am
dorit s` ajung în Italia, p`mânt pe unde au c`lcat
bunicii [i str`bunicii mei [i, uite, c` au început s`
se împlineasc` pentru prima dat` [i primele vise.
Ca momente  care m-au impresionat din aceast`
c`l`torie ar fi, sigur, zona Vaticanului, zona
Columnei lui Traian [i a[ putea s` spun, [i
sentimental, c`ci sunt repere cu care am crescut
[i pe care le-am înv`]at, [i ca o culme absolut de
nea[teptat ar fi – San Zeno di Montagna, de

lâng` Lago di Garda, un loc absolut minunat,
excep]ional din toate punctele de vedere, un fel
de paradis cu mult` ap`, verdea]` [i tot ce-]i po]i
imagina mai frumos. {i biseric`...

Momentul important al întregii c`l`torii, cel
de la Accademia di Romania, a fost bine
structurat, de[i a durat poate pu]in mai mult
decât se a[tepta toat` lumea, pentru c` to]i vroiau
s` se prezinte bine. A fost bine. M-a impresionat
cl`direa, nu m` a[teptam s` fie atât de mare, [i
totul cred c` a decurs chiar foarte bine, a[a, ca un
întreg. Nu pot s` fiu decât super încântat` [i când
ai parte de  atâta frumuse]e, se uit` întotdeauna
oboseala drumului. Peste timp, o s` uit`m c` am
fost [i obosi]i. Ideea mea este c` a fost o comu -
niu ne între to]i participan]ii – repreze ntan]i ai
comunit`]ilor din diverse zone ale ]`rii – prilej
minunat pentru a se apropia....  

Cred c` în cadrul unei astfel de c`l`torii se
realizeaz` o mai bun` cunoa[tere în interiorul
comunit`]ii italienilor din România, care nu
poate fi decât benefic` [i consider c`  ar trebui s`
se fac` o mai mare popularizare a unor asemenea
evenimente.

În opinia mea, o mai mare implicare a comu -
nit`]ii românilor din Italia ar fi fost de dorit. Îmi
pare r`u s` spun, dar românii au parc` un talent
în a se înstr`ina unii de ceilal]i. A trecut o gene -
ra]ie, au trecut dou`, [i ideea este c` ar trebui s`
ne apropiem de un ideal, acela de a fi uni]i. 

DoInA PARon-FloRI[TEAn: O asemenea c`l` -
torie poate înt`ri unitatea comunit`]ilor de
italieni din România. Categoric, DA, mai ales o
c`l`torie cu astfel de oameni, cu cei care am
format grupul nostru. De[i de vârste, preocup`ri
sau din zone geografice diferite, am descoperit la
finalul acestui proiect c` UNITATEA, pornind în
cazul nostru de la cea a etnicilor italieni, a fost
cea câ[tigat` de noi. 

A fost, desigur, o experien]`. Una, evident,
pl`cut`. Întâlnirea pentru prima oar`, într-un fel
mai profund, cu Italia [i implicit cu originile
mele. În plus, o onorant` oportunitate de a face
cunoscut comunit`]ilor de italieni din România
[i de români din Italia rezultatul cercet`rilor [i
str`daniilor mele privind realiz`rile italienilor

INTERVIURIM
IC

RO
Impresii ale participan]ilor la proiect
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din România, cu istoria lor bicentenar`.
Sunt deschis` la orice tip de proiect care s`

al`ture identitatea noastr` (dublu dimensionat`)
celorlalte elemente de spiritualitate [i cultur`
colectiv`. În plus, acest gen de proiecte au,
desigur, ca cel actual – prin organizarea deose -
bit` de care s-a bucurat [i talentul evident al
vicepre[edintei organiza]iei noastre, meritul de a
fi un “itinerar” de sim]ire [i cunoa[tere
deopotriv`. 

Cu str`mo[i paterni la Udine (Friuli) [i
materni la Trieste, mi-am bucurat ochii [i în
acest proiect, cu plaiurile natale ale bunicilor [i
str`bunicilor mei. Un alt proiect la care visez
continu` s` fie materializarea în slov` scris` a
realiz`rilor muzicienilor români [i italieni la noi,
ca [i în însorita Peninsul`.

nATIvIDAD MuRARIu: În opinia mea, derularea
proiectului Istoria care ne desparte, istoriile care ne
unesc al Asocia]iei Italienilor din România în
parteneriat cu Asocia]ia românilor din Italia, la
care am participat, a fost o reu[it`, o total` reu -
[it`. Consider c` au fost la în`l]ime toate mani -
fest`rile desf`[urate la Accademia di Romania,
unde participan]ii au impresionat publicul prin
ceea ce au prezentat. Toate comunic`rile interve -
nan ]ilor au avut partea lor de interes, pentru c`
autorii proveneau din zone diferite, aflai lucruri
noi, iar cea a Doinei Paron-Flori[tean s-a deta[at
prin informa]iile deosebit de documentate, pe
care nu le [tiau mul]i dintre participan]i. Cel mai
interesant lucru, în afar` de interven]iile sus]i -
nute, mi s-a p`rut programul artistic, foarte
reu[it, atât dansurile, cât [i cântecele. În conclu -
zie, toate au fost de nivel înalt. 

Am fost bucuroas` s` particip la acest proiect
derulat în Italia. A[teptam treaba asta de doi ani.
S` sper`m c` vom face un nou proiect similar, la
anul. 

oRlAnDA solARI: Dac` apreciez c` o c`l`torie
de acest tip poate înt`ri unitatea comunit`]ilor de
italieni din România? Da, pentru c` în acest fel
am reu[it s` cunosc membrii celorlalte comu -
nit`]i importante de italieni din ]ar`. Pentru a
înt`ri unitatea comunit`]ilor de italieni este
important s` ne cunoa[tem, s` avem rela]ii
directe, [i nu numai prin cei care conduc aceste
comuntit`]i.

Pentru mine, personal, participarea la aceast`
c`l`torie a fost benefic`, în primul rând, pentru
c` am cunoscut membrii comunit`]ii despre care
ori citeam, ori îi v`zusem în Siamo di nuovo

insieme, revista Asocia]iei. Pe de alt` parte, a
însemnat reîntâlnirea cu Roma [i participarea la
festivit`]ile de la Accademia di Romania. Am fost
impresionat` s` v`d în cadrul manifest`rilor de
aici [i fotografii ale comunit`]ii noastre din
Petro[ani în expo zi]ia “De la emigrare la
integrare” [i am f`cut poze pentru cei de acas`.

Cu toate peripe]iile, totul a fost frumos [i nu
o s` uit nici un moment, mai ales c` am f`cut
cam 300 de poze...

{tiam c` RO.AS.IT. are o activitate bogat`, dar
din miezul evenimentelor se poate aprecia altfel
imensul efort depus pentru comunitatea
italienilor din România.

cARMEn vERonIcA sTEIcIuc: RO.AS.IT. are o
misiune frumoas`, de p`strare a identit`]ii
culturale a etnicilor italieni în spa]iul românesc,
dar [i de promovare a valorilor comunit`]ii
italienilor din România, atât în ]ar`, cât [i în
str`in`tate.

În acest context, un pas important l-a
reprezentat proiectul RO.AS.IT. – Istoria care ne
desparte, istoriile care ne unesc [i care s-a
desf`[urat în Italia, la Accademia di Romania din
Roma, la începutul lunii septembrie. Cu un
accent pus pe interculturalitate, proiectul a adus
în centrul aten]iei atât istoria etnicilor italieni din
România, cât [i istoria etnicilor români din Italia.
Consider c` a fost un proiect necesar, foarte
reu[it în opinia mea, cu evenimente demne de
aten]ie, care au trezit interesul publicului [i s-au
bucurat de o bun` receptivitate. Atât arta plastic`,
prezent` prin expozi]ii de prim` clas` care au
decorat pentru câteva zile pere]ii Accademiei di
Romania, cât [i “povestea unei comunit`]i”,
exprimat` prin expozi]ia de fotografii realizate de
RO.AS.IT., dar [i prin lucr`rile inedite, cu
caracter documentar [i informativ din cadrul
mesei rotunde [i spectacolul prezentat de cele
dou` etnii au creat o punte româno-italian`
deosebit de necesar` în acest moment, în care o
tradi]ie tinde s` se piard`, fiind înghi]it` de
fenomenul de globalizare care devoreaz` încet
identitatea oric`rei na]iuni. 

A consemnat Gabriela Tarabega 

Impresii ale participan]ilor la proiect



Romania: gli italiani di Gala]i 

Incontro con gli emigrati
italiani di Romania
all'Accademia di Romania il 
7 settembre 2010

L’interesse de stato dalla
rievocazione dell’emigrazione
di italiani in Romania e in
particolare nella città di Gala]i,
ci spinge a riportare quanto più
possibile dell’intervento di
amabile Ionel Gheorghiu,
durante il seminario “La storia
che ci separa, le storie che ci
uniscono”, organizzato dall’As -
so cia zione degli Italiani di
Romania – RO.AS.IT. e dall'As -
sociazione “Spirit Românesc”,
e tenutosi il 7 settembre 2010,
a Roma, all’Accademia di
Romania.

I relatori attribuiscono il
radicarsi della comunità italia -
na a Gala]i ai missionari fran -
ces cani italiani ivi presenti

perché la città è la “porta
d’ingresso” verso la Moldavia e
citano un documento ponti -
ficio del 1239 “Cum hora
undecima” ed un documento
di Propaganda Fide del 1682,
che riporta l’esistenza di una
chiesa cattolica con numerosi
fedeli e luogo di riferimento
“dei mercatanti cattolici di
tutte le parte”. Tra le colonie
straniere, nel 1833, quella
italiana è rappresentata dal
Consolato del Regno di
Sardegna e più tardi da quello
del Regno delle Due Sicilie.
Nel 1883, i lavoratori italiani
presenti costruttori edili, di
ponti, strade e gallerie sono
1.500 e l’anno seguente 5.000
e sono apprezzatissimi. Le più
importanti ditte esportatrici
sono italiane. Fino al 1915, ha
esercitato un servizio regolare
di linea sul Danubio la Società
di Navigazione italiana Florio e
Rubattino, All’epoca del

Principe Cuza (1859-1866) la
città di Gala]i riveste eccezio -
nale importanza nei progetti
rivoluzionari locali di Cavour,
Mazzini e Garibaldi che visita
la città danubiana più volte nei
dieci anni (1824-1834) in cui
navigò tra il Mediterraneo e il
Mar Nero con le navi
“Costanza”, “Cortese”, “Nostra
Signora delle Grazie” e
“Clorinda” sull’itinerario Cos -
tan tinopoli-Odessa-Taranrog. 

Nel 1800 c’è la bottega del
“maccheronaio” Giovanni, la
fonderia Armao e le case di
commercio Pedemonte, Peretti,
Bega, Fanciotti, Rocca, nel
1900 Cerbolini, Caravego, Del
Vecchio, Delviniotti, Marchesini,
Dall’Orso ed altre che con la
loro presenza hanno un ruolo
molto importante per lo
sviluppo della città.

Gli italiani altresì contri -
buiscono alla vita culturale: dal
1845 fino alla metà del 1900
Mario Pietro Cugino pubblica
la gazzetta commerciale bilin -
gue “Dun`rea – Il Danubio”
che contiene anche poesie,
racconti, e notizie politiche
mentre la libreria Nebunelli
diffonde letteratura italiana.
Stagioni di opera lirica italiana
si hanno dalla metà dell’800,
organizzate prima da Victor
Delmay e proseguite poi da
Luigi Ademolo. Notevole è
stata pure l’attività della grande
attrice Fanny Tardini che
esordisce nella colonia italiana
locale (un teatro porta ancora il
suo nome ndr).

Negli anni 40 del sec XX,
mille sono le famiglie integra -
tesi perfettamente con gli 13LUGLIo-SETTEMBRE 10
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Ecouri ale proiectului 
în mass-media
Manifest`rile organizate în cadrul proiectului Istoria care ne
desparte, istoriile care ne unesc au fost reflectate pe larg în
mass media din Italia [i România. Men]ion`m în acest sens
relat`rile [i [tirile ap`rute în presa scris` [i vorbit`  [i pe
diverse site-uri pe internet, cum ar fi: agerpress,
Transilvania Times, clement-media, Gazeta Româneasc` -
Italia, abitarearoma - Italia, news.me.ro, Presaonline.com,
newsletter Immigrazione oggi, www.immigrazioneoggi.it,
ziarul “Romulus [i Remus”. Exemplific`m prin preluarea
câtrova articole dedicate evenimentului
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autoctoni. C’è una scuola
cattolica riconosciuta dagli
Stati italiano e romeno con le 4
classi elementari. In definitiva
la comunità italiana ha segnato
per molto tempo il progresso
economico -commerc ia le ,
culturale ed anche mondano
della città.

La fine della Seconda
Guerra Mondiale mette le

numerose famiglie italiane di
fronte ad una scelta dram -
matica: rinunciare alla propria
nazionalità oppure tornarsene
per sempre in Italia. Iniziano
così anni di isolamento e
repressione totalitaria; inizia il
processo di dispersione della
comunità, con confische,
minacce ed espulsioni. Tutte le
attività vengono interdette, gli
archivi, i documenti, la biblio -
teca. Molti italiani rimpatriaro -
no e gli altri dovettero accettare
la cittadinanza romena con il
ritiro dei passaporti. Si inter -

ruppero tutti i rapporti con la
madrepatria e tutti i legami
con la cultura italiana e la
stessa lingua.

Oggi i giovani rappresenta -
no discendenti di terza e quarta
generazione, figli e nipoti che
si sentono italiani nell’animo,
sensibili, creativi e capaci di
lottare per superare le difficoltà
per vivere una vita dignitosa.

Per loro l’Italia è la terra dei
loro eroi, immortalati nella
storia e nell’arte, delle bellezze
naturali, degli uomini capaci di
accogliere qualunque stranie -
ro, infondendogli conforto
spirituale e forza d’animo.

“Noi tutti – conclude la
relazione – riscopriamo le
nostre radici e guardiamo a
questa eredità di professiona -
lità, cultura, arte, umanità e
sentiamo che la nostra vita è
parte di un passato che chiede
grande rispetto e ammira zio -
ne. Cerchiamo ora un recupero

del tempo perduto dalla
Romania e l’integrazione nella
cultura europea e latina e risco -
prire i valori dell’umanesimo,
ritrovare la lingua e la propria
identità.”

Federico carabetta

ndr: Gala]i è un municipio
della Romania situato nella
parte meridionale della regione
storica della Moldavia; è città
moderna, centro dell’industria
siderurgica, sede universitaria
e porto importante sul
Danubio. Nel 2007 contava
293.523 abitanti.

Gheorghiu Ionel e il
rappresentante locale della
comunità italiana a Gala]i e in
particolare membro della
Ro.As.It., Associazione degli
Italiani di Romania, e loro
stessi discendenti di immigrati
italiani. 

Ecouri ale proiectului \n mass-media



Italienii din România [i
românii din Italia s-au întâlnit
la Roma

Asocia]ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. [i Aso -
cia]ia “Spirit Românesc” din
Roma au organizat, în perioada
4 – 10 septembrie, în mod
inedit, o întâlnire fa]` în fa]`,
între dou` colectivit`]i care
s-au format în cele dou` state
europene – comunitatea italia -
n` din România [i comunitatea
român` din Italia – în cadrul
proiectului “Istoria care ne
desparte, istoriile care ne
unesc”.

Cu acest prilej, în incinta
splendidei cl`diri a “Accade -
miei di Romania” din Piazza
Jose de San Martin, în
vecin`tatea Parcului Borghese
din Roma, s-au desf`[urat
manifest`ri cultural-artistice

care au urm`rit s` contribuie la
promovarea ideii de continui -
tate [i ciclicitate a istoriei, cu
referire la fenomenul migra -
]iei, punând al`turi cele dou`
comunit`]i cu destine asem` -
n`toare: comunitatea italieni -
lor din România [i  comunita -
tea românilor din Italia.

Cuvântul de bun-venit din
partea conducerii Accademiei
di Romania a fost urmat de
donarea unui fond de carte din
partea delega]iei române,
pentru Biblioteca Accademiei.
Un moment de excep]ie a fost
vernisarea expozi]iilor de
pictur` [i de icoane pe sticl`,
unde au expus arti[tii plastici
români de origine italian`
Angela Tomaselli, Silvia Ema -
nuela Albu [i Mihaela Profiriu
Mateescu Culluri, din partea
Asocia]iei Italienilor din
România – RO.AS.IT., pre cum

[i Maria Grossu [i Roxana
Lupu, reprezentan]i ai arti[ti -
lor români din emigra]ia
recent`, membrii ai Asocia]iei
„Spirit Românesc”. Masa
rotund` a fost moderat` de
deputatul Mircea Grosaru,
pre[edinte al  RO.AS.IT. [i
repre zentant al etnicilor itali -
eni în Parlamentul României.
Printre invita]i s-au num`rat
domnii Atilla Markó, secretar
de stat la Departamentul
pentru Rela]ii Interetnice,
deputatul Iusein IBRAM,
reprezentantul minorit`]ii
turce în Parlamentul Româ -
niei, directorul Accademiei di
Romania din Roma, prof.
Mihai B`rbulescu, precum [i
pre[edintele UNIMPRESA
Romania, Luca Serena. Ace[tia
au subliniat în interven]iile lor
importan]a evenimentului
organizat de RO.AS.IT.

Imigran]ii italieni din
România [i românii din Italia,
fa]` în fa]` 

În perioada 7-10 septem -
brie s-a desf`[urat, la Roma, o
serie de conferin]e dedicate
comunit`]ilor italo-române
stabilite în cele dou` ]`ri.
Manifestarea inedit`, intitulat`
“Istoria care ne separ`, istoriile
care ne unesc”, a avut ca pro -
tagoni[ti exponen]i ai comu -
nit`]ii italiene din România [i
reprezentan]i ai românilor
stabili]i în Peninsul`.

Participan]ii la manifestare
au putut afla mai multe despre

aspecte aproape necunoscute
legate de emigra]ia în România
a sute de italieni, la sfâr[itul
secolului XIX [i începutul
secolului XX. 

“Se vorbe[te mult despre
imigran]ii români în Italia
zilelor noastre, dar noi am vrut
s` vorbim [i despre italienii
care au emigrat în România,
acum un secol”, a declarat
Dana Mihalache, pre[edinta
Asocia]iei “Suflet Românesc”,
una din organi zatorii eveni -
men tului. 

Despre românii din Italia [i
italienii emigra]i în România s-
a vorbit la cele dou` mese

rotunde organizate la sediul
Accade miei di Romania din
Roma. Au intervenit Celia
On]elu[ [i Ionel Gheorghiu,
moderator fiind deputatul
Mircea Grosaru, to]i trei repre -
zentan]i ai diasporei italiene
din Româ nia. Mircea Grosaru
este reprezentantul minorit`]ii
italie ne în Parlamentul Româ -
niei, iar el l-a invitat la
conferin]a de la Roma [i pe
repre zentantul comunit`]ii
turce[ti, tocmai pentru a
sublinia nivelul de integrare
politic` [i social` asigurat
mino rit`]ilor prezente pe
teritoriul na]ional. 15LUGLIo-SETTEMBRE 10
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Ecouri ale proiectului \n mass-media

Anun] despre manifest`ri, \n Transilvania Times
Publicat sâmb`t`, 18 septembrie 2010 de clement.media. Categorie: cultur`, zoom.

Anun] despre manifest`ri, \n Transilvania Times
Publicat sâmb`t`, 18 septembrie 2010 de clement.media. Categorie: cultur`, zoom.

Anun] despre manifest`ri, \n Transilvania Times
Publicat sâmb`t`, 18 septembrie 2010 de clement.media. Categorie: cultur`, zoom.

Gazeta Româneasc`
Italia
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Tradi]ii române[ti

A doua parte a colocviilor
i-a avut ca protagoni[ti pe
românii stabili]i în Italia, care
[i-au prezentat propria expe -
rien]` migratorie. Au interve -
nit, al`turi de Dana Mihalache,
jurnalista Iulia Maximinian [i
Gabriel Pârjolea, care a vorbit
despre importan]a p`str`rii
tradi]iilor în comunitatea
român`. “Amintirile italienilor
afla]i deja la a doua genera]ie
în România au emo]ionat
publicul [i ne-am dat seama cât
sunt de asem`n`toare expe -
rien ]ele celor dou` comunit`]i,
chiar dac` s-au format la mai

bine de un secol una de alta”,
ne-a spus Antonio Ricci,
coordonator al volumului
statistic “Caritas Migrantes” [i
autorul studiului “Italienii în
România acum un secol”.
“Majoritatea emigran]ilor itali -
eni au venit în România cu
speran]a unui trai mai bun, în
c`utarea unui loc de munc`.
Exact ca [i românii din zilele
noastre. Ambele comunit`]i au
avut dificult`]i ini]iale în
procesul de integrare, dar
urma[ii italienilor stabili]i în
România sunt mândri c` sunt
italo-români, chiar dac` acum
num`rul lor este foarte mic.
Acela[i lucru [i-l doresc [i
românii veni]i în Italia, dorin]`

exprimat` în cursul discu]iilor,
aceea ca experien]a lor în
Peninsul` s` se termine cu un
bilan] pozitiv. Acum un secol,
mul]i italieni din nordul Italiei,
mai ales din regiunea Veneto,
vedeau în România o alt`
America, dincoace de Ocean”,
adaug` Antonio Ricci. În
cadrul mesei rotunde a interve -
nit [i un reprezentant al
patronatului italian Inas,
institu]ie care [i-a deschis în
2008 un birou la Bucure[ti. În
cei doi ani de activitate în
România, structura a oferit
asisten]` [i consultan]` nu
numai italienilor care lucreaz`
în România, ci [i românilor
care s-au întors \n ]ar` dup` ce
au muncit în Peninsul`. Astfel,
tot mai mul]i români sunt
interesa]i de modul în care pot
avea acces la sistemul de
pensii, dup` o activitate
desf`[u rat` în Italia.

cultura italo-român`

Participan]ii la masa
rotund` au putut urm`ri filmul
“Etnicii italieni din România,
trecut [i prezent”, documentar
realizat de Asocia]ia italienilor
din România, “Ro.As.It”, parte -
ner în organizarea manifesta -
]iei. Cu ocazia evenimentului,
Accademia di Romania a
g`zduit [i o expozi]ie de
pictur` [i icoane pe sticl`
realizat` împreun` cu patru
arti[ti români stabili]i în
Peninsul`: Roxana Lupu, Silvia
Albu, Mara Grossu [i Mihaela
Mateescu Profiriu. Oaspete de
onoare a fost Angela
Tomaselli, românc`, fiic` de
italieni din Trento, stabili]i în
jude]ul Vâlcea acum aproape
un secol. Artista s-a format la
Institutul de art` plastic` de la
Bucure[ti [i a avut expozi]ii în
Fran]a, Suedia, Belgia, Statele

Unite. Vizitatorii au putut
descoperi aspecte inedite din
via]a emigran]ilor italieni în
România din 1850 pân` azi,
prin intermediul unei expozi]ii
fotografice realizate în curtea
interioar` a Accademiei di
Romania, intitulat` “Dall'emi -
gra zione all'integra zio ne” (De
la emigrare la integrare). Au
fost expuse copii dup` foto -
grafii de familie, portrete,
imagini din via]a de zi cu zi a
italienilor, din care se pot
observa meseriile practicate de
primii sosi]i, în jurul anilor
1850: construc]ii sau munca
agricol`.

„Dor c`l`tor”

Ciclul de manifesta]ii s-a
încheiat cu un spectacol artistic
sus]inut de grupul “Dor
c`l`tor”, care a prezentat un
program de dansuri tradi]io -
nale române[ti [i ansamblul
italienilor din România, “Di
nuovo insieme”. Nu a lipsit
nici un minirecital muzical,
prezentat de Doina Paron-
Flori[tean [i interpretat de
Antonio Furnari [i Alex
Tomaselli, urmat de un mo -
ment poetic sus]inut de
Brându[a Iuliana Olariu. Unul
din momentele cele mai
apreciate de public a fost un
dans napoletan interpretat, ad-
hoc, de dansatorii ansamblului
românesc “Dor c`l`tor”, care a
pus în eviden]` multitudinea
aspectelor care leag` cele dou`
culturi latine. Manifesta]ia
“Istoria care ne une[te, istoriile
care ne despart” a fost orga -
nizat` sub egida Ministerului
român de Externe [i al
Ambasadei României la Roma,
[i finan]at` de Guvernul
României.

Miruna c`jv`neanu

Ecouri ale proiectului \n mass-media



De peste un secol, în Româ -
nia s-a format o comunitate
italieneasc` pe care trecerea
anilor [i contextul socio-politic
au împu]inat-o tot mai dra -
matic. numeroase familii din
Peninsul` s-au stabilit definitiv
aici, f`r` s`-[i uite originea [i
obiceiurile. Mul]i dintre cei
care nu s-au mai întors în ]ara
natal` au murit de b`trâne]e [i
sunt îngropa]i în p`mântul
românesc. Dintre supravie -
]uitori, singurii ]`rani italieni
autentici au r`mas în familiile
din comuna Greci, aflat` în
nordul Dobrogei, la poalele
Mun]ilor M`cin.

Asocia]ia Italienilor din
România face tot ce îi st` în pu -
tere s` ajute aceast` comu ni -
tate italieneasc` autentic`. cea
mai recent` ini]iativ`  în acest

sens, o reprezint` invita]ia
f`cut` de deputatul Mircea
Grosaru unui grup de elevi de
acolo, de a vizita Palatul Parla -
men tului din Bucu re[ti. copiii
au venit înso]i]i de câ]iva p` -
rin]i, dar [i de preotul vicen]iu
Pal, pastorul comuni t`]ii. De
altfel, italienii din comuna
Greci nu sunt str`ini de
ctitorirea „casei Poporului”.
Mul]i dintre ei au muncit pe
[antier, iar o parte din piatra
folosit` la construc]ie a fost
adus` chiar din zona lor. 

O incursiune în istoria ]`rii

copiii din comuna Greci au
fost înso]i]i de un ghid [i au
vizitat rând pe rând, Sala Ion
I.C. Br`tianu (numit` ini]ial

„sala Provinciilor”, pentru c`
într-o prim` variant` trebuia s`
sim bolizeze prin decorare,
jude ]ele ]`rii), Sala Tache
Ionescu, Sala Al. I. Cuza
(destinat` a fi sal` de protocol
la cel mai înalt nivel: Sala de
seminare de documente [i
tratative. Aceasta este una din
s`lile cele mai impozante ale
Palatului – cu cea mai mare
în`l]ime, de aproxi ma tiv 20 de
metri, [i a doua ca suprafa]` –
2.040 m2) . 

Au r`mas la fel de uimi]i de
Sala Unirii (cu cel mai amplu
spa]iu interior din Palat: 2.226
m2 [i cu cel mai mare covor,
de 1100 m2, care cânt`re[te 3
tone [i care a fost ]esut chiar în
acest loc), Sala Nicolae Iorga,
Sala Nicolae B`lcescu (marmu -
ra roz folosit` pentru coloane le

Copiii din comuna Greci 
în vizit` la Palatul Parlamentului

17LUGLIo-SETTEMBRE 10
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din aceast` sal` este de Ru[chi]a, iar candelabrele, pre cum [i
aplicele proiectate de arhitec]i au fost executate de arti[ti plastici la
Media[. Mar mura roz este deo se bit de pre]ioas`, ea g`sindu-se doar
în 3 locuri în lume: Italia, Grecia [i România). spre final, au trecut
prin Sala Spiru Haret, Sala C.A. Rosetti, Sala Dreptu rilor Omului,
Sala de plen (cea mai impresionant` înc`pere, fiind acoperit` cu o
cupol` din sticl` mat` verde [i albastr`, sus]inut` pe un cadru de
alam`). vizita s-a încheiat la Muzeul Parlamentului.

Preotul Vicen]iu Pal a dat câteva legi pentru copii

sala în care copiii s-au sim]it cel mai bine a fost Sala de plen. Ei
au ocupat imediat scaunele pe care stau, de obicei, mini[trii. „unde
st` Elena udrea?” a întrebat o feti]`, ner`bd`toare s` îi calce pe
urme actualului ministru al Dezvolt`rii Regio nale [i Turis mului.
la rândul s`u, preotul vicen]iu Pal a preluat ini]ia tiva. A urcat la
prezidiu [i a dat ni[te legi ad-hoc, care au stâr nit uralele copiilor.
„De acum încolo, [coala este op]ional`” [i „Dac` nu ave]i poft` într-
o zi s` merge]i la [coal`, pute]i s` îi trimite]i pe p`rin]i” au fost
dou` dintre proiectele legisla tive ale acestu ia, „votate” în unanimitate. 

victor Partan
Palatul Parlamentului
Palatul Parlamentului este pe locul doi în lume dup`
Pentagon (Washington) la categoria „Cl`diri
administrative”, cu o suprafa]` desf`[urat` de 330.000
m2, [i pe locul trei \n lume ca volum, dup` cl`direa pentru
asamblarea rachetelor de la Cape Canaveral (Florida) [i
piramida lui Quetzalcoatl (Mexic), dar înaintea piramidei
lui Keops, al c`rei volum îl dep`[este cu 2%, cu cei
2.550.000 m2 ai s`i. A fost realizat exclusiv prin resurse [i
efort autohtone: proiectarea, materialele [i execu]ia.
Construc]ia Palatului Parlamentului a început în anul
1983, ridicarea cl`dirii necesitând efortul a peste 400 de
arhitec]i [i 20.000 de muncitori pân` în anul 1989.

Fonduri surpriz` pentru
renovarea bisericii
Dup` mult` munc` de convingere, deputatul Mircea
Grosaru a reu[it s` ob]in` fonduri pentru biserica din
comuna Greci, care avea nevoie de repara]ii urgente.
„Ob]inusem aceste fonduri [i cu ceva timp în urm`. 
I-am anun]at pe cei din comuna Greci [i ei s-au apucat de
repara]ii. A intervenit, îns`, ceva [i banii nu au mai ajuns.
Acum nu le-am mai spus nimic. Am a[teptat ca fondurile
s` intre în conturile bisericii. Într-o zi m-a sunat preotul
Vicen]iu Pal [i mi-a spus c` nu i-a venit s` cread` atunci
când a consultat contul. M` bucur foarte mult c` acum au
cu ce s` repare biserica. Oamenii de acolo aveau nevoie de
aceasta”, ne-a declarat Mircea Grosaru. La rândul s`u,
Vicen]iu Pal a apreciat c` are o colaborare bun` cu
reprezentantul italienilor în Parlamentul României. 
„Când am venit în comuna Greci, am g`sit o comunitate
dezbinat`. Cred, îns`, c` suntem pe drumul cel bun [i c`
vom rezolva aceast` problem`”, a spus preotul. 



În luna iunie a acestei veri,
Filiala „Grigore Vieru” a Bibliotecii
„V.A. Urechia” din Gala]i a g`z duit
o expozi]ie de desene pline de
candoare [i pros pe]ime, intitulat`
Inim` de copil. Autor, Andreea
Bianchi, un b`ie]el italian de numai
6 ani, din Pinerolo-Torino, despre
care dna Simona Pascale, reputat
artist plastic din Gala]i, afirma:
„Talent [i perseveren]` sunt
coordo natele unei copil`rii... În
lucr`rile lui realul [i imaginarul i[i
dau mâna, motivele florale [i
zoomorfe sunt trans puse într-un
colorit vesel”. Evenimentul a fost
organizat cu sprijinul comu nit`]ii
italienilor din Gala]i „Casa Italia”,
cu aportul deosebit al pre[e din telui,
dl Traian Dell'Agnolo.

Despre Andreea [i perfor man -
]ele sale în ale picturii ne-a scris la
revist` bunicul s`u matern, dl Ionel
Dobrea, fost salariat la Regionala
Transport din Gala]i, azi pensionar,

care ne-a oferit [i câteva date
biografice ale b`ie]elului.

Astfel, am aflat c` micu]ul
n`scut la 2 decem brie 2004 la
Torino – din tat` italian, Bianchi
Paolo [i fiica dlui Dobrea, Ilinca – a
fost apreciat pen tru talentul s`u,
înc` de pe când frecventa gr`dini]a
din Pinerolo, la numai 2 ani[ori. De
anul trecut a devenit elev al {colii
gimnaziale din locali tate, conti -
nuând [i preg`tirea în domeniul
picturii. 

Andreea expune de la 4 ani, atât
la Pinerolo, unde locuie[te, cât [i la
Torino, iar acum [i la Gala]i, unde a
venit în vacan]` la bunici. 

Desprindem din scrisoarea
bunicului: „acest copil... [i-a dorit ca
în ora[ul Gala]i în care s-a n`scut [i
a tr`it mama sa, Ilinca Dobrea, s`
expun` [i s` arate locuitorilor c` în
zilele noastre, un copil rezultat din
c`s`toria unui cet`]ean român [i
unul italian poate fi apreciat atât în

Italia, cât [i în România”. {i este de
în]eles mândria cu care bunicul îl
prive[te pe micul pictor, ale c`rui
desene au fost prezentate pân`
acum în 6 expozi]ii, egale anilor s`i:
„un copil, pe care îl putem numi
euro pean,  apropie popoarele
italian [i român”. 

Fie ca aceast` Inim` de copil, cu
sânge italian [i românesc deopo -
triv`, s` bat` în egal` m`sur`
pentru cele dou` ]`ri, conducând la
atenuarea asperit`]ilor [i neîn]ele -
ge rilor ce, din p`cate, înc` mai
persist`. 

Elena B`descu

Nel mese di giugno di quest’estate,

la Filiale “Grigore Vieru” della

Biblioteca “V.A. Urechia” di Gala]i

ha ospitato una mostra di disegni

pieni di candore e freschezza,

chiamata Cuore di bambino. Autore:

Andreea Bianchi, un bambino di 6

anni, da Pinerolo-Torino di cui

Simona Pascale, noto artis ta plastico

di Gala]i, afferma: “Il talento e la

costan za sono le coordinate di una

infanzia... Nei suoi lavori il reale e

l’immaginario si combinano, i motivi

flo reali e zoomorfi sono trasposti in

colori allegri”.

L’evento è stato organizzato con

l’aiuto della comu nità degli italiani di

Gala]i “Casa Italia” con l’apporto

speciale del preside, signor Traian

Dell’Agnolo.

Di Andreea e dei suoi lavori ci ha

scritto suo nonno materno, signor

Ionel Dobrea, ex dipendente della

Regionale di Trasporto di Gala]i,

attualmente pensionato, che ci ha

offerto anche dei dati biografici di

questo bambino.

Così abbiamo saputo che il picolo

è nato il 2 dicembre 2004 a Torino - da

padre italiano, Bianchi Paolo e madre

romena di Gala]i, Ilinca, la figlia di

sig nor Dobrea - è stato apprezzato per

il suo talento da quando frequentava

la Scuola materna di Pine rolo, a solo 2

anni. Dall’anno scorso è diventato

alun no della Scuola elementare della

città, conti nuan do anche la forma -

zione nel campo della pittura.

Andreea ha cominciato ad esporre

quando aveva 4 anni, tanto a Pinerolo

dove vive, quanto a Torino, e ora a

Gala]i dove è venuto in vacanza dai

nonni.

Riproduciamo un frammento

dalla lettera del nonno: “questo

bambino ha desiderato che la città

Gala]i dove è nata ed ha vissuto sua

madre, Ilinca Dobrea, esponga e

mostri ai cittadini che nei nostri

giorni, un bambino risultato dal

matrimonio di una cittadina rumena

con un italiano può essere apprez zato

tanto in Italia quanto in Romania”.

E si capisce l’orgoglio del nonno

quando guarda il piccolo artista, i cui

disegni sono stati presentati finora in 6

mostre, uguali il numero dei suoi

anni: Ecco che “un bambino, che

possiamo chiamare euro pei, avvicina -

no una volta di più i popoli italiano e

romeno”. 

Possa questo Cuore di bambino,

con sangue ita lia no e romeno battere

ugualmente per i due paesi, dimi nu -

endo le asperità ed i malintesi che,

sfortu na tamente, persistono.

Andreea Bianchi – 
mândria bunicului

Andreea Bianchi – l’orgoglio del nonno
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Nava-[coal` italian`
„Amerigo Vespucci”

Dopo la seconda Guerra
Mon dia le, il porto di costanza -
l'antico ToMIs fondato dai
greci nel vII secolo a.c. - venne
visitato da centi naia di navi
militari venute da molte
nazioni diverse, tra le quali
anche l'Italia.

la prima unità italiana a
visitare costanza dopo gli
eventi bellici, fu la nave scuola
„Amerigo vespucci” nel 1971.
Ma, con grande rammarico, a
cause d'improvvisi ed impre ve -
dibili ordini ricevuti come
uficiale in spe (cioè servizio
perma nente effettivo) mi fu
impossibile di vederla, e questa
situazione si ripetè anche nel
1984. 

Fortunatamente, nell'estate
di 1975, partecipando alla festa
„sail Amsterdam 700”, tenu -
tasi nella darsena chiamata
IJhaven (cosi crivone gli olan -
desi), la mia nave (il brigantino
a palo „Mircea”) fu attra ccata
alla banchina Javakade nella

vici nanza della „Amerigo
vespucci”, arrivata prima di
noi. Inutile dire che grande
piacere fu per me di poter
ammirarla da lontano in attesa
della possibilità  di una visita a
bordo.

Ma questa visita fu pos si -
bile solo dopo più di vent'anni
di aspettative e speranze,
proprio nel 1996, quando
„l'Amerigo vespucci” visitò di
nuovo il porto di costanza, e io
ero già in pensione.

la mia permanenza a bor -
do, benchè brevissima e limita -
ta di alcu ni rigori protocollari,
mi ha lascia to una impressione
indimenticabile.

Trovai nei marinai italiani
tanta gentilezza, amicizia, e un
verode siderio di esermi utili
con varie spiega zioni di termi -
nologia marina resca, come per
esempio la voce „araba” che io
non avevo mai incontrata. 

Il più bello dei grandi
velieri („tall ships”) del mondo,

„l'Amerigo vespucci” fu im -
pos tato il 12 maggio 1930 e
varato il 22 febbraio 1931. Il
suo motto è „non chi comincia
ma quel che persevera”.

con un dislocamento a
pieno carico di 4.100 tonnel -
late, ha una lunghezza „fuori
tutto” con il bom pres so di 101
m. Il suo equipaggio include
circa 20 ufficiali, 200 sottuf -
ficiali, sottocapi e comuni, e
180 allievi dell'Academia na -
vale di livorno. 

Dotata di un apparato
motore diesel elettrico (velo -
cità: 10 nodi) e avendo subito
molti notevoli riam moder -
namenti, la vera bellezza della
nave resta nelle sue vele che
portano dei nomiqualche volta
spiritosi, come belvedere, par -
rochetto o mezzana, difficilli
da essere capiti da un „ter -
ricolo”.  

capitano di vascello 
(in riserva) neculai P`durariu

La polena



        

Dup` cel de-al Doilea R`z -
boi Mondial, portul constan]a
– vechiul ToMIs fondat de
greci în sec. al vII-lea î.ch. – a
fost vizitat de sute de nave
militare venite din diverse ]`ri,
inclusiv din Italia. 

Prima unitate naval` italia -
n` care a vizitat constan]a
dup` r`zboi, a fost nava-[coal`
„Amerigo vespucci”, în 1971.
Dar, spre marea mea am`r` -
ciu ne, din cauza unui ordin
inopinat [i imprevizibil primit
ca ofi]er activ, mi-a fost impo -
sibil s` o v`d, [i aceast` situa]ie
s-a repetat în 1984. 

Din fericire, în vara anului
1975, participând la festivit`]ile
„sail Amsterdam 700” (Am -
ster  dam, 700 de ani de navi ga -
]ie), ce s-au ]inut la terminalul
numit  IJhaven (a[a se scrie în
olandez`), nava mea (bricul
„Mircea”) a acostat in bazinul
Javakade în vecin`tatea velieru -
lui „Amerigo vespucci”, sosit

înaintea noastr`. Inutil s` mai
spun ce mare pl`cere a fost
pentru mine s`-l pot admira de
la distan]`, în a[teptarea [ansei
unei vizite la bord.

Dar aceast` vizit` a fost
posibil` numai dup` mai mult
de dou`zeci de ani de a[teptare
[i speran]`, abia în 1996, când
„Amerigo vespucci” a vizitat
din nou portul constan]a [i eu
eram deja la pensie.

vizita mea la bord, de[i
foarte scurt` [i în limitele rigo -
rilor de pro to col, mi-a l`sat o
impresie de neuitat. 

Am g`sit acolo marinari ita -
lieni atât de amabili, de priete -
no[i [i cu o real` dorin]` de
a-mi fi utili cu diverse explica]ii
de termi no lo gie marin`reasc`,
a[a ca, de exem plu, cuvântul
„araba”, termen pe care eu nu-l
mai întâlnisem (la noi se
spune „tend`”).

cel mai frumos dintre veli -
e rele mari („tall ships”) din

lume, „Amerigo vespucci” a
fost pus pe cal` la 12 mai 1930
[i lansat la ap` la 22 februarie
1931. Motto-ul s`u - „nu cel
care începe, ci cel care perse -
vereaz`”.

cu un deplasament maxim
de 4.100 tone, are o lungime
total` (inclusiv bompresul) de
101 m. Echipajul s`u cuprinde
circa 20 de ofi]eri, 200 de
subofi]eri, mai[tri [i marinari,
precum [i 180 de cade]i de la
Academia naval` din livorno.

Dotat` cu un propulsor
diesel electric (viteza: 10 no -
duri) [i supus` mai multor mo -
der niz`ri conside -rabile, adev` -
rata frumu se]e a navei sunt
velele sale cu denumiri uneori
spirituale, greu de în]eles de
c`tre neini]ia]i.
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Vorbind despre imigra]ie într-un mod acce -
sibil, cartea cu acest titlu, rod al ini]iativei edito -
riale comune a Confedera]iilor Caritas România
[i Caritas Italiana, i[i propune s` atrag` aten]ia
asupra problemelor cu care se confrunt` nume -

roasa comunitate româ -
neasc` din Italia [i,
totodat`, s` fie de un
real ajutor în complexul
[i de loc u[orul proces
de integrare. 

Dup` cum arat` în
Introducere reprezentan -
]ii celor dou` autorit`]i,
domnii Egidiu Condac
(Confedera]ia Caritas
România) [i Livio Coraz -
za (Serviciul Europa al
Caritas Italiana), acest
volum bilingv, lansat
atât la Roma, cât [i la
Bucure[ti, se înscrie în
seria actelor menite s`
demonstreze c` cele
dou` istorii, a Italiei [i
României – „]`ri, unite
în trecut de emigra]ia
italian` spre România [i

acum de emigra]ia româneasc` spre Italia, sunt
strâns legate [i cer în]elegere [i coope rare
reciproc`, astfel încât emigra]ia s` devin`, a[a
cum au descris cu în]elepciune documentele
papale, un fenomen de promovare a ]`rii de
provenien]` [i a celei de destina]ie, precum [i s`
aduc` o mai bun` în]elegere între popoare sub
aspect cultural [i religios”. 

Din expunerea punctelor de vedere ale
fiec`reia dintre p`r]i, re]inem c` problema inte -
gr`rii este dificil` nu doar pentru imigran]i, ci [i
pentru ]ara gazd`, unde „în timp ce viitorul Italiei
este de neconceput f`r` imigra]ie, exist` voci care
ar dori s` se spun` nu unei Italii multietnice...”.
De asemenea,  trebuie s` se con[tientizeze faptul
c` „imigra]ia româneasc` - chiar [i cu problemele
ei – aduce Italiei o contribu]ie pozitiv`”. Este de
dorit „s` se ajung` la o integrare armonioas` în
Italia. Criminalii trebuie s` fie pedepsi]i, dar

Parlando dell’immigrazione in un linguaggio
accessibile, il libro con questo titolo, frutto dell’ini -
ziativa editoriale comune delle Confede ra zioni
Caritas Romania e Caritas Italiana, si propone di
attirare l’attenzione sui problemi affrontati dalla
numerosa comunità romena in Italia e, allo stesso
tempo, di essere di reale aiuto nel complesso e poco
facile processo di integrazione.

Così come mostrano nell’Introduzione, i
rappresentanti delle due organizzazioni, i signori
Egidiu Condac (Confe de ra zione Caritas Roma nia)
e Livio Corazza (Servizio Europa di Cari tas
Italiana), questo volume bilingue, lanciato a Roma
e anche a Bucarest, si iscrive nella serie degli atti
mirati a dimostrare che le due storie, d’Italia e di
Roma nia – „Paesi unite nel passato dall’emi -
grazione italiana verso la Romania e ora dall’emi -
grazione romena verso l’Italia, sono strettamente
congiunte e reclamano di per sé una reciproca
comprensione e la mutua collaborazione affinché
l’immigrazione si configuri, come saggia mente
hanno ilustrato i documenti pontifici, come un feno -
meno promo zionale del Paese di partenza e di quello
di arrivo, e in una maggiore comprensione tra i
popoli sotto l’aspetto culturale e religioso”.

Dall’esposizione dei punti di vista di ogni Paese,
riteniamo che il problema dell’integrazione è difficile
non solo per gli immigranti, ma anche per il Paese
ospitante dove „mentre il futuro dell’Italia non è
cocepibile senza  l’immigrazione, si vorrebbe dire di no
a una Italia multietnica...”. Pure, si deve capire il fatto
che „l’immigrazione romena - pur con i suoi   problemi
- è un apporto positivo per l’Italia”. É da desiderare
„arrivare a un inserimento armonioso in Italia. I
criminali vanno puniti ma la brava gente romena va
lasciata vivere in pace e va accolta con affetto”.

Gli articoli inseriti, che appartengono a delle perso -
nalità note nel campo, affrontano una larga gamma di
aspetti dell immigrazione in un mondo globalizzato,
con riferimento soprattutto ai problemi acuti con cui si
confronta l’immigrazione romena di oggi:

vittorio nozza, direttore di Caritas Italiana,
affronta l'immigrazione romena in Italia nel quadro
di un’Europa allargata, soffermandosi sui più acuti
carenze riscontrabili nel trattamento riservato ai
romeni, ma segnalando allo stesso tempo anche la
responsabilità dell’Italia come Paese di immigrazione.

Românii din Italia între    
I Romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza
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românii cinsti]i trebuie s` fie l`sa]i s` tr`iasc` în
pace [i s` fie primi]i cu afec]iune”.

Articolele inserate, apar]inând unor perso nali -
t`]i de notorietate în domeniu, abordeaz` o palet`
larg` de aspecte ale migra]iei într-o lume
globalizat`, cu referire îndeosebi la problemele
acute cu care se confrunt` imigra]ia  româneasc`
de azi:

vittorio nozza, director al Caritas Italia,
trateaz` migra]ia româneasc` în Italia în
contextul unei Europe extinse, oprindu-se asupra
celor mai acute probleme legate de modul în care
sunt trata]i românii, dar semnalând  totodat` [i
responsabilitatea Italiei ca ]ar` de imigra]ie.

Antonio Ricci (Dossier Statistico Immigra zione
Caritas/Migrantes), define[te România ca pe „o
]ar` în mi[care..”, cu un poten]ial migrator
semnificativ, dar care în ultimul timp devine ea
îns`[i „o ]ar` care începe s` primeasac` imigran]i
califica]i proveni]i din ]`rile occidentale”. De re]inut
[i c` autorul semnaleaz` „importan]a pe care o ]ar`
ca România o poate avea pentru Italia,  prin rolul
semnificativ pe care migran]ii îl au în sistemul
economic italian (vectori pentru exportul made în
Italy, parteneri comerciali [i chiar politici).”

Alte articole din volum supun aten]iei inte -
gra rea social` [i profesional` (Andreea Raluca
Torre), migra]ia for]ei de munc` calificate din
România în Italia (Maria carolina Brandi) ca [i
problemele acute referitoare la românii din Italia
[i criminalitate (Rando Devole [i Franco Pittau),
cât [i la copiii români neînso]i]i din Italia (laura
Ildiko Tim[a).

Alexandru cosmin lupu conchide c` migra -
]ia circulatorie c`tre Italia reprezint` destina ]ia
preferat` datorit` atât asem`n`rilor lingvistice,  a
pattern-urilor cultu rale, cât [i faptului c` pia]a
italian`, în general, nu solicit` for]` de munc`
înalt calificat`.   

Volumul Românii din Italia între respin gere [i
acceptare prefi gureaz` posibilitatea unor evolu]ii
pozitive în integrarea imigran]ilor români, cu
condi]ia ca ace[tia s` fie lega]i de munc`, de Italia,
de tradi]iile sale [i s` exercite un control social
concret asupra cona]ionalilor lor devian]i.

E.B.

Antonio Ricci (Dossier Statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes) definisce la Romania come un
„Paese in movimento...” con un potenziale
migratorio notevole, ma che, negli ultimi tempi,
diventa a sua volta „un Paese di accoglienza di
emigrati qualificati  prove nienti dai Paesi occi -
dentali”. Da ritenere il fatto che l’autore segnala
anche „l’importanza che un Paese come la Romania
può avere per l’Italia, ... per l'impor tanza que hanno
i migranti nel sistema eco nomico italiano (vettori
per l’esportazione del made în Italy, partner
commerciali e anche politici)”.

Altri articoli di questo libro sottopongono all’at -
ten zione l’integra zione sociale e lavorativa
(Andreea Raluca Torre), la immigrazione romene
ad alta qualificazione in Italia (Maria carolina
Brandi) ed anche i problemi acuti riguardanti i
romeni d’Italia e la criminalità (Rando Devole e
Franco Pittau) ed anche i minori non accompagnati
romeni in Italia (laura Ildiko Tim[a). 

Alexandru cosmin lupu conclude che la
migrazione circolare verso l’Italia rappresenta la
destinazione preferita, non solo per le similitudini
linguistiche e i modelli
culturali, ma anche per il
fatto che il mercato italia -
no non chiede in generale
forza lavoro molto
qualificata.

Il volume I Romeni
in Italia tra rifiuto e
accoglienza prefigura la
possibilità di evoluzioni
positive nella integrazione
dei immigranti romeni,
con la condizione che loro
continueranno a mostrare
attaccamento al lavoro,
all’Italia e alle sue
tradizioni, ed eserciteran -
no un controllo sociale
senza equivoci nei con -
fron ti delle frange di
devianti.

     respingere [i acceptare



Încurajat de succesul pri -
mului s`u CD dedicat muzicii
tradi]ionale italiene [i ca
reprezentant al unei etnii care
are o rezonan]` aparte în cul -
tura minoritar` din România,
interpretul Alex Tomaselli s-a
gândit la un proiect „f`r`
precedent în spa]iul nostru
muzical”, dup` cum spune el
însu[i [i, anume, acela de a se
edita un CD care s` reuneasc`
arti[ti apar]inând unor etnii [i
grupuri culturale diverse
într-un dialog muzical,
interpre tând împreun` cântece
speci fice fiec`rei culturi din
care ace[tia provin.

Evenimentul a avut loc în
data de 20 septembrie a.c., la
sala Maxima din Bucure[ti,
ame najat` pentru captare so -
nor`, ca o încununare a colabo -
r`rii pe care ace[ti muzicieni o
desf`[oar`, inclusiv la scen`
deschis`. Reuni]i în ambientul
s`lii Maxima, arti[tii de etnii

diverse, au interpretat, într-un
aranjament muzical ad-hoc,
cântece tradi]ionale din cultura
de provenien]` a fiec`ruia, sub
forma unui „colaj muzical –
mozaic”. 

Ac]iunea a fost finalizat` cu
realizarea unui CD ce urmeaz`
s` fie lansat pe pia]` într-un
cadru festiv, cu ocazia eveni -
mentelor culturale interetnice
de la sfâr[itul acestui an.

Reunind, pentru întâia oar`
în aceast` formul`, o serie de
muzicieni ce formeaz` un
caleidoscop etnic inedit, unii
dintre ei cu origine etnic`
multi pl` (Mircea Horvath
poate num`ra 6 etnii, pe pu]in,
la nivelul str`bunicilor!), ini]ia -
torul a dorit s` pun` baza unei
comunic`ri artistice, care s`
scoat` la iveal` sonorit`]i
interpretative cunoscute sau
mai pu]in cunoscute, sub
forma unor cântece mai vechi
sau mai noi din tezaurul
folcloric al minorit`]ilor. Se vor
pune, astfel, în valoare, frumu -
se]ea diversit`]ii, geniul creativ
specific fiec`rei etnii, dar [i
posibilele interferen]e stabilite
în cheia limbajului muzical, în
liniile sonore ale cântecelor
tradi]ionale ale acestora.

Iat` [i componen]a echipei
artistice - ea îns`[i oglind` a
diversit`]ii ce se constituie ca
punct de atrac]ie al manifest` -
rii respective: Alex Tomaselli,
apar]inând comunit`]ii italiene
din România, dar având [i
origini germanice [i româ -
ne[ti; Mircea Horvath, de ori -
gine maghiaro-spaniol`-rus`-
român`-evreiasc`-german` (!);
Robert Weiss, pe linie patern`

evreu de origine polonez`, pe
linie matern` român, nepotul
lui Grigora[ Dinicu; Florentina
Costea, reputat` interpret` de
muzic` macedo-român`; Paul
Baciu, maghiar, veteran al
scenelor de diverse genuri;
Iovan Sofronievski, virtuoz
clarinetist macedo-român [i
Claudiu Purc`rin, de etnie
rrom`/gashkane. 

Interpre]ii au reu[it s` reali -
zeze un CD pe care cu sigu -
ran]` îl ve]i asculta cu pl`cere. 

Piesele alese sunt emble -
ma tice pentru muzica popoa -
relor respective, precum
Comme facette mammeta, Hava
Nagila, Az a szep, Muro shavo
etc., iar armoniile vocale impli -
c`  interpre]i de limbi diferite,
dup` cum instrumenti[tii
redau conving`tor elemente
muzicale multietnice – iat`
re]eta ce tope[te ingrediente
variate (fiecare, de calitate)
într-un creuzet pangeeic...

Un CD recomandat oric` -
rui ascult`tor însetat de frumos
[i de inedit!

Ioana Grosaru

Alex Tomaselli 
revine cu un proiect inedit
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La sfâr[itul lunii august,
într-un cadru natural deosebit
de pitoresc, la Cheile Râ[noa -
vei, s-a desf`[urat, pe timp de 7
zile, tab`ra interetnic` „O sear`
- o minoritate, o s`pt`mân` - o
comunitate”, cu participarea
copiilor apar]inând de dou`
comunit`]i etnice din Româ -
nia: cea italian` [i cea elen`.
Tab`ra a fost organizat` de
Ro.As.IT cu sus]inerea finan -
ciar` a Guvernului României,
prin Departamentul de Rela]ii
Interetnice. 

Pe lâng` frumuse]ile natu -
rale de care s-au bucurat din
plin, copiii au beneficiat  [i de
servicii de cazare [i mas`
civilizate, ceea ce a contribuit
la buna dispozi]ie care i-a
înso]it pe to]i cei prezen]i, pe
tot parcursul taberei.

Dominanta programului a
fost una recreativ`, cu o com -
ponent` educativ` impor tan t`,
implicând mijloace instructive
cu caracter intercultural.

În program au fost incluse
drume]ii, lec]ii de echita]ie,
seri de dans [i multe alte
activit`]i de comunicare, în
care copiii, prin „joc”, au putut
s` se cunoasc`, s` se împrie -
teneasc`  [i s` afle lucruri noi
unii despre ceilal]i.

Activit`]ile au fost filmate [i
înregistrate pe DVD, fiec`rui
participant fiindu-i înmânat, la
final, câte un exemplar, copiii
beneficiind, astfel, de un
material-document al partici -
p`rii lor la aceast` tab`r`, dar [i
de un remember pentru viitor.
Organizatorii au propus ca în
fiecare institu]ie de înv`]` -
mânt, care a avut elevi în

tab`r`, s` se organizeze sesiuni
de prezentare a rezultatelor
taberei la care s` fie invita]i
profesori, p`rin]i, reprezen -
tan]i ai Inspectoratelor [colare,
ai mass-media etc.

Consider`m c` obiectivele
prev`zute în proiect au fost
atinse, chiar dac` acesta, nu a
avut amploarea propus` ini]ial,
în ce prive[te num`rul de etnii
invitate. Proiectul a avut un
caracter pregnant interetnic [i
intercultural, cu un însemnat
impact în rândul tinerilor
participan]i.

Partenerul de proiect, Aso -
cia]ia „Aed Ludens”, s-a
dovedit a fi un foarte bun
organizator al activit`]ilor cu
tinerii. Pl`cerea de a lucra cu
ace[tia, cât [i experien]a acu -
mu lat` de-a lungul mai multor
ani în domeniul educa]iei
nonformale de c`tre reprezen -
tan]ii asocia]iei - actorul Adrian
P`duraru, pedagogul Daniela
{erban, actorul Mihai Axinte [i
prof. drd Mirela Cioran - au
fost astfel atestate din nou cu
prilejul acestui ultim proiect la
care am colaborat [i care,
sugestiv, a fost intitulat: „O
sea r` – o minoritate, o s`pt` -
mân` – o comunitate”.

Un proiect, care s-a înche -
iat, cum altfel, decât cu un
neuitat foc de tab`r`.

Ioana Grosaru

O sear` – o minoritate, 
o s`pt`mân` – o comunitate



Descendent, pe linie ma -
tern`, al familiei Olivotto, a[e -
zate în zona ora[ului Câmpu -
lung Muscel înc` de la sfâr[itul
secolului 19, Petre (Pierin)

Chelu-Olivotto s-a n`scut în
anul 1929, în satul Slatina,
comuna Nuc[oara. 

Mama sa, Giovanna
Antonelli-Olivotto, de origine
italian`, de fel din Rivalgo
(Provincia  Belluno), a venit în
România înso]indu-[i p`rin]ii,
care erau muncitori forestieri
[i auziser` c` aici se caut`
mân` de lucru în meseria lor.
Erau atât de s`raci, încât au
sosit pe aceste meleaguri
primitoare într-un car cu boi.
Giovanna s-a c`s`torit cu un
]`ran dintr-o familie modest`

din Nuc[oara. Iubirea [i h`rni -
cia i-au dus încet-încet pe cei
doi tineri la o oarecare
prosperitate. Au avut împre -
un` trei copii, dintre care
Petre-Pierin, mezinul, avea s`
ajung` om de vaz` în comuna
sa natal`. Dup` terminarea
studi ilor, munce[te la C`minul
cultu ral ca instructor de
dansuri [i director, apoi la
magazinul s`tesc din localitate,
iar în 1960, gra]ie talentelor
sale de organizator, este ales
primar al comunei Nuc[oara,
localitate pe care a slujit-o cu
dragoste [i d`ruire sincer` [i
total` pân` în 1987, când s-a
pensionat din motive medi -
cale.

Evenimentele din decem -
brie 1989 îl readuc în fruntea
ob[tei ca primar la insisten]ele
s`tenilor din Nuc[oara [i Corbi
(la vremea respectiv` satul
Corbi ]inea de Nuc[oara), care
îl vor, din nou, la cârma comu -
nei lor, cunoscându-i devota -
men tul [i ata[amentul fa]` de
cons`tenii s`i.

Ca edil al meleagurilor
natale î[i puncteaz` activitatea

intens` prin realiz`ri ce-l
consacr` ca pe un bun organi -
zator [i conduc`tor al ob[tei pe
care a p`storit-o cu devo]iune,
timp de peste trei decenii.
Aceste realiz`ri nu ar fi fost
posibile – a[a cum afirma
deseori – dac` nu ar fi fost spri -
jinit zi [i noapte de destoinicii,
credincio[ii [i inimo[ii s`i
nuc[oreni. Pentru ei [i cu ei a
electrificat întreaga comun`, a
plantat zeci de mii de pomi
fructiferi, a construit [i utilat
cu aparatur` modern` dispen -
sarul comunal, a amenajat
lacul Învârtita, a construit dou`
poduri de beton [i câte altele.

Pentru toate aceste lucruri,
pentru sufletul s`u mare [i
pentru a-i cinsti memoria,
concet`]enii s`i, care l-au iubit
[i l-au pre]uit, au dat [colii din
localitate, la împlinirea a 20 de
ani de la trecerea lui în nefi -
in]`, numele „Petre Chelu”.

Mul]umim doamnei Reli
Maria Mincu-Chelu, fiica
primarului, pentru pre]ioasele
informa]ii furnizate.

Gabriela Tarabega
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Petre Chelu-Olivotto, 
un primar iubit de cons`teni

O via]` închinat` comunit`]ii

1970. Familia Primarului
Petre Chelu. Carmen
Petru[ca, Maria (Reli) Chelu,
Giovanni olivotto, Maria
Chelu, Petre Chelu (olivotto)

Petre Chelu, primar în 
comuna nuc[oara

1970. vizit` la rudele din
satul Slatina. Stefanino
olivotto (Italia) cu fii la
familia olivotto Giuseppe -
fratele bunicii Giovanna
(foto dreapta)
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Rep. Dup` cum [tii, Asocia -
]ia Italienilor din România -
RO.AS.IT . - desf`[oar` o larg`
activitate de documentare [i
informare cu scopul elabor`rii
unei istorii cât mai complete a
imigra]iei istorice a italienilor
din România. De aceea te-am
invitat, Alin Mezaroba, la o
discu]ie amical`, ca descen -
dent al italienilor friulani
a[eza]i la sfâr[itul secolului 19
în zona Câmpulung Muscel.
Am dori s` ne spui care au fost
primii veni]i din familia ta în
România [i ce ocupa]ii aveau.

A.M. Numele de Mezaroba
este foarte r`spândit în zona
Vene]ia Friuli din nordul Ita -
liei, de unde provin str`mo[ii
mei.

Primul din familia noastr`
care a venit în România, în anul
1902, a fost str`bunicul meu,
luigi Mezaroba, n`scut în anul
1886 la Polcenigo - Pordenone,
unde lucra la cariera de piatr`.

Odat` ajuns în România, s-a
stabilit la Câmpulung Muscel,
f`când ceea ce [tia el mai bine,
meseria de artificier, pe care o
practicase [i la el acas`. Apoi a
venit bunicul, victor Meza roba,
sculptor în piatr` tot la
Câmpulung Muscel. El a
executat gardul de la intrarea în
celebra Gr`din` Public` din
ora[, în anul 1929; a lucrat,
apoi, la biserica din Cet`]uia [i,
de asemenea, la Albe[ti, unde a
realizat Monumentul Eroilor
(1930-1931). Eugen Mezaroba,
tat`l meu, a fost controlor de
calitate la ARO din Câmpu lung
Muscel. Alberto Meza roba,
fratele meu, n`scut în 1978, este
distribuitor la ARO Câmpulung
Muscel.

Rep. Ce alte lucr`ri au mai
fost realizate  în România de
cei din familia voastr`? 

A.M. Victor Mezaroba
(bunicul) a mai executat [i alte

lucr`ri: la Fl`mânda a ridicat
de la temelie biserica, cu piatr`
de Albe[ti (1940-1941). În
interiorul bisericii exist` o
plac` cu numele celor care au
contribuit la construirea ei,
printre care figureaz` [i nu -
mele lui Victor Mezaroba. 

  
    

   

alin Mezaroba, invitatul nostru de ast`zi, este un tân`r de
origine italian`, n`scut în anul 1982 la Câmpulung Muscel.
alin Mezaroba este un talentat desenator. dintre realiz`rile
sale men]ion`m: portrete, desene abstracte, schi]e de cl`diri
etc., lucr`ri expuse la o galerie din Câmpulung Muscel.

Alin Mezaroba 
despre str`mo[ii lui 
din Polcenigo - Pordenone 

I N T E R V I U

Casa lui victor Mezaroba

victor Mezaroba a realizat \n

anul 1929 gardul de la intrarea

\n Gr`dina Public` din

Câmpulung Muscel



A realizat, de asemenea,
diverse lucr`ri, cum ar fi:
îngeri, cruci, postamente.

Unul din fra]ii bunicului
era sculptor la Câmpulung
Muscel, iar la Slatina avea un
atelier unde veneau oamenii
din zon` pentru a înv`]a
meseria cioplirii în piatr`. Tot
aici, un alt frate al s`u se ocupa
cu sculptatul mobilei, îns` în
urma unui accident de origine
necunoscut`,  casa a luat foc.
Cel de-al treilea frate al buni -
cului a practicat meseria de
cizmar, tot la Câmpulung
Muscel.

Rep. Se mai p`streaz` azi
tradi]iile [i obiceiurile italie -
ne[ti, în familiile voastre?

A.M. Din p`cate obiceiurile
[i tradi]iile italiene nu prea se
mai p`streaz`. 

În casa p`rinteasc` de la
Câmpulung Muscel mai exist`,
îns`, mobila în stil italian
adus` de str`bunicul meu,
Luigi Mezaroba, din Italia. În
aceast` cas` locuie[te acum
veri[oara mea, Jeni Mezaroba.

Dan comarnescu
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Polcenigo anii '60-'70 – satul

din nordul Italiei de unde se

trage Luigi Mezaroba

Luigi (str`bunicul) cu Ecaterina

(str`bunica), victor (bunicul),

ana (bunica) [i fiul lor, Jean

(unchiul), aurel (fratele

bunicului) \n anul 1937
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Gala]i. Traian Dell’Agnolo: 
Comunitatea din Gala]i e într-o perioad` mai critic` de când s-a creat aceast` situa]ie cu criza economic`.
Oamenii sunt pu]in descuraja]i, pu]in preocupa]i, pu]in nemul]umi]i de ceea ce se întâmpl` [i atunci nu
le mai arde de nimic. Era foarte bine înainte, la orice apel se r`spundea, dar acum e mai greu, mai greu.
Dar eu voi insista. Trebuie s` ne continu`m activitatea. Comunitaea din Gala]i este numeroas`, cu mult
mai mul]i membri decât cei activi din filiala noastr`. Sper`m c` o s` ie[im din criza actual`, care a
dereglat foarte multe lucruri. 

Gala]i. Traian Dell’Agnolo: 
Comunitatea din Gala]i e într-o perioad` mai critic` de când s-a creat aceast` situa]ie cu criza economic`.
Oamenii sunt pu]in descuraja]i, pu]in preocupa]i, pu]in nemul]umi]i de ceea ce se întâmpl` [i atunci nu
le mai arde de nimic. Era foarte bine înainte, la orice apel se r`spundea, dar acum e mai greu, mai greu.
Dar eu voi insista. Trebuie s` ne continu`m activitatea. Comunitaea din Gala]i este numeroas`, cu mult
mai mul]i membri decât cei activi din filiala noastr`. Sper`m c` o s` ie[im din criza actual`, care a
dereglat foarte multe lucruri. 

Gala]i. Traian Dell’Agnolo: 
Comunitatea din Gala]i e într-o perioad` mai critic` de când s-a creat aceast` situa]ie cu criza economic`.
Oamenii sunt pu]in descuraja]i, pu]in preocupa]i, pu]in nemul]umi]i de ceea ce se întâmpl` [i atunci nu
le mai arde de nimic. Era foarte bine înainte, la orice apel se r`spundea, dar acum e mai greu, mai greu.
Dar eu voi insista. Trebuie s` ne continu`m activitatea. Comunitaea din Gala]i este numeroas`, cu mult
mai mul]i membri decât cei activi din filiala noastr`. Sper`m c` o s` ie[im din criza actual`, care a
dereglat foarte multe lucruri. 

Grupaj realizat de Gabriela Tarabega

Greci. Celia On]elu[:
La noi la Greci, activitatea comunit`]ii italienilor
se desf`[oar` în ultimii ani mai mult spontan. 
Au venit studen]i, au venit autocare, nu [tiu câte
în vara asta, au venit vreo trei sau patru, fete [i
b`ie]i, curtea plin`, s-au a[ezat pe iarb` [i m-au
înregistrat, m-au pozat cu telefoanele lor mobile.
Îmi erau tare dragi! Odat` f`ceam eu crostoli,
aveam a[a o poft` de crostoli [i au intrat ni[te
tineri în curte, studen]i de la sociologie din
Bucure[ti, [i când au intrat au cerut s`
fotografieze casa, s` afle probleme sociale, istoria
comunit`]ii. {i am început s` povestesc cine
suntem, de unde am venit, ce-am f`cut, ce n-am
f`cut, este de admirat c` nu am pierdut nimic. {i
i-am spus odat` lui Alex (Tomaselli): ...vino la
Greci s` auzi tu cântece de 130 de ani, c` le-am
p`strat [i transmis prin viu grai de la o genera]ie
la alta, nu partituri, nu nimic, nimic negru pe
alb. Mai sunt oameni care le [tiu, care le cânt` la
petreceri, de exemplu la Sfânta Lucia, care nu
mai este îns` ca înainte, când se f`cea la
biseric`... era frumos, acuma este un pasticcio.
Acum avem un nou preot, am auzit c` a primit
bani de la Guvern pentru biseric` [i ar trebui s`
dea toate rela]iile pentru c` el are documente,
fotografii, holul e plin de fotografii mari, ar
putea s` organizeze ceva. Când vin oamenii, s`
avem ce s` le ar`t`m. 
De curând a ap`rut chiar ideea organiz`rii unui
muzeu. Pentru aceasta noi putem pune la
dispozi]ie casa p`rinteasc`, singura din Greci
care a r`mas în picioare, construit` în întregime
de italieni, din piatr` (are patru camere, sal`
mare pietruit` [i în cealalt` parte o buc`t`rie [i o
marchiz`), mai avem mobil` original` pentru o
camer` [i o buc`tarie din care nu s-a luat nici o
lingur`, fotografii, un arbore genealogic etc. În
urma inunda]iilor din aceast` var` s-au produs
mi[c`ri de teren, casa s-a l`s`t [i acum e
strâmb`. Sunt necesari bani pentru refacerea
casei b`trâne[ti.
Eu am fost invitat` de multe ori în Italia la
întrunirile friulanilor din întreaga lume, la care
am vorbit despre noi, cei din Greci, [i  am
primit felicit`ri pentru modul în care vorbesc
italiana [i, deopotriv` friulana, dar am spus c`
`sta este meritul p`rin]ilor no[tri care ne-au
transmis dragostea pentru limba noastr`
b`trâneasc`, vorbind-o cu noi copiii, în cas`.  

Brezoi. Octavian Buttolo:
O preocupare important` a comunit`]ii
italienilor din Brezoi este aceea  de a se face cât
mai larg cunoscut` cu prezentul [i cu trecutul ei.
În acest sens, eu am c`utat s` strâng cât mai
multe fotografii din zon` pentru a putea face un
album cuprinzând imagini de alt`dat` [i de azi.
Prietenul meu, ing. Gheorghe Ifrim, care
lucreaz` [i el la o istorie a regiunii, [i-a propus
un nou proiect, dup` cel care a fost realizat
anterior, respectiv File din istoria Brezoiului. Nu
s-a oprit aici, ci a strâns în continuare foarte
multe materiale din zon` [i vrea ca în timpul
iernii, când vremea este mai propice pentru a[a
ceva, s` scoat` o c`rticic` în care s` insereze [i
obiceiurile de alt`dat` [i de acum din }ara
Lovi[tei. Cam astea ar fi cele dou` proiecte la
care ne-am gândit noi, eu [i Gheorghe Ifrim, [i
care ar putea s` fie realizate dac` timpul ne-ar
permite... A[a ne-am propus noi. Materialele le
avem, da, [i ar trebui ca atunci când vor fi gata,
s` primim [i un ajutor financiar pentru a le
putea edita. Volumele vor fi elaborate întâi în
limba român`, deoarece zona de interes
dep`[e[te grani]ele comunit`]ii italiene. Noi
dorim s` se bucure toat` zona de aceast`
realizare, [i nu numai. Ar fi îns` foarte bine
dac`, ulterior, am reu[i publicarea lor [i în limba
italian`. Poate în acest scop ne va da [i
RO.AS.IT. o mân` de ajutor. Volumul dedicat
istoriei Brezoiului (ap`rut cu chiu, cu vai în 300
de exemplare la Sibiu, plus o prelungire de tiraj
de 500 de exemplare) s-a dat ca pâinea cald`. 
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Petro[ani. Orlanda Solari: 
La Petro[ani ne str`duim s`  g`sim [i alte urme
l`sate de italienii veni]i în aceast` parte a ]`rii.
Ne-am bucurat de articolul din revist` referitor la
comunitatea noastr`. La noi, alt eveniment
major nu s-a mai organizat. Eu [i Rita Fodor ne
întâlnim s`pt`mânal [i discut`m evenimentele
[i încerc`m s` men]inem unitatea micii noastre
comunit`]i. A[ vrea s` facem mai mult, s`
reconstituim vechile obiceiuri, s` reînviem
tradi]ii pierdute, s` ne procur`m costume
populare, s` ne înv`]`m limba. 
V` mai a[tept`m la noi, la Petro[ani, pentru c`
se pare c` prezen]a dvs., a celor din conducerea
RO.AS.IT., ne impulsioneaz`. 
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În cadrul manifest`rilor
organizate cu prilejul  „Zilelor
Bucure[tilor”, în Pia]a Consti -
tu]iei a avut loc, în data de 18
septembrie, o mare s`rb`toare
a  minorit`]ilor [i comunit` -
]ilor na]ionale din România.

Din partea minorit`]ii
italiene au fost prezen]i
cunoscu ]ii interpre]i de origine
italian` Alex Tomaselli [i
Antonio Furnari, precum [i
ansamblul de dansuri Di
nuovo insieme al Asocia]iei
Italienilor din România –
RO.AS.IT. –, care au înregi -

strat, ca de fiecare dat`, un
notabil succes. Au mai parti -
cipat [i alte minorit`]i, spre
exemplu minoritatea aromân`
cu ansamblul de dansuri
Pilisterlu (Porumbelul) din
Bucure[ti, minoritatea germa -
n` cu ansamblul [i fanfara
Korona din Bra[ov, cea elen`
cu ansamblul de dansuri
„Ellas“ din Bucure[ti. {i-au
mai dat concursul forma]iile
ucrainene „{oimii” [i „C`lina
Ro[ie” din Maramure[,

„Molodtzî” al ru[ilor lipoveni,
„Romanes“ din Târgu Jiu, an -
sam blul de dansuri turco-t`tar
„Delikanlar” din Constan]a.

Sper`m s` ne reîntâlnim cu
aceste încânt`toare ansambluri
[i la edi]iile urm`toare ale
„Zilelor Bucure[tilor”.

Dan comarnescu

„Zilele Bucure[tilor”
Reprezentan]i ai minorit`]ilor [i comunit`]ilor na]ionale la

IULIE-SEPTEMBRIE 10

ansamblul de dansuri Pilisterlu

ansamblul de dansuri Ellas an sam blul de dansuri turco-t`tar delikanlar

ansamblul de dansuri di nuovo insieme
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Alian]a Civiliza]iilor este o mi[care ini]iat` de
ONU, destinat` lans`rii unei ac]iuni politice la
nivel mondial, pentru promovarea în]elegerii [i
reconcilierii, pentru combaterea prejudec`]ilor [i
faliilor dintre culturi [i religii [i pentru
conturarea unui model de coexisten]` pa[nic` [i
armonioas` a tuturor oamenilor.

Acestor aspira]ii generoase le-au fost
subsumate multe din manifest`rile organizate de
Departamentul pentru Rela]ii Interetnice (D.R.I.)
din cadrul Guvernului României, în colaborare
cu alte institu]ii ale statului, cu Comisia
Na]ional` pentru UNESCO [i cu numeroase
ONG-uri. La toate demersurile ini]iate sau
sprijinite de c`tre D.R.I., pe care le vom semnala
în cele ce urmeaz`, au participat cu interven]ii [i
reprezentan]ii Asocia]iei Italienilor din România
- RO.AS.IT.

Lansarea 
Programului Alian]a Civiliza]iilor 

Evenimentul avut loc la Parlamentul
României, Sala Drepturilor Omului, cu partici -
pare interna]ional`. Vorbitorii au subliniat faptul
c` singura cale corect` pentru a se ajunge la
cunoa[tere [i în]elegere reciproc` este calea
dialogului. Un dialog sincer [i serios, intercul -
tural, interreligios [i interetnic pentru realizarea
unei convie]uiri pa[nice, pentru evitarea ciocnirii
civiliza]iilor. Discursul cultural, de exemplu, ar
putea face  ca drumul spre o alian]` a civiliza]iilor
s` fie mai scurt, mai direct.

The European Conference on youth
education in museum – Bucure[ti, iulie 

Conferin]a desf`[urat` sub egida UNESCO a
adus în prim plan problema educ`rii tinerei
genera]ii în spiritul respect`rii [i promov`rii
valorilor culturale. Reprezentanta RO.AS.IT.,
dna Ioana Grosaru, vicepre[edinta asocia]iei,  a
intervenit la sec]iunea „Patrimoniul imaterial al
minorit`]ilor na]ionale în dialogul cultural”,
ilustrându-[i alocu]iunea cu un scurt film
documentar despre italienii de ieri [i de azi din
România [i aportul lor la edificarea României
moderne.

Istoric [i identitate în zona Deltei Dun`rii –
Sulina, august 

Reprezentantele RO.AS.IT. la acest simpo -
zion au prezentat, în cadrul sec]iunii „Globali -
zarea [i impactul acesteia asupra tradi]iilor
orale”, referatul comunitatea italienilor din
România - [antier deschis. Pornind de la ideea c`
tradi]iile [i obiceiurile constituie esen]a sufletu -
lui omenesc, marca sa identitar`, intervenantele
au subliniat c` globalizarea nu înseamn`
uniformizare, ci diversitate, fapt pentru care
asocia]ia a deschis de câ]iva ani un [antier de
lucru pentru identificarea, stocarea [i valorizarea
a ceea ce a mai r`mas din cultura oral` a comu -
nit`]ii istorice a etnicilor italieni din România.

Salonul de carte, pres` [i muzic` – Sinaia,
august 

Cea de-a doua edi]ie a „Salonului de carte,
pres` [i muzic`”, organizat` de Societatea
Amplus, a avut loc la Centrul Interna]ional de
Confe rin]e „Casino Sinaia” în perioada 5 - 8 august
[i a reunit peste 50 de edituri, asocia]ii [i funda]ii.
Asocia]ia Italienilor din România - RO.AS.IT.- a
participat la aceast` edi]ie cu c`r]i, publica]ii
periodice [i m`[ti vene]iene. A fost, de asemenea,
prezent` la masa rotund` din cadrul Salonului, cu
tema „For]a diversit`]ii culturale [i dialogul
intercultural”, subliniind importan]a contri bu]iei
minorit`]ilor la tezaurul cultural românesc.

Inima mea poate fi orice. Eu cred în 
religia dragostei oriunde se vor 
îndrepta caravanele sale, căci dragostea 
este religia mea

(înțelept arab) Participarea
RO.AS.IT. 
la proiecte subsumate
Programului Alian]a
Civiliza]iilor
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