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Încă de la începuturile activității
noastre, ne-am propus să nu lăsăm timpul
să treacă fără a marca evenimentele cele
mai importante pentru comunitate. Pe
parcursul anilor am constatat că este bine
și chiar necesar să ne implicăm și în alte
evenimente, chiar dacă acestea nu sunt
organizate direct de noi, dar care sunt în
strânsă legătură cu ceea ce ne-am propus
să realizăm alături de celelalte minorități
naționale din țara noastră. 

În acest an, parcă timpul a trecut mai
repede decât de obicei, fie din cauza
multitudinii de evenimente concentrate
în țară, fie pentru că am dorit să fim în
egală măsură cunoscuți și în afara țării. Și
iată-ne ajunși în fața ultimilor file din
calendarul lui 2013. 

Membrii asociației RO.AS.IT. au
avut, sper, prilejul să vadă modul în care
suntem apreciați în diverse ipostaze
pentru activitățile noastre, pentru că
problema notorietății, deja nu ne-o mai
punem, aceasta fiind vizibilă de ceva
vreme.

Continuitatea proiectelor noastre a
făcut ca în ultima perioadă, în jurul nostru
sau alături de noi, să avem parteneri de
seamă din țară sau din străinătate, pe care
ni i-am atras prin seriozitate și muncă, și
pe care suntem convinși că-i vom avea în
continuare colaboratori. 

Vizitele unor importante personalități
în țara noastră confirmă cele spuse
anterior și acum, în preajma sărbătorilor
de iarnă, le mulțumim tuturor acelora

care au fost alături de noi și îi așteptăm și
în anii următori cu aceeași bucurie și
entu ziasm cu care am abordat și imple -
mentat proiectele noastre de-a lungul
anilor.

Desigur că mai sunt multe de făcut și
nu ne vom opri aici, vom continua să
construim zi de zi, lună de lună, ceea ce
trebuie păstrat pe toată durata existenței
noastre ca asociație, adică spiritul creator,
depășirea oricăror obstacole aparent de
netrecut, cu aceeași voință ca cea moște -
nită de la predecesorii noștri, rămași
pentru totdeauna în România. 

Tuturor etnicilor italieni din România
și colaboratorilor noștri devotați le urăm
din suflet Sărbători Fericite și un An Nou
cu împliniri !

București, decembrie 2013 

Dep. Mircea GROSARU

A mai trecut un an…
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pietro mascagni a 150 anni dalla nascita (1863 – 1945) / 150 de
ani de la naștere

interferențe româno-italiene în epoca modernă / interferenze
romeno - italiane in epoca moderna: ion Heliade rădulescu (ii)

vă invităm să citiți…

profesorul Giandomenico Serra. omagiu / il professor
Giandomenico Serra. omaggio

i Giamberiani calabresi a ploiesti / Giamberiani calabrezi la
ploiești

interviu cu Soprana / intervista al Soprano Simona nicoletta
Jidveanu

C
op

er
tă

: T
ab

ul
a 

P
eu

tin
ge

ria
na

 (4
, 5

) (
C

ab
in

et
ul

 d
e 

hă
rț

i a
l B

.A
.R

.) 
/ 

M
ot

to
: O

vi
di

o,
 A

m
or

es
, 2

–
5,

 V
 9

 /
 S

im
on

e 
M

ar
tin

i &
 L

ip
po

 M
em

m
i –

 A
nn

un
ci

az
io

ne
, 1

33
3 

(G
al

er
iil

e 
U

ffi
zi

) –
 d

et
al

iu

F O N D AT Ă  Î N  2 0 0 7

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

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

Președinte fondator
Mircea Grosaru

Colectiv redacțional

Director
Gabriela Tarabega

Redactori
Radu Coroamă 
Ioana Grosaru
Elena Bădescu
Gregorio Pulcher
Dan Comarnescu

Design & pre-press
Square Media
www.squaremedia.ro

NR. 45-46 • SERIE NOUĂ

SEPTEMBRIE – DECEMBRIE

2013

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

Str. Lipscani nr. 19, etaj 1
030031 București
Tel./Fax: 021 313 3064
ufficio@roasit.ro

www.roasit.ro

28

imigrarea strămoșilor mei italieni și integrarea familiei în
societatea românească / L’immigrazione dei miei progenitori e
l’integrazione della famiglia nella societa’ romena

E V E N T I  /  E V E N I M E N T E

C U L T U R A  /  C U L T U R Ă

S O C I E T A ’  /  S O C I A L

39 Știri / notizie

27 Lettera a mia figlia / Scrisoare către fiica mea

32 ritornando a cataloi / reîntoarcere la cataloi

38 S-a stins un erudit… comandor (r) neculai pădurariu

06 darul de crăciun: Fericitul vladimir Ghika

08 Auguri… cu cimpoiul

09 trandafiri pentru Angela

10 conferința europeană: minoritățile naționale în strategia europeană. Studiu de caz: italienii din românia

12 târgul internațional Gaudeamus – carte de învățătură

04 natale, tra incantesimo e ricordo / crăciunul, între miracol și amintire

34
interviu cu un jurnalist: Ana iorga mihail sau despre italieni
din românia, un nou episod

37
din nou „la braț“ cu frumusețea 
artei minorităților naționale în capitala moldovei

14
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24
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ma il natale contiene in sé un
altro mistero: continua, nostro mal -
grado, a esercitare un fascino irresis -
ti bile sulla stragrande maggioranza
delle persone, e l’atmosfera che si
crea durante il periodo natalizio ha
qualcosa di magico che è difficile
spiegarsi. le ragioni religiose non
sono suffi cienti a fornirci una valida
interpretazione. né la sacralità del
rito può dirci molto su questa strana
atmosfera che si crea attorno a noi e,
soprattutto, dentro di noi. da dove
nasce, dunque, questa strana «ma gia»?
possiamo tentare una inter pre ta -
zione.

io credo che nessuno crei per noi
l’atmosfera del «magico natale»:
siamo noi stessi a crearla, dentro di
noi e attorno a noi, generando prima
di tutto una nostra storia personale,
un nostro «c’era una volta». È quasi
come se, almeno una volta all’anno,
volessimo materializzare una nostra
intima e personale favola con la sua
atmosfera leggermente incantata.
perché, nei fatti, tutti abbiamo
bisogno di favole e storie. forse è
anche questa pulsione che rende
quasi reale quel clima magico del
natale, che qualcuno chiama erro -
neamente «clima di bontà». concetto
erroneo – a mio parere – perché o si
è buoni tutto l’anno, o non lo
diventiamo per un sol giorno.

ma per creare la «favola» abbia -
mo un’unica via: far riemergere i

nostri ricordi e le nostre più sopite
emozioni, che appartengono in
genere al passato e alla nostra
infanzia, o quanto meno alla nostra
più acerba giovinezza. quasi una
personale via «alla ricerca del tempo
perduto». facciamo dunque ricorso
ai ricordi. e i ricordi basta poco per
ris vegliarli. essi sono fatti anche di
sapori, profumi, atmosfere familiari,
sensazioni. tutte cose che per il resto
dell’anno ripo niamo nel profondo
dell’anima, come oggetti polverosi in
una vecchia cassa panca. ed ecco che
in un breve periodo, animati anche
dalla curiosità che ci suscita l’immi -
nente attesa del «tempo prossimo
venturo», l’anno che verrà, tutto
riemerge dalla «vecchia cassapanca»
dell’infanzia: il silenzio ovattato della
neve… la mamma che sfaccenda in
cucina fino a sera tardi, mentre i
profumi dei dolci si diffondono per
tutta la casa… il risveglio al mattino
con l’odore delle frittelle dolci e calde,
pronte per la colazione… lo sguardo
sereno dei nonni che ammiccavano
quando qualcuno ci raccontava che
sarebbe venuto babbo natale a
portarci i regali… il camino acceso
con il fuoco che danza e crepita… la
sorpresa dei giocattoli, o il desiderio
e l’attesa di essi… il sapore del
miele… le musiche e le canzoni
natalizie… le feste a scuola… la
preparazione dell’albero natalizio o
del presepe… le promesse fatte e

ricevute… e tante, tante altre cose, a
seconda della «vecchia cassapanca»
che ognuno di noi in qualche luogo
possiede. ma anche se non abbiamo
avuto tutto questo, lo abbiamo
sognato, o desiderato, o immaginato,
e ci siamo costruiti un mondo
fantastico, al quale non abbiamo mai
finito di credere. ed emerge, prepo -
tente, la «voglia di famiglia», come la
ricordiamo, come l’avremmo voluta,
come la vorremmo, come la viviamo.

una sovrapposizione continua di
ricordi piccoli e grandi; di atti
quotidiani cui si può non prestare
attenzione per un anno, ma che alla
fine di un anno, cominciando col
natale e con la sottaciuta promessa
di un nuovo anno migliore del prece -
dente, determineranno una cascata di
emozioni da cui per qualche giorno
non si potrà tornare indietro. si
produce una sorta di rito collettivo
dunque, che è la somma del desiderio
di ciascuno di noi di ricordare e di
riassaporare il gusto confortante dei
più teneri ricordi. e immaginiamo
negli altri le stesse emozioni, perché
ognuno ha le sue magie. ed è
l’unione di tutte queste magie che fa
il grande incantesimo del natale.

Antonio RIZZO

25 dicembre, natale. ma la data di nascita di Gesù non è nota. i vangeli non ne specificano né il giorno né l’anno. 
molti studiosi indicano che cristo sia nato in realtà in autunno. ma la data fu determinata perchè prossima al solstizio
d’inverno, in cui il sole comincia il suo ritorno nei cieli boreali. nello stesso periodo i pagani che adoravano il dio mitra
celebravano il dies natalis Solis invicti (giorno della nascita del Sole invincibile). e poiché il cristianesimo, per
affermarsi e radicarsi, usava sovrapporre le proprie celebrazioni ai riti e alle ricorrenze pagane, scelse questa data per
celebrare il giorno della nascita di Gesù. Fin qui le interpretazioni.

nAtALe,
tra incantesimo e ricordo
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25 decembrie, crăciunul. Însă data nașterii lui iisus nu este cunoscută. evanghelia nu specifică nici ziua, nici anul. mulți
învățați spun că de fapt cristos este născut toamna. Însă data a fost astfel determinată pentru că este aproape de solstițiul de
iarnă, în care soarele începe întoarcerea sa din cerurile boreale. În aceeași perioadă, păgânii care îl adorau pe zeul mithra
celebrau „Ziua nașterii Soarelui invincibil”. Și apoi, creștinismul, care pentru a se afirma și a prinde rădăcini, obișnuia să
suprapună propriile celebrări riturilor păgâne, a ales această dată
pentru a sărbători ziua nașterii lui iisus. Acestea sunt interpretările.

crĂciunuL,
între miracol și amintire   

dar crăciunul păstrează în sine
un alt mister: continuă să exercite o
fascinație irezistibilă asupra majorității
oame nilor, iar atmosfera care se crează
în perioada sărbătorilor de crăciun are
ceva magic care este greu de explicat.
motivele religioase nu sunt suficiente
pentru a ne oferi o interpretare vala -
bilă. nici caracterul sfânt al ritului nu
ne poate spune prea multe despre
această atmosferă stranie care se crează
în jurul nostru și mai ales în noi. de
unde provine deci, această „magie”
stranie? putem încerca o interpretare.

cred că nimeni nu crează pentru
noi atmosfera de „magie a crăciunu -
lui”: suntem noi înșine cei care o
creăm, înăuntrul nostru și în jurul
nostru, generând mai întâi de toate o
istorie a noastră personală, un „a fost
odată ca niciodată” al nostru. este
aproape ca și când, măcar o dată pe an,
am vrea să materializăm un basm al
nostru intim și personal, cu atmosfera
sa ușor fermecată. pentru că, de fapt,
toți avem nevoie de basme și povești.
poate că și din cauza acestui impuls
devine aproape reală atmosfera aceea
magică de crăciun, pe care unii o
numesc în mod greșit „atmosferă de
bunătate”. este un concept greșit –
după părerea mea – pentru că sau
suntem buni tot timpul anului sau nu
putem deveni buni pentru o singură zi.

Însă pentru a crea „basmul” avem
o singură posibi litate: să ne scoatem la
iveală amintirile și emoțiile cele mai

adormite, care aparțin în general trecu -
tului și copilăriei noastre sau cel puțin
tinereții noastre foarte crude. este
aproa pe o manieră personală de a
„căuta timpul pierdut”. să recurgem
deci la amintiri. iar pentru a trezi
amin tirile nu ne trebuie prea multe. ele
sunt făcute din arome, parfumuri,
atmosferă familiară, senzații. sunt ca
lucrurile pe care în restul anului le
ținem în fundul sufletului, așa cum
ținem obiecte pline de praf într-un
cufăr vechi. și iată că într-un timp
foarte scurt, animați de curiozitatea
care ne suscită așteptarea iminentă a
„timpului din viitorul apropiat”, anul
care va veni, totul reapare din „vechiul
cufăr” al copilăriei: liniștea zăpezii, de
parcă totul este căptușit cu vată…
mama care gătește în bucătărie până
seara târziu, în timp ce mirosul dulciu -
rilor se răspândește prin toată casa…
tre zirea de dimineață cu miro sul frigă -
nelelor dulci și calde, pregătite pentru
micul dejun… privirea senină a buni -
cilor când își făceau semne din priviri
când cineva ne povestea că a venit moș
crăciun care ne-a adus daruri… focul
care dansează și tros nește în sobă…
surpriza jucăriilor sau dorința și
așteptarea lor… gustul mie rii… muzica
și colindele de crăciun… serbările de
la școală… pregătirea pomului de cră -
ciun și pregătirea ieslei cu figurine care
reprezintă nașterea lui cristos… pro -
mi siunile făcute și pri mite… și multe,
multe alte lucruri pe care fiecare dintre

noi le are în „vechiul cufăr”. dar chiar
și dacă nu am avut toate acestea, le-am
visat sau dorit, sau imaginat, construin -
du-ne o lume fan tas tică în care nu am
încetat niciodată să credem. și, iată că
iese la iveală cu o forță puternică „dorul
de familie”, așa cum ne-o amintim,
cum ne-am fi dorit să fi fost, cum am
vrea să fie, cum o trăim.

o suprapunere continuă de amin -
tiri mici și mari; de gesturi cotidiene
cărora poate nu le dai atenție timp de
un an, dar care la sfârșitul lui, începând
cu crăciunul și cu promisiunea,
păstrată pentru sine, de-a avea un an
nou mai bun decât cel care a trecut, va
determina o cascadă de emoții care,
pentru câteva zile, nu va putea fi ținută
în frâu. are loc deci un fel de rit colec -
tiv, care reprezintă suma dorințelor
fiecăruia dintre noi de-a ne aminti și
de-a ne bucura din nou de gustul
reconfortant al celor mai duioase
amintiri. și ne imaginăm că și ceilalți
au aceleași emoții, pentru că fiecare are
propria sa magie. iar fuziunea acestor
magii fac miracolul crăciunului.

Traducere: Mariana Voicu
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era fiul lui beizadea iancu
Ghica, general și, în acea pe rioadă,
ministru plenipotențiar al româniei
în turcia, și nepotul lui Grigorie
Ghica, ultimul domni tor al
moldovei. micul prinț a fost botezat
în biserica ortodoxă rusă din
constantinopol, pri mind numele
sfântului Vladimir, lumi nă torul
rusiei. și după mamă, fericitul
Vladimir de astăzi se trăgea tot din
familia dom ni toare a Ghiculeștilor,
ale xandrina moret de blarem berg,
descendentă a regelui franței, Henric
al iV-lea, fiind tot odată și nepoata
domnitorului Țării românești,
alexandru Ghica.

pe întreg parcursul vieții sale,
Vladimir Ghika avea să dobân dească
o cultură vastă și pluri disci plinară, dar
și o mare capa  citate de empatie uma -
nă. nedespărțit de fratele său, dimi -
trie, studiază dreptul la toulouse,
facultatea de științe politice la paris
și frecventează în paralel cursuri de
medicină, botanică, artă, litere, filo -
sofie, istorie și științe exacte.

dotat cu o memorie prodi gioa -
să, vorbește cel puțin cinci spre zece
limbi. compune versuri și caligra -
fiază cu deosebită măies trie, fiind și
neîntrecut organist.

În 1902, la 29 de ani, Vladimir
Ghika face profesiunea de credință
catolică, afirmând că recurge la acest
gest pentru a deveni „un ortodox mai
bun”. se dedică unei activități de
misio     nariat și operelor de caritate,
deve nind unul dintre pionierii apos -
 to  latului laic.

absolvă în 1905 „colegium
angeli cum” de la roma, faculta tea

de filosofie-teologie a ordi nu lui
domi nican, și obține licența în
filosofie scolastică și doctoratul în
teologie.

Vladimir Ghika o întâlnește la
constantinopol pe sora pucci din
ordinul fiicelor carității sf. Vin -
cențiu de paul. o invită în românia
și, din anul 1906, fon dează împreună
așezământul surorilor de caritate și
asociația doamnelor de caritate.
tot împre ună înființează primul dis -
pen sar gratuit, bethleem mariae la
bucurești, pun bazele marelui sana -
toriu sf. Vincențiu de paul – primul
spital gratuit din românia destinat
săracilor – precum și ale altor insti -

tuții medicale și de caritate: aziluri de
bătrâni, orfe linate, servicii de ambu -
lanță, dispensare etc. 

Vladimir Ghika devine astfel
fondatorul primei opere catolice de
caritate din românia. dintre iniția -
torii acestor instituții carita bile mai
făceau parte principesa maria (vii -
toa rea regină a româniei), prințesa
martha bibescu și doctorul nicolae
paulescu, descoperitorul insuli nei,
precum și mama sa, prințesa
alexandrina Ghica.

În 1907 Vladimir Ghika orga -
nizează ambulanțe pentru victi mele
răscoalei țărănești și oferă, prin grefă,
piele din propriul său trup. În
războiul balcanic din 1913 participă
la serviciile sani tare alături de
doamnele de caritate, îngrijește
bolnavii de tifos și de holeră, fapt
pentru care este decorat de către
viitoarea regină maria.

după primul război mondial se
stabilește la paris și pe 7 octombrie

Acum 140 de ani, în ziua de crăciun a anului 1873, la constantinopol, 
se năștea un prunc care avea să urmeze întreaga sa viață exemplul de
blândețe și jertfă al lui isus Hristos.

Septembrie • decembrie 13

Fericitul   
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1923, la vârsta de 50 de ani, devine
preot al parisului. ceremonia, ofi -
ciată de cardi na lul dubois, are loc în
capela ordinului lazarist de pe rue
de sèvres, în prezența a numeroase
personalități și capete încoronate. În
această calitate, i se încredin țează o
parohie la Villejuif – o mahala sără -
că cioasă și rău famată a parisului –
unde, între 1924 și 1928, va locui
într-o baracă de lemn, în mare
sărăcie și condiții vitrege de trai. Încă
de la începutul misiunii sale, schimbă
radical spiritul cartierului, crează o
obște de credincioși și pune bazele
viitoarei parohii sf. tereza a
pruncului isus.

Vladimir Ghika intră în cer cu rile
intelectualilor progresiști francezi,
corespondează cu mari mistici și
teologi ai timpului.

În 1925 fondează opera fra ților
și surorilor sf. ioan, cum pă rând din
fonduri proprii vechea mănăstire de
la aubrive. În 1931 devine proto -
notar apostolic, re pre zentant al sf.
scaun, primind titlul de monsenior,
și desfășoară o activitate extraor -
dinară în toată lumea (la bucurești,
budapesta, roma, paris, dublin,
tokyo, sidney, buenos aires), lăsând
peste tot urme ale trecerii sale. În
glumă, papa pius al xi-lea îl va numi
„marele vagabond apostolic”. 

În 1939 mons. Ghika se întoar -
ce în românia, unde rămâne pe
durata celui de-al doilea război
mondial, pentru a face apostolat în
sânul poporului său. repune pe
picioare lepro ze ria de la isaccea, ofi -
ciază liturghii în spitale și închisori.
are acordul Vaticanului de a sluji în
ambele rituri, latin și bizantin și, ca
preot biritual, slujește la bucurești, în
biserica Greco-catolică sf. Vasile cel
mare din str. polonă. aici devine
ocro titorul și îndrumă to rul tinerilor
români refugiați în 1940 în Vechiul
regat, după cedarea ardealului de
nord. niciunul dintre acești fii
spirituali nu l-a uitat!

În anul 1947, când regele mihai
este obligat să abdice și să părăsească
românia, mons. Vladimir Ghika
refuză să se îmbarce în trenul regal,
alături de fratele său dimitrie și de
cum na ta sa, prințesa elisabeta Ghika,
doamnă de onoare a reginei mame
elena. el afirma: „dacă dumnezeu
mă vrea aici, aici rămân…”.

În ultimii ani de viață va locui în
casa fraților lazariști de pe lângă
sanatoriul saint Vincent de paul
(devenit institutul de endo -
crinologie c.i. parhon), slujind în
biserica franceză, astăzi biserica
sacré coeur din bucurești. În jurul
său se crează o aură de sfințenie.

la 18 noiembrie 1952, în vârstă
de aproape 80 de ani, mons. Vladimir
Ghika este ares tat pe stradă, pentru
„trădare” și „spionaj” în favoarea
Vaticanului. Va îndura torturi și umi -
lințe teri bile, fiind supus la bătăi și
repe tate spânzurări și șocuri electrice. 

Închis în temnița de la Jilava,
devine lumina celulelor sordide,
spunând: „locul acesta era sfânt și eu
nu știam!” duhovnic și apostol
creștin, își vindeca tova rășii de sufe -
rință cu relicva sa, un spin din cununa
mântuitorului. sfârșește epuizat de
boală și de frig, la 81 de ani, în 1954,
în ziua de 16 mai, dată care va fi de
acum ziua sa de pomenire.

ceremonia de beatificare a feri -
citului Vladimir Ghika a avut loc
sâmbătă 31 august a.c., în complexul
romexpo din bucu rești, în prezența
cardinalului angelo amato, pre -
fectul congre gației pentru cauzele
sfinților, trimis al sfântului părinte
papa francisc i.

la liturghia solemnă au parti -
cipat aproximativ 200 de preoți, 20
de înalți ierarhi, episcopi și cardinali,
precum și aproape zece mii de cre -
dincioși de toate confesiunile, sosiți
din toate colțurile româniei și ale
lumii. alături de reprezentanți ai
cultelor și ai misiunilor catolice, de
oficialități, foști președinți ai țării,

miniștri și prim-miniștri, la cere mo -
nie s-au aflat și foști deținuți politici,
tovarăși de suferință ai fericitului
Vladimir Ghika, precum și mulți
reprezen tanți ai comunităților de
etnici italieni din românia.

beatificarea este o etapă din
procesul de recunoaștere a sfințe niei
(canonizarea) în biserica catolică și
are loc după un amănunțit proces de
recunoaș te re a vieții virtuoase a celui
beati ficat, iar, în cazul lui Vladimir
Ghika, și a martiriului său.

procesul de beatificare a mon -
seniorului a fost demarat în anul
2002, prin înaintarea la Vatican a
dosarului cu docu men te referitoare la
viața și sfârșitul sau martiric în închi -
soarea de la Jilava. inițiatorul acțiunii
a fost părintele ioan ciobanu, astăzi
parohul catedralei sf. iosif, pe atunci
paroh al bisericii sacré coeur din
bucurești. 

monseniorul a fost înmor mântat
în cimitirul de la Jilava, dar osemin -
tele sale au fost mutate în 1968 în
mormântul familiei de la cimitirul
bellu ortodox. 

moaștele fericitului pot fi vene -
rate astăzi nu doar la cimitir, ci și în
catedrala sf. iosif din bucurești,
fiind așezate în altarul secundar din
partea stângă, dedicat preasfintei
inimi a lui isus. 

Anca Filoteanu

Închisoarea Jilava 
– celulele prin care a trecut
monseniorul Ghika

  vladimir Ghika
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natale
di Giuseppe artuffo

il duro dorso di dicembre
accoglie il galoppo dei pettirossi
e svuota meraviglia
in mille rochetti di neve
mentre all’uomo concede
il suo viso per il natale
di luce solenne e quieto
come un gioco di cince.

crăciun
Spinarea aspră a lui decembrie
primește cu galopul măcăleandrilor
și împrăștie această minune
în mii de steluțe de zăpadă,
în timp ce omul își împodobește 
chipul pentru crăciun
cu o lumină solemnă și tihnită
ca o pasăre jucăușe.

Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, când dragostea ne
umple inimile, a cadourilor, a vorbe lor frumoase, a îmbră țișă -
rilor. Mai poate fi și prilej de trecere în revistă a unui an întreg,
cu întâmplări asupra cărora avem a medita. Și dacă pe lângă o
seamă de realizări și împliniri am făcut și ine vitabile greșeli, e
momentul când învățând din ele, să găsim în noi puterea de a nu
ne lăsa copleșiți, să nu ne închidem în dezamăgiri, ci să mergem
mai departe. Și mai ales să ne străduim să-i iertăm pe pe cei care
au fost incorecți față de noi, și în egală măsură să ne iertăm pe
noi înșine. Și mai trebuie să învățăm să ne gândim la un nou
început. 

Dar Crăciunul mai este ceva, el este acea unică, magică
sărbătoare care-ți dăruiește un puzzle cu imagini crezute de mult
uitate, dar care acum te năpădesc năvalnic din cele mai ascunse
colțuri ale memoriei, readucându-te în lumea copilăriei la orice
vârstă și oriunde te-ai afla, în țara ta sau călător, desprins de
meleagurile natale; factorul timp aici nu are prea mare
importanță. 

Așa se face că mulți italieni, la masa cu panet tone, torrone și
panforte, își amintesc, ei înșiși, sau preluând din povestirile
părinților sau bunicilor, de vestiții zampognari. Păstori sau
agricultori în restul anului, aceștia coborau în zilele de sărbă toar e
din munți, îmbrăcați în costume tradițio na le, cu blană de oaie,
ciorapi albi, opinci sau bocanci, uneori cu pelerine negre,
plimbându-se pe străzi și în sunetele scoase de zampogna,
instrument similar cimpo iului, le urau ascultătorilor, „Auguri”,
colindând despre nașterea pruncului la Betleem:

Quanno nascette ninno a bettelemme,
era notte e parea miezo juorno! 
maje le stelle 
Lustere e belle 
Se vedettero accussì! 
La chiù lucente 
Jette a chiammà li magi, in oriente.

Elena Bădescu

Auguri!...
cu cimpoiul



am cunoscut-o pe angela
tomaselli în urmă cu ceva ani, timp
în care, cum este și firesc ne-am
apropiat mult și datorită poate, acelui
liant venit de la ascendența italiană
comună, cea care i-a adus împreună
pe mulți dintre membrii actuali ai
asociației. este bine cunoscut faptul
că angela tomaselli provine dintr-o
familie de origine italiană.

la început mai timidă, colabo -
rarea artistei cu asociația a devenit o
constantă prin invitațiile și partici -
pările la multele vernisaje în care
pictorița era cap de afiș și, apoi, chiar
organizarea împreuna cu ro.as.it.
a mai multor expoziții și deosebite
proiecte artistice. 

amintesc, astfel, succesul pri -
mului proiect realizat la fălticeni, în
sala de expoziții a muzeului de artă
„ion irimescu”, unde expoziția an -
gelei „amintiri suprapuse” a rămas
deschisă mult timp după expirarea
termenului stabilit inițial. au urmat
apoi alte expoziții de succes, în italia
(roma, milano), în franța, la
Geneva și, firește, la bucurești, în
sălile asociației noastre.

și a venit, acum, expoziția de la
râmnicu Vâlcea al cărei vernisaj din
8 noiembrie 2013 a avut o însem -
nătate aparte pentru artista care își
împlinea astfel un vis, anume acela de
a organiza acasă, acolo de unde a
pornit totul, începând cu primii
pași... până la definitivarea deciziei de
a urma cariera de artist plastic, o
expozitie care să ilustreze întreaga ei
carieră. și dacă îmi este permis, și nu
greșesc, poate fi considerată o
expoziție omagială dedicată profe so -
rilor, maeștrilor ei de început, cei care
i-au pus penelul în mână, desco -
perindu-i talentul și călăuzind-o spre
înaltă măiestrie și prin care spune,
„vedeți cu mine nu v-ați înșelat”.

născută la brezoi, la 5 noiembrie
1943, pictorița a urmat școala pri mară
și gimnazială în frumoasa loca li tate
natală de care este profund atașată, a

continuat studiile liceului teoretic și
concomitent ale școlii de artă
populară la râmnicu Vâlcea, unde și-a
ales definitiv calea ce avea să o urme -
ze. și astfel amintirile celor mai
frumoși ani aveau să o țină mereu
aproape de începuturile devenirii ei.

la ceas aniversar, pentru a mul -
țu mi tuturor, publicului, admira to -
rilor, prietenilor mai îndepărtați sau
a celor de suflet și tuturor acelora
care au ajutat-o în bogata ei carieră,
energica și creativa artistă a dorit să
ofere un cadou pe măsura talentului
ei și care să o reprezinte.

și pentru că angela are ce arăta
și bineînțeles cu ce se mândri, a
strâns laolaltă într-o expoziție
sinteză, o sută de tablouri, o selecție
din numeroasele expoziții pe care
le-a realizat de-a lungul bogatei sale
cariere, creând astfel un eveniment
expozițional de excepție.

din partea tuturor acelora care
au fost, dar și a acelora care nu au fost
la vernisaj și care o cunosc și apre cia -
ză, prieteni și membri ai ro.as.it.,
am felicitat-o pe angela tomaselli,

oferindu-i din tot sufletul un buchet
de trandafiri, un tablou – fotografia
portret din colecția expoziției „de la
emigrare la integrare” reprezen tând-o
pe sărbătorită, dar și câteva daruri
simbolice, de suflet, împreună cu
urări de sănătate, putere de muncă,
inspirație și viață cât mai lungă.

Ioana Grosaru

trandafiri pentru Angela

Anul 2013 a fost pentru pictorița Angela tomaselli un an de împliniri și realizări, 
nu numai profesionale, ci și personale, motiv pentru care artista a ținut să-l încheie
într-un mod special, așa cum numai un artist are posibilitatea să o facă. 
A planificat și organizat, chiar în orașul ei de suflet, râmnicu vâlcea, o expoziție de
anvergură, care face o trecere prin întreaga sa carieră artistică. Și totul s-a petrecut
într-un minunat și potrivit spațiu, cel oferit de muzeul de Artă al Județului vâlcea, 
și anume, „casa Simian”, așa cum și-a dorit. evenimentul a fost susținut de direcția
pentru cultură și, în mod special, de directorul acesteia, dl Florin epure, de Filiala
județeană a uniunii Artiștilor plastici prin contribuția deosebită a președintelui
acesteia, dl Gheorghe dican, un alt vechi prieten al Angelei și al Asociației italienilor
din romania – ro.AS.it. 
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minoritățile naționale 
în strategia europeană

activitatea asociației italienilor din românia –
ro.as.it. devine cu fiecare lună mai bogată, mai
diversificată și cu o sferă de cuprindere tot mai
însemnată. În anul care, iată, se apropie de sfârșit, s-au
tipărit cărți, publicații periodice, s-au organizat
expoziții, tabere pentru copiii etnicilor italieni, a fost
sprijinită activitatea liceului teoretic „dante
aligheri” din bucurești, care are clase cu predare în
limba italiană ca limbă maternă, s-a participat la festi -
valuri tradiționale dedicate minorităților națio nale
din țara noastră, au fost marcate sărbătorile tradițio -
nale și naționale din cele două țări – italia și românia,
au fost sprijinite comunitățile cele mai active ale
etnicilor italieni din diferite județe ale țării (la cererea
acestora) au fost onorate cu prezența toate târgurile
importante la care departamentul pentru relații
interetnice (dri) a avut standuri, de la acesta venind
cu precădere, sprijinul logistic și financiar pentru
activitățile asociației. dar, mani festa rea coroană a
anului considerăm a fi fost confe rința europeană
dedicată minorităților naționale, organizată în
parteneriat cu dri și cu institutul demo craților
europeni (ide). cofinanțată de parla mentul
european, aceasta s-a desfășurat la palatul parla men -
tului româniei, Sala Drepturilor Omului. În cadrul
conferinței au fost dezbătute probleme vizând
conceptul de minoritate națională, situația minorită -
ților naționale în diferite state europene, inclusiv a
romilor, precum și păstrarea și promovarea iden tității
într-un cadru politic adecvat. au partici pat la
dezbateri deputați și senatori români, parla mentari
europeni, reprezentanți ai altor instituții și organizații
implicate în problema minorităților. 

un spațiu important s-a acordat prezentării isto -
riei și situației actuale a etnicilor italieni din
românia. printre intervenanți, numeroși etnici
italieni, membri ai ro.as.it., care au vorbit despre
desti nul familiilor lor în românia pre și postcomu -
nistă, arătând care a fost drumul lor de la emigrare
până la integrarea în țara de adopție, atât de asemă -
nă toare cu a lor din punct de vedere al peisajului
natural și al tipului de conviețuire.

lucrările conferinței au fost moderate de dna
laczikó enikő Katalin, secretar de stat la dri și dl
deputat mircea Grosaru, președintele ro.as.it.,
care a prezentat discursul de deschidere a mani festă -
rii, precum și concluziile acesteia.

au mai onorat evenimentul, cu salutul lor, exce -
lența sa diego brasioli, ambasadorul italiei la
bucurești, dl francesco rutelli, președintele alianței
pentru italia, ex-primar al romei și dl deputat
Varujan pambuccian, liderul Grupului parlamentar
al minorităților, care a avut și o intervenție tematică.

Gabriela Tarabega Settembre • dicembre 13 1 1
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Gaudeamus, ajuns în 2013 la o
ediție aniversară – 20 de ani de
prezență neîntreruptă – și-a des -
chis din nou porțile la sfârșitul
lunii noiembrie, așa cum ne-a
obișnuit de-a lungul timpului, spre
bucuria sutelor de mii de iubitori
ai cărții, care i-au trecut pragul.

noi îl iubim pentru că îl
considerăm unul dintre cele mai
importante evenimente culturale
ale anu lui. este marea sărbătoare
a cărții, când realizăm cât de
multe, inte resante și de preț volu -
me se tipăresc în românia.
numai când le vezi pe toate adu -
nate îți dai seama de dimensiunea
fenome nului și pleci cu regretul
de a nu-ți fi putut cumpăra tot
ceea ce ți-ai fi dorit, dar și fericit
de a-ți fi ales câteva, care-ți vor
asigura lectura măcar pentru
câteva săptămâni sau… luni.

anul acesta, nu știu de ce,
târgul ne-a apărut mai frumos,
mai luminos (era și soare afară),
mai spațios, căile de acces ale
vizitatorilor mai largi, standurile
cu un designer modern păreau
transparente, ți se ofereau și parcă
te ademeneau.

În mod evident, de la acest
eveniment major destinat iubito -
ri lor de literatură, asociația
italie nilor din românia –
ro.as.it. nu putea lipsi. a fost
prezentă cu un stand de carte,
reviste, ziare, măști venețiene și
produse specific italienești. dar
mai ales cu lansarea plachetei de
versuri Poza de Nuntă a poetului
mihai niculiță, etnic italian,
descendent în linie maternă din
vestita familie de constructori
pezamosca. au vorbit despre
poet și despre poemele sale prof.

Gabriela tarabega și criticul dan
iacob. a citit din poemele lui
mihai niculiță, în limba italiană,
cea care le-a și tradus, prof. mara
chirițescu, moderator fiind prof.
ioana Grosaru, vicepreședinta
ro.as.it. realizată de square
media, cartea este din punct de
vedere grafic, de o delicatețe și o
frumusețe înduioșătoare, precum
și versurile ieșite de sub pana
poetului, cunoscut, de altfel,
cititorilor revistei noastre. ne face
însă o deosebită plăcere să re -
amin tim câteva din datele sale
biografice:

născut în 8 noiembrie 1951
în comuna borca, județul neamț,
mihai niculiță este absolvent al
facultății de construcții și arhi -
tectură a universității tehnice
din iași (1994), master în conser -

târgul internațional  
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varea și restaurarea construcțiilor
inginerești și lucrărilor de artă
(2002), doctor în inginerie civilă
cu teza Reabilitarea construcțiilor
de patrimoniu folosind sisteme de
beton, specialist atestat de mini -
sterul culturii și patri moniului
național în do meniul resta u -
rării struc turilor is to rice de
patri mo niu. În anul 2007 i se
pu blică volumul Consoli -
darea clădirilor de patri -
moniu, la editura so cie tății
aca demice „matei-teiu
botez” din iași.

fire sensibilă, iubitor de
artă, mihai niculiță își face
debutul literar în revista
liceului din borca, publi -
când, apoi, în revista Asachi.
Își adună creația poetică în
volumele: Fereastra zidită,
2009, Cerul fluid, 2010,

Pomul din curte, 2011 și Poza de
nuntă. Poeme, 2013.

Gabriela Tarabega

   Gaudeamus carte de
învățătură

baladă
Se interpreta la vioară o baladă,
Se însera și tu treceai pe stradă,
Și nu lăsai să se mai vadă 
A iernii melancolică zăpadă.
mergeai pe lângă plopii așezați în colonadă
Și nimeni nu voia să creadă
că fulgii vin în urma ta grămadă,
despre iubire să-ți ceară o dovadă.
eu te priveam pe după balustradă, 
iar tu te depărtai spre altădată, 
iubita mea prin vremi uitată.

ballata
S’interpretava al violino una ballata,
imbruniva e tu passavi per strada,
e non lasciavi più vedere
dall’inverno la malinconica neve.
Andavi lungo la fila di pioppi incolonnata
e nessuno voleva credere
che i fiocchi ti seguissero a ondata,
dell’amore ti è chiesta prova.
io ti guardavo dietro una balaustrata,
e tu ti allontanavi verso un’altra volta, 
Amore mio, nel tempo dimenticata. 

(din volumul poza de nuntă)
SiA

mo
 di

 nu
ov

o i
nS

iem
e



il 2013 si chiude con la risonanza delle celebrazioni
per i 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. facciamo
dunque appena in tempo a ricordare che un altro maestro
della musica italiana va commemorato per i 150 anni dalla
sua nascita (7 dicembre 1863). certo, non con la stessa
notorietà di Verdi, e non per numero di opere scritte, ma
anche lui significativo per il valore storico e artistico della
sua presenza sul palcoscenico del melodramma italiano: si
tratta di Pietro Mascagni. suo è il merito, raccolta l’eredità
musicale di Verdi, di far nascere un nuovo corso musicale
denominato «verismo», a cui molto dovranno le opere dei
successivi maestri, fino ai nostri tempi moderni, dove nei
«music hall» vengono rappresentate in «parole e musica»
vere e proprie opere, i meglio noti «musical» : singing in
the rain, Jesus christ superstar, West side story, Hair,
Grease, evita, per citare le più conosciute, sono alcuni
esempi. dal che si deduce che l’opera lirica non è mai
morta; si è trasformata, adattandosi ai tempi, mutata nei
costumi di scena e nelle ambientazioni, ma è ancora viva e
vegeta fra di noi, nei teatri di varietà e al cinema, visto che
molti di questi musical teatrali si sono trasformati in film
di successo, che tutti andiamo a vedere. ed è come se tutti
andassimo ancora all’opera.

tutto questo lo dobbiamo anche a pietro mascagni,
che dal melodramma puro alla Verdi o alla puccini per
intenderci, fece «virare» l’opera verso una rappresentazione
più aderente ai tempi e più reale dal punto di vista
narrativo. e lo fece con un capolavoro che lo ha reso
celebre: la Cavalleria Rusticana. È un’opera dalla vicenda
umana travolgente, notevole per il suo racconto quasi

cinematografico (un atto unico della durata di poco più di
un’ora), e per la facilità e immediatezza della musica, assai
comunicativa e che penetra dritta al cuore. non da ultimo,
Cavalleria Rusticana contiene la novità di essere un’opera
che racconta vicende legate al popolo, quasi come in una
tragedia greca.

l’opera poggia su una costruzione drammaturgica di
grande impatto emotivo. stupefacente è l’inizio, con il
personaggio principale che canta – a sipario ancora chiuso
– una indimenticabile serenata. si aggiungono poi i cori
d’insieme, che danno il colore locale e suggeriscono una
vita campestre quasi da arcadia, in contrasto con le
vicende che si susseguiranno durante tutta l’opera, ben più
drammatiche. tutta la vicenda si svolge in sicilia, nel
periodo in cui fu scritta l’opera stessa (1890), in un contesto
tradizionale e tradizionalista. in breve:

Turiddu (diminutivo di Salvatore), tornato dal servizio
militare, ha ripreso la relazione con Lola, che in assenza di
Turiddu si è però sposata con Alf io. Ma Turiddu,
contemporaneamente, ha sedotto anche un’altra ragazza del
paese, Santuzza (diminutivo di Santa) promettendole di
sposarla. Da qui, l ’ira e la gelosia di Santuzza che denuncia i
due amanti ad Alfio. Quest’ultimo giura di vendicarsi.

Il giorno di Pasqua, terminata la messa, Turiddu invita
gli amici a un brindisi, ma Alfio (il marito tradito) rifiuta con
sdegno. Turiddu (il traditore) si sente offeso, e morde l ’orecchio
ad Alf io (tipico gesto provocatorio siciliano) sf idandolo a
duello. Turiddu, esaltato dal vino, corre a salutare la madre per
l ’ultima volta, e le raccomanda di aver cura di Santuzza (la
fidanzata tradita) come di una f iglia. Quindi si presenta sul
terreno di sf ida (al coltello, è appena il caso di dirlo). Il grido
«Hanno ammazzato compare Turiddu» chiude il dramma
popolare.

come si vede, nell’opera ci sono tutti gli ingredienti
per conquistare il favore popolare. niente saghe eroiche,
miti ed eroi, ma una storia che il popolo più semplice
sentiva come «vera». tutto questo, unito ad arie, romanze,
cori, di una orecchiabilità estrema, assicurarono il successo
mondiale a mascagni. il quale scrisse altre opere, nessuna
delle quali raggiunse il successo di Cavalleria Rusticana,
ma aveva impresso una svolta irreversibile al connubio tra
parole e musica, all’opera lirica. mascagni fu anche
direttore d’orchestra di fama internazionale, ma pochi
ricordano anche questo aspetto dell’artista, essendo ormai
il suo nome legato a quell’unica opera, Cavalleria
Rusticana, scritta di getto, per partecipare ad un concorso
pubblico. quando si dice un destino…

Antonio Rizzo

150 anni 
dalla nascita 
(1863-1945)

pietro mascagni
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Stampe d’epoca di alcune
scene dalla cavalleria
rusticana inabiti siciliani



anul 2013 se încheie cu ecoul celebrărilor a 200 de ani
de la nașterea lui Giuseppe Verdi. abia avem timp, deci,
să ne reamintim că un alt maestru al muzicii italiene
urmează a fi comemorat pentru cei 150 de ani de la naștere 
(7 decembrie 1863). desigur, nu se bucură de aceeași
notorietate ca Verdi, și asta nu din cauza numărului de
opere scrise, dar și el este un reprezentant semnificativ din
punct de vedere istoric și artistic a ceea ce a însemnat
prezența pe scenă a melodramei italiene: este vorba despre
Pietro Mascagni. este meritul său, după moștenirea
muzicală a lui Verdi, de a fi dat naștere unui nou curent
muzical denumit „verist”, curent căruia i-au datorat mult
operele maeștrilor ce au urmat, până în timpurile noastre
moderne, cum ar fi „music-hall-ul”, în care sunt repre -
zentate prin „cuvinte și muzică” adevărate opere; astfel de
exemple sunt, pentru a le cita pe cele mai cunoscute:
singing in the rain/cântând în ploaie, Jesus christ super
star, Westside story/o istorie din cartierul de Vest, Hair,
Grease, evita, de unde se poate conchide că opera lirică
nu a murit niciodată. ea s-a transformat, adaptându-se
timpurilor, s-au schimbat costumele de scenă și decorurile,
dar ea este încă vie, trăiește printre noi în teatrele de
varietăți și în cinematografe, pentru că multe dintre aceste
musicaluri s-au transformat în filme de succes, pe care toți
le vedem cu plăcere. și atunci, este ca și cum am merge cu
toții la operă. 

toate acestea i le datorăm și lui pietro mascagni, care,
să ne înțelegem, plecând de la melodrama „puro” a lui Verdi
sau cea a lui puccini, a făcut ca opera să „vireze” spre o
reprezentație mai adecvată timpului și mai reală din punct
de vedere narativ. a realizat acest lucru cu o capodo peră
care l-a făcut celebru: Cavalleria Rusticana. este o operă
cu o poveste tulburătoare a unor destine umane,
importantă pentru relatarea ei aproape cinematografică
(are un singur act care durează puțin mai mult de o oră) și
pentru că facilitează instantaneitatea muzicii, atât de
comunicativă, care-ți pătrunde drept în inimă. și nu în
ultimul rând, cavalleria rusticana conține noutatea de a
fi o operă care prezintă întâmplări legate de popor, aproape
ca o tragedie greacă.

opera are o construcție dramaturgică de mare impact
emoțional. emoționant este începutul, cu personajul
princi pal care cântă – cu cortina încă neridicată – o
serenadă de neuitat. i se alătură apoi corurile care dau
culoarea locală și sugerează o viață campestră aproape ca
în arcadia, în contrast cu întâmplările care urmează pe tot
parcursul operei și care sunt mult mai dramatice. 

acțiunea are loc în sicilia, chiar în perioada în care a
fost scrisă opera (1890), într-un context tradițional și
tradiționalist. pe scurt: 

Turiddu (diminutiv de la Salvatore), întorcându-se din
serviciul militar, își reia relația cu Lola, care în absența sa se
căsătorise cu Alfio. Dar, în același timp, Turiddu, a sedus-o și
pe o altă fată din sat, Santuzza (diminutiv de la Santa)
promițându-i că se va căsători cu ea. De aici, ura și gelozia
Santuzzei care-i denunță pe cei doi amanți lui Alfio. Acesta
din urmă jură că se va răzbuna. 

În ziua de Paște, după terminarea slujbei, Turiddu își
invită prietenii la un pahar, dar Alfio (soțul trădat) îl refuză
cu dispreț. Turiddu (trădătorul) se simte ofensat și-l mușcă de
ureche pe Alfio (gest provocator tipic sicilian) provo cându-l la
duel. Turiddu, surescitat de vinul băut, fuge la mama sa să o
vadă pentru ultima oară și o roagă să aibă grijă de Santuzza
(logodnica trădată) ca de o f iică. Apoi, se prezintă la terenul
de duel (înarmat cu un cuțit, dacă mai e cazul s-o spunem).
Cu strigătul „A fost omorât cumătrul Turiddu” se încheie
drama populară.

după cum se vede, în operă se găsesc toate ingre -
dientele pentru câștigarea aprecierii populare. nu sunt
povestiri eroice, n-avem mituri și eroi, ci o poveste pe care
oamenii simpli o percep ca fiind „adevărată”. toate acestea
împreună cu ariile, romanțele, corurile, toate extrem de
ușor de reținut, au asigurat succesul mondial al lui
mascagni. a compus și alte opere, dar nici una dintre ele
nu a atins succesul Cavalleriei Rusticane, care a imprimat
o cotitură ireversibilă în ceea ce privește îngemănarea
dintre cuvinte și muzică în opera lirică. mascagni a fost și
dirijor al unei orchestre de renume internațional, dar puțini
își amintesc de acest talent al artistului, deoarece numele
lui este legat de această unică operă, Cavalleria Rusticana,
compusă dintr-un foc, pentru a participa la un concurs
public. când se vorbește despre destin…

Traducere: Mariana Voicu 1 5
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150 de ani 
de la naștere 
(1863-1945)

 



atras de originile limbii române, ion Heliade
rădulescu a militat cu consecvență pentru unificarea
acesteia editând la sibiu, în 1828, un tratat de simplificare
a scrierii intitulat Gramatica Românească, lucrare inspirată
din gramatica italiană și considerată de specialiștii în
lingvistică drept una de referință în domeniu, ea având ca
bază de pornire latinitatea limbii române.

concepția sa reflectată în această lucrare viza trei
direcții: adoptarea în ortografie a principiului fonetic
(utilizat și în prezent) în dauna celui etimologic; trecerea
de la scrierea în alfabetul chirilic la cel latin; reducerea
numărului de litere de la 48 la 27. totodată el considera
că limbile română și italiană sunt, de fapt, dialecte ale
limbii latine pentru care avea un adevărat cult, pus de către
dr. ion rotaru pe seama originilor sale spirituale: „clasicist
de formație, își are rădăcinile spirituale în cultura Greciei
și romei antice”.

argumentația lui Heliade se baza pe apropierea limbii
române de cea italiană, după cum susține mircea
anghelescu în cartea sa biografică: „opțiunea lui Heliade
în acest sens nu are nimic neobișnuit, cercetări mai recente
au arătat că influența italiană asupra limbii, a stilului
intelectual în primul rând, a fost considerabilă începând
cu secolul al xViii-lea, și că Văcărescu, filologii școlii
ardelene, dinicu Golescu, adică autori care au exercitat
asupra lui Heliade o influență certă, prezintă numeroase
italienisme”.

italienismul lui Heliade s-a manifestat din chiar
prefața gramaticii sale de la 1828 prin apelarea, în mod
repetat, la îndemnul de a urma exemple ale „fraților noștri
italieni” în chestiuni legate de ortografie, unde aceștia erau
mai avansați și, ca atare, „pre dânșii... trebuie să urmăm și
noi”, iar asemenea afirmații au mai apărut și în alte articole
ale sale din 1830, 1832 și 1836, stârnind reacții diverse.
astfel, constantin negruzzi, într-o scrisoare din 1836, îi
reproșa că ar fi vrut „să italieniți pe rumîni”.

opiniile contemporanilor, pro sau contra influențelor
italiene pe care autorul Gramaticii Românești le-a introdus
în modificările aduse limbii române, nu l-au putut deturna
de la ideile lui pe Heliade care afirma în 1839, conform lui
m. anghelescu, că: „materia acestei limbi cercetate în
natura ei, schismatismul sau timpii ei gramaticali se văd
de fiecine va voi să le ia în băgare de seamă că sunt același
neam cu a italianei”.   

George călinescu în Istoria Literaturii Române, de
exemplu, deși îl consideră „personalitatea cea mai mare a
literaturii române îndată după d. cantemir” și îi împărtă -
șește opinia privind caracterele tipografice, critică cu o
anumită vehemență „ortografia lui etimologică și limba lui
pestriță italo-română” pe care le considera „ridicule”,
dându-ne ca exemplu în acest sens versurile: „quând va

Attratto dalle origini della lingua romena, Ion Heliade
Rădulescu ha militato con costanza per la sua unif icazione
pubblicando a Sibiu, nel 1828, un trattato di semplif icazione
della scrittura intitolato Gramatica românească, lavoro
ispirato dalla grammatica italiana e considerato dagli spe cia -
listi in linguistica come una referenza del settore, avendo come
base di partenza la latinita’ della lingua romena.

La sua concezione riflessa in questo lavoro punta in tre
direzioni: adottare nell ’ortograf ia il principio fonetico
(utilizzato anche al presente) a scapito di quello etimologico;
passare dalla scrittura in alfabeto cirillico a quello latino;
ridurre il numero delle lettere da 48 a 27. Allo stesso tempo lui
considerava che le lingue romena e italiana fossero, di fatto,
dialetti della lingua latina per la quale aveva un vero culto,
instillatogli dal dr. Ion Rotaru un base le sue origine spirituali:
«classicista di formazione, ha le radici spirituali nella cultura
della Greca e Roma antiche».

Le argomentazioni di Heliade si basano sulla vicinanza
della lingua romena a quella italiana, come sostiene Mircea
Anghelescu nel suo libro biografico: «L’opzione di Heliade in
questo senso non ha nulla di straordinario, le ricerche piu’
recenti hanno mostrato che l ’influenza italiana sulla lingua,
lo stile intellettuale in primo luogo, e’ stato notevole a iniziare
col diciottesimo secolo, cosicche’ anche Văcărescu, i f ilologi della
Scuola di Ardeal, Dinicu Golescu, cioe’ autori che hanno avuto
un’importante influenza su Heliade, presentano numerosi
italianismi».

L’italianesimo di Heliade s’e’ rivelato proprio nella prefa -
zione alla grammatica del 1828 nel richiamare, in modo
ripetuto, l ’impulso a seguire l ’esempio dei «nostri fratelli
italiani» negli aspetti legati all ’ortografia, dov’essi erano piu’
avanzati e, quindi, «com’essi... dobbiamo seguire anche noi», e
affermazioni simili sono apparse in altri suoi articoli del 1830,
1832 e 1836, suscitando diverse reazioni. Altrettanto,
Constantin Negruzzi, in una lettera del 1836, lo «rimbotta di
aver voluto italianizzare i romeni».

Le opinioni dei contemporanei, pro o contro le influenze
italiane che l ’autore della Grammatica romena ha introdotto
come modif iche nel romeno, non hanno potuto allontanare
Heliade dalla sua idea che afferma nel 1839, secondo M.
Anghelescu, che: «La materia di questa lingua indagata nella
sua natura, lo scismatismo oppure i suoi tempi grammaticali li
puo’ vedere chiunque voglia consi de rarle come facenti parte
della stessa stirpe assieme all ’italiano».

George Călinescu nella istoria literaturii române
(storia della letteratura romena), ad esempio, anche se lo
considera «la maggiore personalita’ della letteratura romena
immediatamente dopo D. Cantemir», e ne condivide l ’opinione
riguardo i caratteri tipografici, ne critica peraltro con una certa
veemenza «la sua ortograf ia etimologica, la sua lingua
impiastricciata italo-romena» che considera «ridicole», dandone

(ii)
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ion Heliade rădulescu
interferențe româno-italiene în epoca modernă



răsbumba ultima trumbă / quare quele mai închise
morminte înveste și desferrâ / și fie-quare sbura-va și
corbu și columba / În valea quea mare la vecinica pace au
durere”.

un episod oarecum anecdotic, care-l plasează pe ion
Heliade rădulescu în zona cancanului din timpul său și
are rolul de a da și o notă sentimentală afinităților sale
pentru valorile italiene, este acela al presupusei idile a
acestuia cu o controversată contesă, relație negată de
Heliade dar prezentată de presa vremii și comentată de
personalități ale momentului.

astfel, găsim într-o scrisoare din 1849 a lui Vasile
alecsandri către Ghica: „l’image tant soit peu assombrie
de roméo et Juliette. elle, c’est la femme mystérieuse... lui,
c’est lui!”, după cum relatează m. anghelescu în lucrarea
sa, menționând că doamna e o „îndoielnică contesă
italiană, zisă de tunemberg, născută delearetto”... sau del
caretto, după Ghica, ex-amanta poetului mihai corradini.

existența „Julietei” lui Heliade este atestată chiar în
corespondența acestuia cu soția, marița, în 1850, căreia i-o
prezenta drept fiica naturală a regelui carol albert al
sardiniei, descriind-o drept „o femeie zvânturată, victimă
a prejudițiilor și a complicărilor politice”, aflată în postura
de a-și căuta un post de guvernantă sau damă de companie
în casa vreunui ministru de la constantinopol, deoarece
contextul politic nu-i permitea întoarcerea în italia natală. 

răspunsul mariței, deși diplomatic, lăsa să se întrevadă
o oarecare iritare, ea menționând că cele câteva case de
miniștri pe care le știe „nu pun «în haremul lor nici o
europee.. pentru că au pățit multe bieții turci de la
străine»”.

mergând pe firul speculațiilor legate de relația celor
doi exilați, mai consemnăm un ultim element cunoscut de
alecsandri și anume, „odele contesei, improvizate la adresa
lui Heliade, care i-ar fi răspuns «în valaho-italiană prin
strofe arzătoare», acestea nu s-au păstrat dacă ar fi existat
cu adevărat”.

cert este că în 1851 a fost editat la paris volumul de
versuri „L’Arpa del esule” (Harpa exilatului în traducere –
n.n.), unde printre altele găsim „un poem dedicat a.G.

un esempio con questi versi «Quând va răsbumba ultima
trumbă / Quare quele mai închise morminte înveste și desferrâ
/ Și f ie-quare sbura-va și corbu și columba / În valea quea
mare la vecinica pace au durere» (quando rimbom bera’
l’ultima trombala / quale le piu’ chiuse tombe copisce e
sferra / e quando chiunque volera’ come corvo e colomba/
nella quella grande valle alla eterna pace o dolore).

Un episodio alquanto aneddotico, che mette Ion Heliade
Rădulescu alla berlina dei suoi tempi e ha un ruolo di dare una
nota sentimentale alle sue aff inita’coi valori italiani, e’quella
del supposto idillio con una controversa contessa, relazione
negata da Heliade ma presente nei bollettini del tempo e
commentata dai personaggi del momento.

Cosi’ troviamo in una lettera del 1849 di Vasile Alecsantri
per Ghica: «l ’immagine loro puo’rassomigliare a Romeo e
Giulietta. E’ lei, la femmina misteriosa... lui, e’ lui!» e come
riporta M. Anghelescu nei suoi lavori, menzionando che la
donna e’ «l ’equivoca contessa italiana, detta di Tunenmberg,
nata Delearetto»... o del Caretto, secondo Ghica, ex-amante del
poeta Mihai Corradini.

L’esistenza di «Giulietta» di Heliade e’ dimostrata proprio
nella sua corrispondenza con la moglie, Marița, nel 1850, che
la presenta come la f iglia naturale del re di Sardegna Carlo
Alberto (di Savoia n.d.t.) descrivendola come «una femmina
sventurata, vittima dei pregiudizi e delle complicazioni
politiche», trovata nella situazione di doversi trovare un posto
come governante o dama di compagnia in casa di qualche
ministro di Costantinopoli, e il cui contesto politico non le
permetteva di tornare nell ’Italia natale.

La risposta di Marița, benche’ diplomatica, lascia
intravvedere una certa irritazione, quando menziona che le
poche case di ministri di cui lei sa «non mettono nel loro
harem alcuna europea... perche’ e’ successo di tutto ai
poveri turchi da parte delle straniere».

Seguendo il f ilo delle speculazioni sulla relazione dei due
esiliati, consegniamo un ultimo elemento conosciuto da
Alecsandri e cioe’ «odi della contessa, improvvisate all ’indi rizzo
di Heliade, che avrebbe risposto „in valacco-italiano in strofe
ardenti”, le quali non si sarebbero conservate se fossero
veramente esistite». 1 7
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Suvenirile unui 
proscris, 
i.H. rădulescu, 
sub lupa lui 
perspessicius
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eliade, victimă glorioasă a patriotismului său pentru care
nici un termen de comparație – constata anghelescu – nu
e prea înalt”.

deși au existat suspiciuni serioase bazate pe înscri -
surile care menționau o anumită apropiere dintre cei doi,
pe faptul că fuseseră văzuți tot mai des împreună în diferite
împrejurări prin paris, și pe unele elemente, ca cele legate
de poemul mai sus menționat, de faptul că italianca a
tipărit volumul respectiv la aceeași tipografie cu care lucra
și Heliade ș.a., nu a fost confirmată sau probată vreodată
o relație amoroasă între cei doi.

„despre «autoarea poeziilor italiene» auzise ceva și
prietenul Grădișteanu, dar Heliade se apără spunând că
aceasta trăia cu un francez pe care-l cunoaște, stimabil, de
altfel...” punând toată povestea idilei dintre el, Heliade și
poeta italiană, pe seama invidiei aducătoare de calomnie.  

până la urmă, dacă a existat sau nu o relație nepotrivită
a marelui cărturar pașoptist este mai puțin important
pentru noi, cei care am apreciat valorile naționale după
realizările lor care ne-au influențat existența, pe care le-
am preluat și le vom lăsa la rândul nostru moștenire
urmașilor.

contează doar ceea ce s-a putut cuantifica drept fapt
istoric sau literar cu influențe perene în cultura și civilizația
românească, iar ion Heliade rădulescu a reprezentat
momentul de revendicare supremă a latinității limbii
române prin trecerea la alfabetul latin. În memoria popo -
rului român, el a însemnat erudiție, pașoptism, latinitate și
italienismul care-i curgea prin vene, transformând mai
profund ca oricine bunele relații avute între cele două
națiuni europene, în frăția unor descendenți latini.

Bogdan Jugănaru

Certo e’ che nel 1851 fu pubblicato a Parigi il volume dei
versi «l’arpa del esule» (Harpa exilatului in traduzione -
n.n.), dove tra l ’altro troviamo «un poema dedicato a A.G.
Eliade, vittima gloriosa del suo patriottismo o per cui nessun
termine di paragone – constatava Anghelescu – e’mai
abbastanza elevato». Nonostante siano esistiti seri sospetti
basati su lettere che menzionano una certa vicinanza tra i due,
sul fatto che furono visti molto spesso assieme in diverse
circostanze a Parigi, e per alcuni elementi, come quello legato
al poema summenzionato, dal fatto che l ’italiana ha pubblicato
proprio quel volume alla stessa tipografia con la quale lavorava
anche Heliade, e via dicendo, tuttavia non e’ stata mai
confermata o provata alcuna relazione amorosa tra questi due.
„Sulla «autrice delle poesie italiane” ha orecchiato qualcosa
anche l ’amico Grădișteanu, ma Heliade si para dicendo che ella
viveva con un francese che conosceva, stimabile, per altro...»
gettando tutta la storia del loro idillio, Heliade e la poetessa
italiana, sulle spalle dell ’invidia levatrice di calunnie. In
def initiva, se sia esistita o meno una relazione scorretta del
grande scrittore quarantottino e’ molto meno importante per
noi, che abbiamo apprezzato i valori nazionali grazie alle loro
realizzazioni che hanno influenzato la nostra esistenza, che
abbiamo ricevuto e che lasceremo, a nostra volta, ereditare ai
posteri.

Conta solo cio’ che puo’ essere quantificato come fatto storico
o letterario con l ’influenza perenne nella cultura e
civilizzazione romena, e Ion Heliade Rădulescu ha rappre sen -
tato un momento di rivendicazione suprema della latinita’
della lingua romena col passaggio all ’alfabeto latino. Nella
memoria del popolo romeno, egli signif ico’ la rettitu dine, il
nazionalismo (quarantottismo n.d.t.) la latinita’ e
l ’italianita’ che gli scorrevano nelle vene, trasformando piu’ di
chiunque altro le buone relazioni intrattenute tra le due
nazioni europee, in fratellanza coi discendenti latini.

Traduzione: Gregorio Pulcher



apărută în 2012 la
timișoara, cartea ninei
ceranu, recreată în limba
italiană de Viorica bălteanu,
este lansată la bucurești în
2013, din inițiativa italie -
nistelor otilia doroteea
borcia și daniela Vîlceanu,
care i-au făcut și câte un pe deplin meritat Laudatio. 

evenimentul a fost găzduit de institutul italian
de cultură, această casă a italienității, care promo -
vează tot ce este interesant, tot ce este frumos, tot ce
ține de cultura italiană, pe care dorește să o împartă
cu ceilalți, așa cum sublinia în cuvântul său intro -
ductiv dott. enzo peraro, directorul acestei instituții.

cartea ninei ceranu este rezultatul emoțiilor
încercate de autoare în timpul unei călătorii aproape
inițiatice, în italia. este practic un poem închinat
acestei uimitoare țări, un poem închinat splendorilor
întâlnite la siena, florența, pisa, pompei, napoli,
capri, anacapri, dar mai ales mării, pe care o cântă
ca un îndrăgostit și care-i provoacă emoții intense:
„marea aștepta / la porțile dimineții/se lupta cu
nemăr ginirea. / aceasta din urmă / fără să-i răspun -
dă. / Însă ea tenace, / cu talazurile neliniștite, / ori cu
lovituri discrete, / dureroase, / se bucura și suferea…
pătimaș / ceru-i învăluia / sânii albi / iar ea / curată-n
simțiri / ca o fată neprihănită / se ascundea tulburată.
/ știa că e curtată, / că era admirată, / că era dorită,
/ că mereu ne întoarcem spre ea / și de aceea, / până
la urmă, / nepăsătoare, / își vede de veșnicia ei.”

„pulberea de sub piciorul tău este un titlu frumos
și cu multiple trimiteri – pentru că este, pe de o parte,
pulberea aceea, o trimitere biblică – aș vrea eu să fie
– și «de sub piciorul tău» care străbate toate aceste
pământuri și care, inevitabil, trimite la călătorie, 

pentru că această carte de poezie vine dintr-o relație
de călătorie, firesc, în italia… sunt trimiteri la locuri
precise, trimiteri la chestiuni care țin de istorie și
tradiție… spre obsesia mării, a apei, a relației dintre
apă și cer, dintre stâncă, munte și, bineînțeles, apă,
izvor, mare, două elemente, aparent contrare,

specifice în același timp italiei, tradiției și, cu o
oarecare obligativitate a noastră de a ne iniția în
aceste teme… cu ele sau prin ele ne deschidem spre
o idee care ține de această meditație, în final literară
și filosofică, a eternizării” (afirmă istoricul literar
Gheorghe Jurma).

se cuvine un cuvânt de laudă pentru Viorica
bălteanu, cea care a recreat poemul în limba italiană,
redând întreaga muzicalitate a versurilor, căutând cu
migală fiecare cuvânt până să-l găsească pe cel mai
potrivit și mai poetic corespondent în italiană al
aceluia din versiunea originală, o adevărată vână toare
de cuvinte. „poezia – spunea domnia sa – se naște
din lacrimi. și în această carte sunt multe lacrimi. de
aceea este atât de frumoasă”.

cartea a apărut și într-o prezentare grafică
sugestivă și de excepție, având pe copertă o inspirată
reproducere a lucrării „turbion” a pictorului lugo jean
constantin răducan.

Gabriela Tarabega 1 9
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nina ceranu, viorica bălteanu

pulberea de sub piciorul tău. La polvere sotto il piede tuo
timișoara, eubeea, 2012.



ne închinăm astăzi, cu recunoștință, dragoste,
respect, amintirii profesorului Giandomenico serra,
la 55 de ani de la încheierea pelerinajului său
pământesc.

de fapt, el a fost mai mult decât un simplu
profesor al universității din cluj: el a fost înteme -
ietorul și maestrul catedrei de italiană și, alături, o
amintim pe la buona e dolce signora maria cotellero
in serra.

profesorul serra s-a născut la 4 august 1885 la
locana canavese, un sat din alpi (provincia torino),
într-o familie modestă; toată viața și-a păstrat vigoa -
rea, simplitatea, tenacitatea țăranului muntean
(element pe care l-a găsit și în transilvania). școala
primară a început-o în sat, sub îndrumarea mamei,
apoi a trecut la Gimnaziul din torino; la 15 ani însă
a trebuit să-și întrerupă studiile pentru a munci ca

zidar, căci tatăl său murise și trebuia să-și întrețină
trei frați mai mici. dar seara studia! la examenele
serale a fost remarcat de un profesor care l-a ajutat
să-și termine studiile, ba chiar i-a publicat, pe
cheltuială proprie, prima lucrare: Geneza cuvântului.
și-a terminat universitatea, a făcut primul război
mondial ca ofițer italian de artilerie, iar apoi și-a
reluat activitatea didactică. 

la înființarea universității române la cluj, s-a
stabilit principiul ca pentru predarea limbilor străine
să se apeleze la profesori care le au ca limbi materne.
la recomandarea cunoscuților filologi matteo

bartoli și Karl Jaberg, rectorul sextil pușcariu l-a
invitat pe Giandomenico serra, mult promițător.
Începe o nouă perioadă în viața sa: întemeiază
catedra de italiană, pe care o va conduce 19 ani
(1920-1939). a început prin a face un plan didactic:
un curs pregătitor de istorie și geografie a italiei, un
curs general de literatură, unul monografic, gra -
matică istorică și lectura dantis. insista mult pe
analiza textelor. doamna maria ținea ore de conver -
sație uzuală (natural, gratuite). Vara îi trimi teau la
cursuri în italia pe studenții merituoși și lipsiți de
mijloace, totul pe cheltuiala lor. noi eram copiii lor…

cercetările sale personale tindeau spre dovedirea
continuității rurale romane, prin onomastică și
toponimie, în evul mediu. s-a încadrat în activitatea
muzeului limbii române. fericită coincidență: și la
noi filologia era ancilla historiae: cuvântul este
document de viață. profesorul serra a fost declarat
membru de onoare al academiei române, ca și al
altor academii și societăți savante, fiind distins cu
înalte decorații.

deși prietenii din italia îl îndemnau să se
întoarcă acasă, el spunea că a doua patrie a sa este
românia. totuși, declanșarea celui de al doilea
război mondial l-a determinat să ceară o catedră în
italia, deși se știa că nu este fascist. a fost numit la
cagliari (sardinia) și, apoi, la napoli. cei care i-au
condus la gară pe soții serra, în seara zilei de 21
decembrie 1939, își mai amintesc și acum lacrimile
tuturor. am continuat legătura cu ei prin corespon -
dență; foarte densă a fost aceea a profesorului cu
filologii români din exil. 

la 23 februarie 1958 și-a aplecat capul pe o
carte… se odihnește și acum în cimitirul din
locana canavese, unde universitatea clujeană a
depus o cunună de bronz, în 1966. doamna maria a
fost atunci acolo, fidelă, și tot ea ne-a spus ce mult
ne-au iubit. universitatea clujului le păstrează
recunoscă toare amintire. 

Îi asociem, în rugăciunea noastră, pe toți lectorii
care i-au ajutat în apostolatul lor cultural. 

Viorica Lascu
fostă studentă a prof. serra20
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c’inchiniamo oggi, con riconoscenza, amore,
rispetto, al ricordo del professor Giandomenico serra,
a 55 anni dalla fine del suo peregrinare terreno.

di fatto, egli fu ben di piu’ che un semplice
professore universitario di cluj: e’ stato fondatore e
maestro alla cattedra d’italiano e, assieme a lui, lo
ricordiamo per la buona e dolce signora maria
cotellero in serra.

il professor serra e’ nato il 4 agosto 1885 a
locana canavese, cittadina delle alpi (provincia di
torino), in una famiglia modesta; per tutta la vita ha
mante nuto il vigore, la semplicita’ e la tenacia del
monta naro (elementi che ha ritrovato in transil -
vania). Ha iniziato la scuola primaria nel paese, sotto
la guida della madre, poi e’ seguito il Ginnasio a
torino; a 15 anni ha dovuto interrompere gli studi
per lavorare come muratore, che’ suo padre era morto
e bisog nava mantenere tre fratellini. pero’ la sera
studiava! agli esami serali fu notato da un professore
che l’aiuto’ a terminare gli studi, e persino, a sue spese
ha pubblicato il suo primo lavoro: La genesi della
parola. Ha terminato l’universita’, ha partecipato alla
prima guerra mondiale come ufficiale d’artiglieria,
poi ha ripreso l’attivita’ didattica.

alla creazione dell’universita’ romena a cluj, s’e’
stabilito il principio che per insegnare le lingue stra -
niere si chiamassero professori di lingua madre. con
la raccomandazione dei rinomati filologi matteo
bartoli e Karl Jaberg, il rettore sextil pușcariu ha invi -
tato Giandomenico serra, molto promettente. inizia
cosi’ un nuovo periodo nella sua vita: apre la cattedra
d’italiano, che condurra’ per 19 anni (1920-1939). 

Ha iniziato con lo stendere un piano didattico:
un corso propedeutico di storia e geografia italiani,
un corso generale di letteratura, uno monografico,
grammatica storica e lettura dantesca. insisteva
molto per l’analisi dei testi. la signora maria teneva
ore di conversazione corrente (gratis, ovviamente).
d’estate mandavano a corsi in italia gli studenti
meritevoli e con pochi mezzi, tutti a spese loro. noi
eravami i loro figli...

le sue ricerche personali tendevano a dimostrare
la continuita’ rurale romena dal medio evo, nell’ono -
mastica e nelle toponimie.

fu coinvolto nell’attivita’ del museo della lingua
romena. felice coincidenza: anche da noi la filologia
era ancilla historiae (in latino nel testo n.d.t.): la parola

e’ documento di vita. il professor serra fu di chiarato
membro onorario dell’accademia romena, cosi’
come in altre accademie e societa’ di eruditi come
membro distinto con alte onoreficenze.

nonostante gli amici italiani gli chiedessero di
tornare a casa, lui rispondeva che la sua seconda
patria era la romania. pero’, l’inizio della seconda
guerra mondiale l’ha deciso a cercare una cattedra in
italia, pur non essendo egli fascista. fu nominato a
cagliari (sardegna) e poi a napoli. quelli che hanno
accom pag nato i coniugi serra al treno, la sera del 21
dicembre 1939, si ricordano ancora le lacrime di
tutti. 

Ho tenuto i contatti con loro per corrispondenza;
molto intensa fu quella del professore coi filologi
romeni in esilio.

il 23 febbraio 1958 ha posato il capo su un
libro… riposa ancor oggi nel cimitero di locana
canavese, dove l’universita’ di cluj ha deposto una
corona di bronzo, nel 1966. la signora maria era
sempre li’, fedele, e sempre lei ci ha detto di quanto
ci avessero amato. l’universita’ di cluj gli riserva
ricordi riconoscenti. associamo, nella nostra
preghiera, tutti i lettori che li hanno aiutati nel loro
apostolato culturale.

Traducere: Gregorio Pulcher 2 1
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adesso diamo la parola agli artisti che hanno
desiderato di presentarsi da se stessi:

alessio e andrea bressi, due catanzaresi doc, figli
d’arte, nascono e crescono, tra strumenti musicali tradi -
zionali e libri che trattano prevalentemente la calabria e
le sue tradizioni.

andrea ha il suo primo approccio con l’organetto
diatonico nel 2003, all’età di diciassette anni. sulla stessa
scia si pone il fratello alessio con il quale creano un

affiatato duo, organetto-tamburello, per poi passare alla
chitarra battente, lira calabrese, fischiotti, pipita.

dopo alcuni anni i fratelli bressi danno il via ad una
serie di collaborazioni con artisti e vari gruppi musicali:
con i lycosa tarentula di tiriolo, diretti da masino leone,
con la cantastorie catanzarese francesca prestia, con la
compagnia teatrale ’a trambìa. Hanno collaborato anche
con orchestra diretta dal percussionista paolo cimmino
dell’università di fisciano salerno, con ambrogio
sparagna, esibendosi a roma nel 2010 con il fratello

alessio al si canta maggio nel parco della musica, con
Gianluca zammarelli voce autorevole della tradizione
musicale cilentana. 

i fratelli bressi rappresentano oggi per catanzaro le
più apprezzate voci autenticamente popolari, sia per
l’impostazione vocale che musicale, sia per i brani eseguiti.
andrea e alessio hanno riportato in auge le serenate alle
spose nella serata prima del matrimonio, le strenne
natalizie per portare gli auguri cantati ad amici e parenti.

alessio ha ripreso con successo la tradizione dei
burattini da gamba, una tradizione risalente al medioevo.
si tratta di marionette di legno, chiamate nel catanzarese
bagattelli. sono sospese a un filo teso ancorato alla gamba
del musicante che, segnando il tempo con movenza ritmica
della stessa, ne provoca il movimento saltellante a tempo
di musica. 

alessio bressi, da qualche anno, è presente con questa
antica forma di spettacolo ambulante ad importanti
iniziative, come il peperoncino festival di diamante (cs),
la notte piccante di catanzaro ma anche fuori dai confini
regionali. accompagnandosi con l’organetto diatonico,
alessio propone briose tarantelle che, come per magia,
animano i burattini i quali pare diventano personaggi veri.

nel 2008 i fratelli bressi intanto consolidano il loro
rapporto musicale con daniele mazza (26 anni),
giovanissimo suonatore e costruttore di lire calabresi e
zampogne di tiriolo (cz); e poi nel 2010 con Giuseppe
muraca (18 anni), nipote di valenti suonatari di zampogna
a chiave, anche lui virtuoso polistrumentista. si
impreziosisce così il progetto dei fratelli bressi, in un
coinvolgente e affiatato quartetto tradizionale: i
Giamberiani. 

la denominazione Giamberiani, d’altronde, identifica
il loro repertorio, caratterizzato dalla riproposizione dei
suoni e dei canti popolari della cultura orale contadina. un
modo di dire tipico catanzarese recita: «chi t’abballi? ’a
giambariana!», che significa fare una serie di movimenti
sconnessi per dare sfogo all’allegria. e «fara ’a giambariana»
rispecchia perfettamente le caratteristiche della musica
popolare che non segue degli schemi prestabiliti. l’unica
costante è rappresentata, invece, dalla briosità delle
melodie.

lo spettacolo dei Giamberiani propone un variegato
repertorio di canti popolari eseguiti esclusivamente con
l’utilizzo degli strumenti tipici della tradizione musicale
locale, quali: zampogna a chiave, zampogna surdulina,
pipita, fischietti, chitarra e chitarrino battente, lira cala -
brese, organetti, tamburelli. le fonti più solide e auten -
tiche, nel lavoro di ricerca svolto dal quartetto, sono
risultate gli anziani, i più autorevoli depositari dell’espres -
sione coreutica e musica regionale.

i Giamberiani calabresi  

Quest’anno, al Festival «L’Alfabeto della convivenza» che si e’ svolto a
settembre a ploiesti, sotto l’egida della rappresentanza della
commissione europea in romania e del dipartimento per rellazioni
interetniche del Governo della romania e organizzato dal comune di
ploiesti, insieme a numerosi gruppi delle minoranze della romania ha
partecipato anche il gruppo italiano «i Giamberiani» di calabria. Gli
artisti italiani sono riusciti a fascinare gli spettatori con l’originalita’
della canzone e della danza calabrese, in cui la gioia della vita si e’
intrecciata con il dolore della morte, la sensazione di galleggiare con il
ritmo vivace trasmesso agli immancabile «burattini da gamba», due
marionette posate su un pezzo di legno azionate con la gamba di uno
degli interpreti.

Septembrie • decembrie 1322
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În cele ce urmează dăm cuvântul artiștilor, care au
ținut să se prezinte personal:

alessio și andrea bressi, doi autentici artiști din orașul
catanzaro, s-au născut și au crescut printre instrumente
muzicale tradiționale și printre cărți care vorbesc cu
precădere despre calabria și tradițiile ei. 

andrea se întâlnește cu muzicuța diatonică în 2003, la
vârsta de șaptesprezece ani. Îi merge pe urme și fratele lui,
alessio, împreună cu care formează un duo armonic,
muzicuță-tamburină, pentru ca apoi să treacă la chitară,
liră calabreză, fluiere, țiuitoare.

după câțiva ani, frații bressi încep să colaboreze cu
diferiți artiști și grupuri muzicale: cu lycosa tarentula din
tiriolo, dirijat de masino leone, cu cântăreața francesca
prestia din catanzaro, cu compania de teatru ’a trambia.
au colaborat și cu orchestra dirijată de percuționistul
paolo cimmino de la univesitatea fisciano din salerno,
cu ambrogio sparagna, care a cântat împreună cu alessio
la roma, în 2010, la festivalul „si canta maggio” din
parcul muzicii, cu Gianluca zammarelli, o voce foarte
cunoscută pentru tradiția muzicală din cilento. frații
bressi sunt astăzi pentru catanzaro cele mai apreciate voci
populare autentice, atât pentru calitățile vocale și
muzicalitate, cât și pentru piesele interpretate.

andrea și alessio au reînviat serenadele pentru mirese
în serile din ajunul nunților, colindele de crăciun
aducătoare de noroc, cântate pentru prieteni și rude.

alessio a readus cu succes tradiția marionetelor de
picior, tradiție care datează din evul mediu. este vorba
despre marionete de lemn care se numesc în dialectul din
catanzaro „bagattelli”. acestea sunt suspendate printr-un
fir întins prins de piciorul muzicantului care, în timp ce se
mișcă în ritmul muzicii, imprimă o mișcare săltată și
marionetelor, tot în ritmul muzicii. 

de câțiva ani, alessio bressi este prezent cu această
formulă veche de spectacol ambulant la evenimente impor -
tan te, cum sunt „festivalul ardeiului iute” de la diamante
(cosenza), „noaptea picantă” din catanzaro, dar și în
localități din alte regiuni. se acompaniază cu muzicuța diato -
nică și interpretează tarantele vesele care, ca prin farmec, dau
viață marionetelor ce par a se transforma în personaje reale. 

În anul 2008, frații bressi își consolidează colaborarea
muzicală cu daniele mazza, un tânăr care confecționează
lire calabreze și cimpoaie tirioleze (catanzaro), dar care și
cântă la ele; după care, în 2010 încep să colaboreze cu
Giuseppe muraca, nepot al unor cimpoieri de valoare, și
el un virtuos poliinstrumentist. astfel, proiectul fraților
bressi ia amploare și se naște un cvartet tradițional
deosebit: i Giamberiani.

denumirea de Giamberiani, identifică, de altfel, reper -
toriul lor caracterizat de reluarea unor sunete și cântece

populare care fac parte din cultura orală a țăranilor. 
o zicală tipic catanzareză sună astfel: „chi t’abballi? 
a giambariana!” care înseamnă să faci o serie de mișcări în
așa fel, încât să dai frâu liber veseliei. iar „fara ’a giamba -
riana” întrunește întocmai caracteristicile muzicii populare
care nu urmează scheme prestabilite. unica constantă este
reprezentată de vioiciunea melodiilor. 

spectacolul formației Giamberiani propune un reper -
to riu variat de cântece populare interpretate folosind în

exclusivitate unele instrumente tipice ale tradiției muzicale
locale, cum sunt: cimpoiul cu cheie, cimpoiul cu surdină,
țiuitoarea, fluierul, chitara și chitara mică, lira calabareză,
muzicuța, tamburina. cele mai serioase și autentice surse
folosite în munca de cercetare a cvartetului, au fost bătrânii,
cei mai prestigioși păstrători ai expresiilor coregrafice și ai
muzicii locale.

A consemnat: Elena Trifan
Traducere: Mariana Voicu

  a ploiesti

În acest an, la Festivalul „Alfabetul conviețuirii” desfășurat în
septembrie, la ploiești, sub egida reprezentanței comisiei europene în
românia și a departamentului pentru relații interetnice din cadrul
Guvernului româniei și în organizarea primăriei municipiului 
ploiești, a participat, alături de numeroasele formații ale minorităților
naționale din românia, și formația italiană „i Giamberiani” din
calabria. Artiștii italieni au reușit să fascineze spectatorii prin
originalitatea cântecului și dansului calabrez, în care bucuria 
vieții s-a împletit cu durerea morții, senzația de plutire cu ritmul
vivace transmis nelipsitelor „burattini da gamba”, două marionete
așezate pe o bucată de lemn, acționată cu piciorul de către unul din
interpreți. 
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Simona nicoletta Jidveanu este membră a ro.AS.it.,  având origini italiene pe linie maternă.
născută la iași, în anul 1982, urmează cursurile conservatorului „George enescu” din capitala
moldavă, secția vioară, și apoi ale universității naționale de muzică din bucurești, unde-și ia
licența în belcanto cu rolul violettei valery din opera „La traviata” de Giuseppe verdi. Fascinată
de sonoritatea discursului melodic verdian, interpretează din creațiile acestuia pe numeroase
scene din țară și din străinătate, cu precădere în patria genialului compozitor.

Simona nicoletta Jidveanu e’ un membro della ro.AS.it.,  avendo origini italiane in linea
materna. nata a iași, nell’anno 1982, segue i corsi al conservatorio «George enescu» nella
capitale moldava, sezione violino, e poi l’universita’ nazionale di musica di bucarest, dove si
diploma in belcanto col ruolo di violetta valery nell’ opera «La traviata» di Giuseppe verdi.
Affascinata dalla sonorita’ del discorso melodico verdiano, interpreta su numerosi palcoscenici le
di lui creazioni, in patria e all’estero, di preferenza nella patria del geniale compositore.

Soprana Simona  
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Dan Comarnescu: Din discuții anterioare am
înțeles că aveți ascen dență italiană. Ce ne puteți
spune despre strămoșii dvs. italieni? 

s.n. Jidveanu: bunicul mamei mele – filippi
stefano, originar din assisi, a migrat în românia în
jurul anului 1850, din motive rămase necunoscute
mie, dar presupun că în căutare de lucru, și s-a stabilit
în vecinătatea munților măcin, în comuna Greci,
lucrând în domeniul construcțiilor. ulterior, s-a
mutat în moldova, unde se formase un nucleu
consistent de constructori italieni care începuseră
marile lucrări edilitare inițiate de carol i pe
domeniile regale din nordul acestei provincii.

bunicul meu matern, stefano (primii născuți
purtau întotdeauna la italieni prenumele tatălui), s-a
născut în 1912, în românia, în orașul roman, unde
a avut privilegiul să fie vecin cu maestrul sergiu
celibidache. era o zonă binecuvântată, în care totul
te îndemna spre muzică.

atras de tânăr de figura luminoasă a sf. francisc
de assisi, bunicul stefano a studiat 3 ani teologia la
assisi, dar a fost nevoit să-și întrerupă studiile,
întrucât tocmai începuse primul război mondial și
a fost obligat să plece la război. pentru merite
deosebite în luptă, la sfârșitul războiului, a fost
înaintat la gradul de colonel. reîntors la vatră, a
cunoscut-o pe bunica mea, cu care s-a căsătorit. el,
bogat, având un bagaj de cunoștințe muzicale, fiind
și organist, a fost și cel care a îndrumat-o pe mama
mea în cariera ei muzicală.

Ne-ar interesa să exemplificați câteva din con struc -
țiile la care au lucrat cei din neamul dvs.

din păcate, documentele care atestau construc -
ți ile ce au fost realizate de străbunicul meu matern
au fost fie pierdute, fie ascunse de frica opresiunii
regimului din românia comunistă, și rătăcite. știm
că a lucrat o vreme și la iași, în zona industrială, unde
se afla și o fabrică de metalo-plastice.

Cum ați ajuns să cântați și la ce vârstă ați debutat?
m-am născut într-o familie de muzicieni.

părinții mei – ștefania și nicolae Jidveanu – au făcut
studii muzicale. tata a studiat vioara, mama – viola,
amândoi devenind, apoi, cântăreți – mama soprană,
iar tata tenor. mama a activat în cadrul filarmonicii
din iași, iar eu mi-am petrecut copilăria în sala de

Dan Comarnescu: Dalle discussioni fatte ho capito
che lei e’ di origine italiana. Cosa ci puo’ dire dei suoi
antenati italiani?

s.n. Jidveanu: il nonno di mamma, filippi
stefano, originario di assisi, e’ migrato in romania
attorno agli anni 1850, per motivi rimasti a me sco -
nosciu ti, ma presumo in cerca di lavoro, e si e’ stabilito
nelle vicinanze delle montagne măcin, nel comune
di Greci, lavorando nel settore edile. succes siva mente,
s’e’ spostato in moldova, dove si era formato un
nucleo consistente di costruttori italiani che avevano
iniziato i grandi lavori edili avviati da carol i nei
dominii reali nel nord di questa provincia.

il nonno materno, stefano (i primogeniti
portavano sempre, gli italiani, il nome di battesimo
del loro padre), e’ nato nel 1912, in romania, nella
citta’ di roman, dove ha avuto il privilegio d’essere il
vicino del maestro sergiu celibidache. era una zona
benedetta, in cui tutto portava verso la musica.
attratto fin da piccolo dalla figura di san francesco
d’assisi, nonno stefano ha studiato per tre anni
teologia ad assisi, ma ha dovuto interrompere gli
studi, perche’ stava iniziando la prima guerra
mondiale ed e’ stato costretto a partire per la guerra.
per gli speciali meriti sul campo, alla fine della guerra
fu promosso al grado di colonnello. tornato a casa,
ha conosciuto mia nonna, con cui s’e’ sposato. egli,
ricco, con un bel bagaglio di conoscenza musicale, ed
essendo anche organista, e’ stato colui che ha
instradato la mia mamma alla carriera musicale.

C’interesserebbe avere degli esempi di qualche
costruzione a cui hanno lavorato quelli della sua
nazionalita’.

purtroppo i documenti che attestavano le costru -
zioni realizzate da mio bisnonno materno sono state
sia perse, sia nascoste per paura dell’oppressione del
regime comunista romeno, e smarriti. sappiamo che
ha lavorato per un certo tempo a iași, nella zona
industriale, dove si trovava una fabbrica di metallo-
plastica.

Come e’ arrivata al canto e a che eta’ ha debuttato?
sono nata in una famiglia di musicisti. i miei

genitori – ștefania e nicolae Jidveanu – hanno
studiato musica. papa’ ha studiato violino, mamma
viola, entrambi diventarono, poi, cantanti, mamma

 nicoletta Jidveanu



26

SiA
mo

 di
 nu

ov
o i

nS
iem

e

concerte. prima mea inspirație a fost mama. eu
stăteam la ușă și o ascultam studiind. 

debutul meu în muzică a fost la 18 ani, într-o
formație vocal-instrumentală în catedrala de la iași,
cu o piesă de Joseph Haydn. atracția pentru acest
compozitor m-a făcut să aleg ca temă a tezei de
doctorat „oratoriile, creațiunile și anotimpurile de
Joseph Haydn“. În operă am debutat la vârsta de 25
de ani, cu rolul Violettei din „la traviata“, acesta
fiind și rolul pentru lucrarea mea de licență. am mai
interpretat și rolul Gildei din opera rigoletto, pe
scene italiene.

Unde ați susținut cele mai multe concerte?
am avut concerte în țară, dar și în străinătate,

preponderent în italia, în zona de nord: la bologna,
Verona și milano. În italia am cântat inte gra lele de
belcanto și Verdi. lucrarea mea de dizertație a avut
ca temă „expresivitatea vocală în stilul belcanto“.
primul concert, chiar înaintea debutului de la
ateneul român, a fost concertul de crăciun de la
biserica italiană, ce se află chiar în centrul capitalei.

Ce proiecte de viitor aveți?
proiecte sunt foarte multe, atât pe termen scurt,

cât și pe termen lung. unul dintre multele proiecte
se intitulează Opera Rara (operă necunoscută publi -
cu lui). ca artist, doresc ca aceasta să se facă
cunoscută de către opera română și de publicul din
bucurești și din țară. realizarea acestor proiecte
depinde de un staff de organizare, care sperăm să le
concretizeze într-un timp cât mai scurt. pentru
viitorul apropiat, pregătesc un concert de lieduri de
richard strauss și dan dediu, ce va avea loc la
palatul șuțu, care se află lângă universitate. am
concertat și voi concerta, din nou, în salonul Sorana
Coroamă Stanca al ro.as.it. sau la institutul italian
de cultură din bucurești, ori de câte ori voi fi
invitată.

sunt mulțumită și fericită că-mi urmez vocația
de artist moștenită de la părinți, cu toate că vremurile
noastre nu sunt favorabile fenomenului de muzică
clasică.

Dan Comarnescu

soprano e papa’ tenore. mamma lavorava nella
filarmonica di iași, quindi io ho passato l’infanzia
in sala da concerto. la mia prima ispiratrice fu
mamma. stavo all’uscio e ascoltavo studiando.

il mio debutto nella musica fu a 18 anni, in una
formazione vocale-strumentale nella cattedrale di
iași, con un pezzo di Joseph Haydn. l’attrattiva di
questo compositore ha fatto si’ che scegliessi come
argomento di tesi di dottorato «le oratorie, le
creazioni e le stagioni di Joseph Haydn». nell’opera
ho debuttato all’eta’ di 25 anni, nel ruolo di Violetta
nel «la traviata», questo era il ruolo del mio lavoro
per la laurea. Ho anche interpretato il ruolo di Gilda
nell’opera rigoletto, sulle scene italiane.

Dove ha tenuto piu’ concerti? 
Ho avuto concerti in patria, ma anche all’estero,

specialmente in italia, nella zona nord: a bologna,
Verona e milano. in italia ho cantato l’inte gra le di
belcanto e Verdi. la mia tesi di specializza zione ha
avuto come argomento «l’espressivita’ vocale nello
stile del belcanto». il primo concerto, proprio prima
del debutto all’ateneo romeno, e’ stato il concerto
di natale nella chiesa italiana, che sta proprio nel
centro della capitale.

Che progetti ha per il futuro?
i progetti sono moltissimi, sia nel breve periodo,

che per il lungo termine. uno tra i molti progetti
s’intitola Opera Rara (opera non conosciuta dal
pubblico). come artista, desidero che questa si faccia
conoscere sia da parte dell’opera romena che dal
pubblico di bucarest e della nazione.

la realizzazione di questi progetti dipende da
uno staff organizzativo, che speriamo si concretizzi
in breve tempo. per il prossimo futuro, preparo un
concerto di lieder di richard strauss e dan dediu,
che avra’ luogo al palazzo șuțu, che si trova vicino
all’universita’. Ho fatto concerti e ne avro’ ancora, di
nuovo, nel salone sorana coroamă stanca alla
ro.as.it. o all’ istituto italiano di cultura di
bucarest, ogni volta che saro’ invitata.

sono contenta e felice di aver seguito la voca -
zione artistica ereditata dai genitori, pur col fatto che
i nostri tempi non sono favorevoli al fenomeno della
musica classica.

Traducere: Gregorio PulcherSeptembrie • decembrie 13



Iubirea mea,

totul este interdependență și
influență reciprocă.

Atomii îi influențează pe atomii
din vecinătatea lor și sunt influențați,
la rându-le. În urma relaționării se
formează molecule. La rândul lor,
moleculele au raporturi cu alte mole -
cule și în urma relaționării lor se
formează tot ce există. Atomii de
carbon formează cărbune sau dia man -
te, în funcție de tipul de relaționare și
de influențele pe care le au unii asupra
celorlalți. Celulele intră în relație și cu
ceea ce este în afara lor. Ele relațio nează
și se influențează reciproc cu alte celule.
Potrivit tipului de raporturi, se
formează diverse țesuturi, care au
diverse tipuri de relații cu alte țesuturi și
se formează organisme. Organismele au
raporturi cu ceea ce este în afara lor,
aer… apă… hrană… sunete… imagini…
sentimente… mirosuri… atingeri… În
funcție de tipul de relație se creează
diferite situații: o pădure de pământ,
lemn, aer și foc, un pește din piele și apă,
un război din urlete și fugă, o dragoste.

Trăim într-un univers de interdepen -
dențe de la infinitezimal la imens: Soarele
ne atrage cu forța gravitației, iar cu forța
centrifugă ne ține la distanță, și în același
timp Pământul atrage Soarele: relații și
influențe reciproce. Luna oscilează între
Soare și Pământ și silențios, face să crească
sau să se retragă toate zilele și toate nopți -
le, apele mărilor și oceanelor, și atrage
gândurile noastre cu fața ei rotundă. 

Pielea și plămânii noștri respiră, bem apă și deci
suntem și înauntru și în afară: suntem aer și apă și,
apoi, carne și oase și păr crescut și, apoi, tăiat: relații,
un neîntrerupt du-te-vino din tot și cu totul, un
înăuntru-în afară, indistinct a toate.

Crează-ți relații bune cu tot ce te înconjoară, de
la aer la hrană până la persoane, cuvinte și toate
celelalte.

Putem fi diamante sau cărbune, fiind mereu
aceiași, schimbând doar calitatea relațiilor.

Amore mio,

tutto e’ relazione e influenzamento reciproco.

Gli atomi hanno influenza sugli atomi vicino e ne sono influenzati. 

A seconda della relazione formano molecole. Le molecole hanno

rapporti con altre molecole e a seconda della relazione
 formano tutte

le cose. Gli atomi di carbonio formano carbone oppure diamanti, a

seconda del tipo di relazione e inf
luenza che hanno gli uni sugli altr

i. 

Le cellule hanno relazione col loro
 esterno. Esse hanno relazione e

s’influenzano con le altre cellule. S
econdo il tipo di rapporto, formano

diversi tessuti, che hanno diversi 
tipi di relazione con altri tessuti e

formano organismi. Gli organismi hanno rapporti con il loro ester
no,

aria... acqua... cibi... suoni... immagini... sentimenti... odori... toccamenti...

A seconda del tipo di relazione si c
reano diverse situazioni: un bosco

 di

terra legno aria e fuoco, un pesce
 di pelle e acqua, una guerra di u

rla e

fughe, un amore.

Noi siamo in un universo di relazioni da in
finitesimali a immense: il sole

ci attrae con la forza di relazione
 gravitazionale e la forza centrifu

ga ce

ne tiene distanti, e intanto la Ter
ra attrae il Sole: relazioni e influe

nze

reciproche. La Luna oscilla tra So
le e Terra e silenziosamente fa salire e

fa scendere tutti i giorni e tutte l
e notti le acque dei mari e degli

oceani, e attrae i nostri pensieri c
on la sua faccia tonda. La nostra 

pelle

e i nostri polmoni respirano, beviamo acqua e quindi noi siamo sia

dentro che fuori: siamo aria e acqua e poi carne e ossa 
e capelli prima

attaccati e poi tagliati: relazioni, 
un continuo vai-e-vieni di tutto c

on

tutto, un dentro-fuori indistinto 
di tutto con tutto.

Crea buone relazioni con tutto cio
’ che ti circonda, dall’aria al cibo 

alle

persone alle parole e tutto il resto
. Si puo’ essere diamanti o carbone

essendo sempre gli stessi, cambiando solo la qualita’ delle relazio
ni.

Anche per questo non ti negare rel
azioni di qualunque tipo, se buone

.

Arte, musica, natura, sentimenti, corpo, conoscenze, sviluppa 
relazioni

di qualita’, quello e’ il centro dell’u
niverso. Tutto il resto e’ solo il vei

colo

temporaneo delle relazioni.

tvb
Pa

Lettera a mia figlia

Chiar și numai pentru aceasta nu-ți nega relațiile
de orice fel, dacă ele sunt bune. Arta, muzica,
natura, sentimentele, corpul, cunoștințele, dezvoltă
relații de calitate, căci ele sunt centrul Universului.
Toate celelalte sunt numai vehicule temporare ale
relațiilor.

Iți doresc tot binele,
Tata

Gregorio Pulcher
Traducere: Gabriela Tarabega 27
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imigrarea strămoșilor mei italieni
și integrarea familiei în societatea
românească

referindu-mă în acest sens doar la două țări, la
românia și italia, aș vrea să prezint, concret și foarte precis,
situația familiei mele care, de la mijlocul secolului al
xix-lea când a venit din italia și până în prezent, a trăit și
trăiește pe meleagurile româniei. integrați într-o manieră
de excepție, toți membrii diferitelor ramuri ale familiei nu
numai că s-au realizat deplin din punct de vedere profe -
sional, dar și-au adus prinosul de dragoste și devotament,
contri buind la dezvoltarea economică și culturală a
româniei, țara de adopție, devenită țara mamă. dar
niciodată nu și-au uitat originea italiană. 

precum majoritatea românilor din moldova, și eu
m-am născut cu sânge amestecat. alături de originea
româ nească, am ascendență italiană, franceză și greacă. 

primul meu strămoș italian venit pe meleaguri
românești a fost stră-stră-străbunicul meu, florentinul luigi
ademollo. era nepotul picto ru lui luigi ademollo, profesor

la aca demia de arte frumoase din florența, ale cărui
lucrări ocupă o sală întreagă în muzeul din palatul pitti.
nepotul era născut în 1815 și deve nise muzician. căsătorit,
avea doi copii mici, cel mai mare fiind stră-străbunica mea,
ida, când o revărsare a fluviului arno, în 1844, i-a creat un
sentiment de nesiguranță față de viitorul familiei. astfel, a
luat hotă râ rea să se mute în moldova. pe atunci, moldova,
neunită încă cu Valahia nu mai era țara cea mai mare și mai
puternică dintre cele două. pier derea bucovinei și apoi a
basara biei făcuse din moldova o țară mai mică decât
Valahia dar care rămăsese centrul lumii culturale românești.
din acest motiv muzicianul luigi ademollo s-a stabilit la
Galați, unde a ajuns să conducă trupa locală de operă. 

alexandru ioan cuza, la urcarea pe tronul moldovei,
l-a adus pe luigi ademollo la conducerea operei din iași

și ca profesor de muzică la liceul național. În anul 1862,
acesta s-a mutat la bucurești și a devenit pro fe sor la
colegiul național Gheorghe lazăr. unii dintre copiii săi
s-au integrat sau au încercat să se inte gre ze în societatea
românească prin căsătorie. alții, precum stră-străbu nica
mea ida, s-au căsătorit tot cu urmași ai altor imigranți.
urmașii lor, cu excepția străbunicii mele margue rite,
căsătorită cu un italian, s-au căsă torit cu români. majori -
tatea aces tor descendenți ai lui luigi ademollo, integrați
deja în societatea românească, au activat, cu precădere, în
domeniul artei, contribuind în felul acesta, la afirmarea
valorilor culturale în românia. astfel, urmașă directă a lui
luigi ademollo, fiica sa eugenia, a fost cântăreață la opera
din iași. căsătorită cu actorul alexandru marinescu, au
înființat o trupă de operă unde a strălucit pe scenă, încă de
la vârsta de cinci ani, fiica lor, nora marinescu. 

un alt descendent, nepotul achille popescu, deși a
decedat la doar 32 de ani, a rămas cunoscut în istoria
teatrului românesc, drept unul dintre cei mai mari actori
pe care acesta i-a avut. 

tot în domeniul artei, s-a remar cat și clotilda,
penultima fiică a lui luigi ademollo, devenită „societară
de prima clasă” a teatrului național din craiova. 

ida ademollo, căsătorită cu inginerul Jules cazaban,
a avut cinci fete și doi băieți. cea mai mare dintre fete,
mar gue  rite, s-a căsătorit cu un inginer italian, Giuseppe
barberis, venit în românia în 1893. absolvise politeh nica
din torino și, aflat în căutarea unui loc de muncă, a ajuns
la iași. trebuie menționat că și după unirea cu Valahia,
moldova rămăsese zona marilor drumuri comerciale și,
desi gur, acesta a fost motivul pentru care Giuseppe
barberis a ajuns construc tor de căi ferate, cu precă dere în
această parte a țării. 

nu l-am cunoscut pe străbunicul meu dar, din tot
ce-am aflat din familie, îmi apare ca fiind persoana cea mai
dornică de integrare în socie tatea românească. a învățat
imediat după sosire limba română și a făcut numeroase
traduceri fie din italiană în română, fie din română în
italiană. În timpul unei detașări de lungă durată în
bucurești, i-a venit ideea să scoată o revistă pentru cei tineri
și, astfel, a editat „revista copiilor și tine rimei“, prima
revistă din românia care se adresa acestei cate gorii de
cititori. dragostea lui pentru cultură a transmis-o celor
două fiice, marguerite (migheta) și clemence (mansi),
prima devenind pianistă, cea de-a doua violonistă, cântă -
reață și compozitoare.

integrarea în societatea româ nească a lui mansi
barberis, născută ca cetățean italian și devenită cetățean
român la vârsta de trei luni, poate fi remarcată analizând
mu zica pe care a compus-o. Îi plăcea foarte mult muzica
populară autentică româ neas că și, din acest motiv, a compus

problema migrației și a integrării, atât de actuală și de importantă
pentru europa și nu numai, a născut și naște în continuare numeroase
dezbateri, căutări și soluții privind modelele optime pentru o rezolvare
cât mai corectă a ei. Fiecare țară, fiecare guvern, întreaga uniune
europeană, – s-au angajat temeinic în găsirea modalităților de punere
în aplicare a unor politici umanitare având drept scop integrarea celor
care, părăsindu-și țara de baștină, doresc să-și construiască o nouă
viață în altă țară. departe de a fi rezolvată, această problemă nu
constituie o noutate. 
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Soții barberis cu cele două
fiice, marguerite și clemence
(mansi), soții lor și prima
nepoată, Sorana
marguerite barberis, născută
cazaban, fiica idei Ademollo și
a lui Jules cazaban
Giuseppe barberis

în special lieduri în care aduce teme ale muzicii populare.
la fel ca tatăl său, avea un cult pentru istoria româniei și,
atunci când a simțit impulsul să com pună muzică de operă,
a ales, ca libret, piesa „apus de soare“ a lui barbu ștefănescu
delavrancea. ast fel, a reușit ca, în 1958 și, mai târziu, în
1967, să aducă pe scenele ate neului român și operei
naționale din bucurești, figura importantului domn
moldovean, ștefan cel mare. 

Încă din tinerețe, mansi barberis s-a impus în socie ta -
tea culturală româ nească. fie că a activat în cadrul filar -
monicii moldova, înființate de George enescu în 1919 la
iași, sau în cadrul cvartetului femina, prezența acesteia s-a
făcut simțită cu putere și profesionalism. dar poate că
nicăieri căldura, pregătirea și competența compozitoarei nu
s-au manifestat cu atâta vigoare, ca în activitatea ei
didactică. profesoară de canto, având clasă de operă la con -
ser vatorul din iași până la desființarea acestuia în 1949, sau
profesoară în cadrul con ser  vatorului din bucurești, mansi
barberis a format și pregătit sute de studenți, viitori
cântăreți de renume ai scenei lirice românești. 

ce exemplu, mai concludent decât acesta, privitor la
integrarea în societatea românească, ar putea exista? cele
două fiice ale lui Giuseppe barberis, fără nicio pică tură de
sânge românesc, au simțit și au trăit românește, au făcut
pentru țara lor de adopție tot ce le-a stat în putință pentru
dezvoltarea ei. 

copiii lor, având aproape 50 % sânge românesc, s-au
integrat natural în lumea românească. silvia păun, fiica
margueritei, arhitect care a primit atât premiul uniunii
arhitecților cât și premiul academiei pentru lucrările ei,
era o mare iubitoare a artei populare românești, mai precis
a sculpturilor în lemn și piatră. a bătut țara în lung și-n lat,
cum numai verișoara ei, sorana, o mai făcuse, căutând în
arta meșterilor populari români influențe din vremuri ime -
moriale pentru a stabili legături spirituale între românia și
italia. aceste căutări s-au concretizat în realizarea lucrării
„identități europene inedite italia-românia“, apărute în
limbile română, italiană, franceză și engleză. 

fratele ei, inginerul alexandru timotin, și el perfect
integrat în societatea românească, a devenit pro fesor la
universitatea politehnică bucurești, decan al departa -

mentului de inginerie în limbi străine și a ajuns membru
plin al academiei române. 

Ginel plăcințeanu, fiul lui mansi barberis, deși a trăit
doar 36 de ani, s-a dovedit a fi o persoană pe deplin
integrată, de asemenea, având o mare valoare profesională
pentru că, la vârsta de 33 de ani, a devenit cel mai tânăr
medic primar din românia. sora sa, sorana coroamă-
stanca, mai întâi licențiată a facultății de chimie
industrială a politehnicii din iași, s-a îndreptat apoi către
lumea artei, absolvind secția de regie a institutului de artă
dramatică din bucurești. a fost profesor la insti tu tul de
teatru, regizor și scriitor. activitatea profesională s-a
mani festat prin realizarea de scenarii și punerea lor în
scenă. dintre acestea, o parte au fost inspirate de trecutul
istoric al românilor și al româniei, cum ar fi de exemplu
realizarea, în cetatea sucevei, a spectacolelor „apus de
soare“ și „petru rareș“.

dar din acest punct de vedere, cel al dragostei pentru
istoria româ ni lor, cea mai mare realizare a regi zoarei a
constituit-o serialul de televiziune „mușatinii”, realizat în
13 episoade, primul de acest fel din românia și care s-a
bucurat de un mare succes. și, poate, nu întâmplă tor lucrul
acesta, după traducerea în limba italiană făcută de
Giuseppe barberis a piesei „petru rareș“ și după compu -
nerea de către mansi barberis a operei „apus de soare“.

ei, figuri de referință ale culturii românești, italieni de
origine, nu numai că s-au integrat perfect în socie tatea
românească, dar au și con tri buit din plin la dezvoltarea
acesteia. 

În ceea ce mă privește, dragostea pentru istorie am
dobândit-o în prima clasă de liceu, studiind istoria romei
antice. bunica mea îmi pusese la dispoziție notițele ei
extrem de amănunțite privind acest subiect. așa că dra -
gos tea făță de istoria româniei și urmarea cursurilor
facultății de istorie au venit în mod natural. cu toată
integrarea mea deplină în societatea românească, recunosc
că, în adâncul sufletului meu, mă simt și italian. de aceea,
orice realizare care implică atât românia cât și italia mă
bucură mai mult decât orice altceva. 

nu știu dacă cele prezentate pot constitui un model
pentru societatea contemporană în ceea ce privește o
anumită politică de integrare. știu însă că dramele la care
asistăm aproape zilnic, sutele și miile de oameni care-și
găsesc moartea încercând să plece spre meleaguri mai
primitoare, unde să poată trăi mai bine și să-și crească
copiii în liniște, sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple
în secolul al xxi-lea. poate că ar fi bine să ne aplecăm cu
mai multă atenție spre trecut și să învățăm câte ceva din
experiența stămoșilor noștri. 

Radu Coroamă
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per parlare, in questo senso, di solo due nazioni, la
romania e l’italia, vorrei presentare, in concreto e con
precisione, la situazione della mia famiglia che, dalla meta’
del secolo 19mo quando e’ venuta dall’italia e sino a oggi,
ha vissuto e vive nei territori romeni.

integrati in maniera eccezionale, tutti i membri dei
diversi rami della famiglia non solo si sono realizzati
pienamente dal punto di vista professionale, ma hanno
anche fatto dono di amore e devozione, contribuendo allo
sviluppo economico e culturale della romania, paese
d’adozione diventato paese madre. pero’ non hanno mai
dimenticatola loro origine italiana. come la maggior parte
dei romeni in moldova, anch’io sono nato di sangue misto.
assieme all’origine romena, ho un’ascendenza italiana,
francese e greca.

il mio primo antenato italiano venuto in terra romena
e’ stato il mio bis-bis-bisnonno, il fiorentino luigi

ademollo. era il nipote del pittore luigi ademollo,
professore all’accademia delle belle arti a firenze, e di
cui lavori occupano un’intera sala del museo di palazzo
pitti. il nipote nacque nel 1815 e divenne musicista.
sposato, ebbe due figli, e la maggiore essendo la mia bis-
bisnonna, ida, che quando ci fu l’inondazione dell’arno,
nel 1844, le venne una sensazione di insicurezza per il
futuro della propria famiglia. decise quindi di spostarsi in
moldova. a quel tempo, la moldova non ancora unita alla
Valacchia, non era piu’ la maggiore ne’ la piu’ potente delle
due. la perdita della bucovina e poi della basarabia fecero
della moldova una terra piu’ piccola della Valacchia ma pur
rimase il centro del mondo culturale romeno. 

per questo motivo il musicista luigi ademollo si stabili’
a Galați, dove arrivo’ a dirigere l’orchestra locale di opera.

alessandro ioan cuza, salito al trono della moldova,
ha condotto luigi ademollo a dirigere l’opera di iași e
come professore di musica al liceo nazionale. nell’anno
1862, costui si trasferi’ a bucarest e divenne professore al
collegio nazionale Gheorghe lazăr. 

uno dei suoi figli s’integro’ o cerco’ d’integrarsi nella
societa’ romena col matrimonio. altri, come la mia bis-
bisnonna ida, si sposarono coi discendenti di altri
immigrati. i loro discendenti, a parte la mia bisnonna
marguerite, sposata con un italiano, hanno sposato romeni.
la maggior parte dei discendenti di luigi ademollo, gia’
integrati nella societa’ romena, hanno operato, soprattutto,
nel campo artistico, contribuendo cosi’ ad affermare i valori
culturali in romania. cosi’, la discendente diretta di luigi
ademollo, la figlia eugenia, fu cantante d’opera a iași.
sposata con l’attore alessandro marinescu, ha creato una
truppa d’opera, dove, fin dall’eta’ di cinque anni, ha brillato
sulla scena la loro figlia, nora marinescu.

un altro discendente, il nipote achille popescu,
nonostante sia morto a soli 32 anni, e’ rimasto famoso nella
storia del teatro romeno, come uno di migliori attori che
esso abbia mai avuto.

sempre nel campo artistico, s’e’ fatta notare clotilde,
penultima figlia di luigi ademollo, diventata «socia di pri -
mo livello» al teatro nazionale a craiova. 

ida ademollo, sposata con l’ingegner Jules cazaban,
ha avuto cinque figlie e due figli. la maggiore delle figlie,
marguerite, ha sposato un ingegnere italiano, Giuseppe
barberis, venuto in romania nel 1893. laureato al
politecnico di torino e, alla ricerca di un lavoro, e’ giunto a
iași. bisogna dire che dopo l’uni fica zione con la Valacchia,
la moldova rimase la zona con le maggiori vie commerciali
e, sicuramente, questo fu il motivo per cui Giuseppe barberis
ha finito per lavorare nella costru zione delle ferrovie,
specialmente in questa parte del paese.

non ho conosciuto il mio bisnonno, ma da tutto quel
che si dice in famiglia, mi pare fosse la persona che piu’
desiderava integrarsi nella societa’ romena. Ha imparato
subito dopo l’arrivo la lingua romena e ha fatto numerose
traduzioni sia dall’italiano al romeno che dal romeno in
italiano. durante una sua lunga assenza passata a bucarest,
gli venne l’idea di aprire una rivista per i giovani e, quindi,
ha pubbli cato la «revista copiilor și tinerimei» (Rivista
per i bambini e i giovani), il primo periodico in romania
che si rivol geva a questa categoria di lettori. Ha trasmesso
il suo amore per la cultura alle sue due figlie, marguerite
(migheta) e clemence (mansi), la prima divenuta pianista
e la seconda violinista, cantante e compositrice.

l’integrazione nella societa’ romena di mansi barberis,
nata come cittadina italiana e divenuta cittadina romena
all’eta’ di tre mesi, puo’ essere rintracciata nella musica che

il problema della migrazione e dell’integrazione, cosi’ attuale e
importante per l’europa e non solo, e’ nato e continua a ripresentarsi
in numerosi dibattiti, ricerche e soluzioni rivolti ai migliori modelli per
le loro corretta soluzione. ogni nazione, ogni governo, l’intera unione
europea - si sono impegnati intensamente a trovare le modalita’ di
mettere in atto una politica umanitaria con il precipuo scopo di
integrare quelli che, lasciano la terra d’origine, desiderano costruirsi
una nuova vita in un altro paese. ben lungi dall’essere risolto, questo
problema non e’ una novita’.

L’immigrazione dei miei
progenitori e l’integrazione della
famiglia nella societa’ romena
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ha composto. le piaceva molto l’autentica musica popolare
romena e, per questo motivo, ha composto soprattutto
«lieder» in cui inserisce temi della musica popolare. come
suo padre, aveva un culto per la storia della romania e,
quando senti’ l’impulso di scrivere musica operistica, ha
scelto, come libretto, la dramma «apus de soare» (Il tra -
mon to del sole) di barbu ștefănescu delavrancea. inoltre
riusci’, nel 1958 e, poi, nel 1967, a mettere in scena
all’ateneo romeno e all’opera nazionale di bucarest, la
figura dell’importante domino moldoveno ștefan cel
mare. 

fin dalla giovinezza mansi barberis s’e’ imposta nella
societa’ culturale romena.

sia perche’ ha operato nella filarmonica moldava,
creata da George enescu nel 1919 a iași, o nel quartetto
femina, la sua presenza s’e’ fatta sentire con forza e
professionalita’.

ma probabilmente il suo calore, la preparazione e la
competenza di compositrice non si sono manifestati con
maggior vigore che nell’attivita’ didattica. professoressa di
canto, che ha tenuto una classe di opera al conservatorio
di iași fino alla sua chiusura nel 1949, o professoressa
all’interno del conservatorio di bucarest, mansi barberis
ha formato e preparato centinaia di studenti, futuri
cantanti di grido sulla scena lirica romena.

che esempio piu’ significativo di questo, d’integra -
zione nella societa’ romena, potrebbe esistere? le due figlie
di Giuseppe barberis, se pur senza neppure una goccia di
sangue romeno, si sono sentite e hanno vissuto da romene,
hanno fatto per la loro terra d’adozione tutto cio’ che era
in loro potere per il suo sviluppo.

i loro figli, avendo circa il 50 % di sangue romeno, si
sono integrati naturalmente nel mondo romeno. silvia
păun, figlia di marguerite, architetto che ha vinto il
premio dell’unione degli architetti e il premio accade -
mico per i suoi lavori, era una grande estimatrice dell’arte
popolare romena, e specificamente delle sculture in legno
e in pietra. Ha battuto il territorio in lungo e in largo, come
solo sua cugina, sorana, aveva fatto, cercando nell’arte dei
mestieri popolari romeni le influenze dei tempi immemori,
per stabilire un legame tra romania e italia. questa ricerca
s’e’ concretata nella realizzazione del lavoro «identități
euro pene inedite italia-românia» (Identita’ inedite europee
Italia-Romania) apparso in romeno, italiano, francese e
inglese.

suo fratello, l’ingegner alexandru timotin, anch’egli
perfettamente integrato nella societa’ romena, e’ diventato
professore all’universita’ politecnica di bucarest, decano
del dipartimento di ingegneria in lingue straniere ed e’
arrivato ad essere membro a tutti gli effetti dell’accademia
romena.

Ginel plăcințeanu, figlio di celmence (mansi)
barberis, pur avendo vissuto solo fino a 36 anni, s’e’
dimostrato essere una persona pienamente integrata,
ugualmente, con un valore professionale che, all’eta’ di 33
anni, l’ha fatto diventare il piu’ giovane medico primario
della romania. sua sorella, sorana coroamă-stanca, piu’
tardi laureata alla facolta’ di chimica industriale al
politecnico di iași, s’e’ poi indirizzata al mondo dell’arte,
diplomandosi alla sezione di regia all’istituto di arte
drammatica di bucarest. fu professoressa all’istituto di
teatro, regista e scrittrice. la sua attivita’ professionale s’e’
manifestata nella realizzazione di scenografie e nella loro
messa in scena.tra queste, una parte fu ispirata dal passato
storico dei romeni e della romania, come fu ad esempio
la realizzazione, a cetatea sucevei, dello «apus de soare»
(Il tramonto del sole) e «petru rareș». 

ma da questo punto di vista, quello dell’amore per la
storia dei romeni, la massima realizzazione registica fu
rappresentata dal serial televisivo «mușatinii», realizzato
in 13 episodi, il primo dei quali in romania e che ha
goduto di grande successo. e forse questo non e’ successo
per caso, vista la traduzione in italiano fatta da Giuseppe
barberis della pièce «petru rareș» e dopo la composizione
da parte di mansi barberis dell’opera «apus de soare».

essi, figure di riferimento della cultura romena, italiani
di origine, non soltanto s’integrarono perfettamente nella
societa’ romena, ma hanno contribuito pienamente al suo
sviluppo. per quanto riguarda me, l’amore per la storia m’ha
guadagnato la prima classe del liceo, studiando la storia
della roma antica. mia nonna mi ha messo a disposizione
i suoi appunti estremamente accurati su questo argomento. 

cosiche’ l’amore per la storia della romania e la
frequenza ai corsi alla facolta’ di storia sono venuti in
modo naturale. pur con il mio pieno inserimento nella
societa’ romena, riconosco che, nel profondo della mia
anima, mi sento anche italiano. per questo, qualunque cosa
implichi sia la romania che l’italia mi fa particolarmente
piacere, piu’ di altre cose.

non so se quanto qui esposto possa rappresentare un
modello per la societa’ contemporanea, per quanto riguarda
la politica d’integrazione. so pero’ che i drammi a cui
assistiamo quasi tutti i giorni, centinaia di migliaia di
persone che trovano la morte cercando di partire verso
terre piu’ promettenti, dove si possa vivere meglio e si
crescano i figli, sono cose che non dovrebbero succedere
nel ventunesimo secolo. credo sarebbe bene che facessimo
bene attenzione al passato e imparassimo qualcosa dalle
esperienze dei nostri progenitori.

Traduzione: Gregorio Pulcher

clemence (mansi), 
soțul său Gheorghe
plăcințeanu și cei doi copii,
Sorana și Gheorghe (Ginel)
membri fondatori ai
Filarmonicii moldova. 
George enescu (al doilea din
primul rând) și mansi
barberis (în centru)
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una tiepida giornata di inizio
settembre, e sono ritornato a
cataloi. era un incontro collet -
tivo, con quelle autorità religiose
e civili, e con alcuni rappresen -
tanti di discendenti della comu -
nità italiana che gravitano nella
zona, e del quale incontro, e delle
sue finalità, altri diranno meglio
di me.

sono dunque ritornato, ma
questa volta con maggiore consa -
pevolezza: non si coglie mai lo

spirito di un luogo se questo non
viene visitato più di una volta. la
nostra visita era attesa, e nel
frattempo qualcosa è cambiato:
in meglio. la piccola strada di
campagna che conduce al cimi -
tero, e la stessa Via degli italiani,
dalla quale si dirama, sono state
ripristinate con del pietrisco, allo
scopo di livellarne le buche. tutta
l’area del cimitero-memoriale
(perché di questo si tratta, di un
cenotafio di circa 16 mtq,) è stata
liberata dalle erbacce. le croci e

le lapidi sono state ripulite, e tutti
i frammenti ed i monconi delle
stesse sono stati recuperati e
disposti in ordine. si può dunque
cogliere ora, con maggiore consa -
pevolez za, come dicevo, il malin -
conico fascino di questo piccolo
luogo, di questo spazio della
memoria. ma cos’è dunque che
dà fascino a questo luogo, che
altrimenti altro non sarebbe che
un accumulo di vecchie porzioni
di croci, molte delle quali grave -
mente danneggiate? sono i nomi.
sono i nomi e le date che si
intravedono, iscrizioni sulla pietra
che mostra i segni del tempo.
alcune di queste iscrizioni sono
più immediatamente leggibili,
altre del tutto incomprensibili
senza una attenta indagine epi -
gra fica. sono i nomi, oltre ai
luoghi che serbano storie e me -
mo rie, che ci ricordano che c’era
«qualcuno», oltre che «qualcosa». 

il sia pur provvisorio riordino
del luogo è un buon inizio. ma è
solo l’inizio. ed è anche una fase
molto rischiosa per questo
piccolo pezzo di storia dello
stesso paese di cataloi. io credo
che, per conti nua re al meglio la
preservazione della memoria,
tutti i frammenti con iscrizioni,
prima che vadano dispersi, o
coscientemente vandalizzati, o
trafugati come originali souvenir,
debbano essere recuperati e
custoditi in luogo sicuro.

dove andrebbero fotografati,
catalogati e, infine, sottoposti a
un accurato lavoro di decifrazione
delle scritte meno leggibili, com -
presi i frammenti di frasi, date e
nomi. a questo punto tutte le
scritte, secondo un percorso di
preservazione potrebbero essere

riportate in una pubblicazione
storico-fotografica specifica.

magari, parlo per ipotesi, e
seguendo il filo del metodo
storico-scientifico, si potrebbe far
confluire questa ricerca epigrafica
con la ricerca della dottoressa
alina dorojan (università roma
tre – università di bucarest) che
ha svolto uno studio specifico su
cataloi e l’antica comunità ita -
liana. io ho avuto il piacere e la
fortuna di ascoltare una sua
ampia relazione nel quadro di un
convegno romeno-italiano di
studi storici dal titolo «Italia e
Romania tra XIX e XX secolo:
relazioni, conver gen ze, contrasti»
(23 giugno 2013). la relazione
della dottoressa dorojan aveva
per titolo: «L’assistenza dello Stato
italiano riguardante una colonia
agricola italiana di Romania
(1889-1941)». 

mi sembra dunque che ci sia
molto materiale sul quale lavo -
rare, sia a livello di indagine (la
catalo ga zione delle epigrafi) che
annalistico (i risultati di tale
catalogazione con gli studi che su
questa antica comunità di italiani
tutt’ora continuano). e – lo ripeto
– saremmo solo all’inizio. ma
occorre far presto. prima che la
trascuratezza degli uomini,
tempo, erbacce, continui il suo
inesorabile lavoro, facendo
scomparire del tutto la memoria
storica di questa piccola patria di
oscuri italiani venuti da lontano
per stabilirsi in romania. 

Antonio Rizzo

ritornando a cataloi

La piccola strada che conduce
al cimitero
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era o zi călduță de început de
septembrie când am revenit la
cataloi. era o întâlnire colectivă,
cu autorități religioase și civile
locale și cu unii dintre repre zen -
tanții des cen denților comunității
italiene care gravitează în zonă;
despre această întâlnire și despre
finalitatea ei vor vorbi alții mai
bine decât mine.

am revenit deci, dar de
această dată, mult mai conștient:
nu vei putea înțelege nicicând
spiritul unui loc, dacă nu-l vei
vedea de mai multe ori. Vizita
noastră era așteptată, iar între
timp ceva se schim base: în bine.
micul drumeag de țară care duce
la cimitir este o ramificație chiar
a aceleia care se numește „strada
italienilor” și care a fost de
curând renovată, adică gropile au
fost astupate cu pietriș. Întreaga
zonă a cimitirului memorial
(pentru că despre asta vorbim,
despre un cenotaf de circa 16 mp)
a fost curățată de buruieni. cru -
cile și pietrele de mormânt au
fost curățate, iar toate bucățile și
părțile ciuntite ale acestora au
fost recuperate și puse în ordine.
acum se poate, deci, înțelege mai
bine, așa cum spuneam, fasci nan -
ta melancolie a acestui loc micuț,
a acestui spațiu al memoriei. dar
ce anume conferă fascinație aces -
tui loc, care altfel n-ar fi altceva
decât o grămadă de fragmente de
cruci vechi, multe dintre ele
foarte deteriorate? sunt numele
și datele care se întrezăresc, in -
scrip ții pe piatra care arată și
scurgerea inexorabilă a timpului.
unele dintre aceste inscripții se
pot citi aproape imediat, dar
altele nu pot fi înțelese aproape
deloc, decât după o atentă cer -

cetare epigrafică. sunt numele
care, dincolo de locurile ce par a
fi istorie și memorie, ne amintesc
că a existat mai degrabă „cineva”,
decât „ceva”.

chiar dacă este o amenajare
provizorie a locului, este un bun
început. dar este numai înce -
putul. este și o fază foarte riscan -
tă pentru această bucățică de
istorie a satului cataloi. eu cred
că, pentru a conti nua cel mai bine
prezervarea memoriei acestui loc,
tre buie adunate toate fragmentele
cu inscripții, înainte de a fi
pierdute sau vandalizate cu bună
știință ori luate ca amintire, și
depozitate într-un loc sigur. 

În acel loc ele ar trebui să fie
fotografiate, catalo gate și, în final,
supuse unui proces de descifrare
a inscripțiilor mai puțin lizibile,
inclusiv a fragmente lor de fraze,
de date și de nume. din acel
moment, toate inscripționările ar
trebui să urmeze un parcurs de
prezervare și valorificare, care
impune prezentarea lor într-o
publicație de istoriografie și foto -
grafie de specialitate. 

cel puțin, ipotetic vorbind,
urmând o cale metodică de abor -
dare științifică a istoriografiei, ar
fi de dorit ca această cercetare
epigrafică să fie îmbinată cu
cercetarea profesoarei alina
dorojan (univer si tatea roma
tre – universitatea bucurești),
care a făcut un studiu de spe -
cialitate despre cataloi și vechea
comunitate italiană a acestuia. eu
am avut plăcerea și norocul să
ascult o comunicare de a sa, în
cadrul unui simpozion româno-
italian de studii istorice intitulat
Italia și România între secolele XIX
și XX: relații, convergențe, contraste

(23 iunie 2013). comu nicarea
dnei dorojan avea titlul: Asistența
Statului italian cu privire la o
colonie agricolă italiană din
România (1889-1941).

mi se pare, deci, că există
destul de mult material pe care
s-ar putea lucra, atât la nivel de
cercetare (catalogarea inscripțiilor
epigrafice), cât și la nivel de
analiză (rezultatele acestei cata -
logări și studiile pri vind această
comunitate veche de italieni care
continuă). și, repet, va fi numai
un început. Însă lucru rile ar
trebui să se miște repede. Înainte
ca neglijența oamenilor, timpul,
buruienile să-și conti nuie lucra -
rea lor inexorabilă, făcând să
dispară cu totul memoria istorică
a acestei micuțe patrii a unor ita -
lieni anonimi, veniți de departe,
pentru a se stabili în românia.

Traducere: Mariana Voicu

  cataloi – Scorcio della  zona
dove si erano insediati coloni
italiani

enrico (probabil) – 1869
vichioli (probabil) – 18 ani
mansini Fiorinda
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un nou episod despre etnicii italieni din românia

Ana-maria iorga mihail e născută în 1985, la bucurești. A absolvit Facultatea
de Litere a universității din bucurești și este doctor în lingvistică. A avut mai
multe stagii de cercetare în Franța, la universitățile paris Xiii și paris viii
(2009-2010, 2011-2012). În prezent, este asistent de cercetare în cadrul
institutului de Lingvistică „iorgu iordan – Al. rosetti” al Academiei române și
jurnalist la postul de știri digi 24.

Jurnalista Ana   

Bogdan Jugănaru: Rar mi-a fost
dat să cunosc un jurnalist de știri
atât de titrat ca Dvs. Prima între -
bare care-mi vine în minte este
cât de greu v-a fost să urmați un
doctorat în lingvistică, să lucrați
într-un institut al Academiei
Române, să predați la Universi -
tate și să faceți televiziune în
același timp?

Ana Iorga Mihail: nu a fost
ușor, asta e sigur. Însă am învățat
de-a lungul timpului să-mi
împart foarte riguros timpul.
totul e să ai un plan, chiar dacă
nu îl vei respecta în totalitate, îți
dă o ordine în gândire și în pro -
gramul de zi cu zi. cred că orice
e lăsat la voia întâmplării e în

pericol să nu fie dus la bun sfârșit.
lingvistica îmi oferă bucuria
studiului în tihnă, a scrisului și a
lucrului cu studenții, am predat
timp de 5 ani. de mică eram
fascinată de cuvinte, de originea
lor și de felul cum influențează
realitatea. În schimb, televiziunea
e un fel de aventură foarte dina -
mică. la știri nu ai răgazul pe
care ți-l dă studiul, trebuie să
gândești mult mai rapid și să
acționezi la fel. e un exercițiu
care te ține mereu conectat la
realitatea din jurul tău, înțelegi
mai bine eveni men tele pentru că
ești în mijlocul lor și astfel le poți
pre zenta limpede și celorlalți. nu
mai poți fi doar specialistul
într-un anumit domeniu, trebuie
să știi cât mai multe. În cazul
meu, cercetarea și televiziu nea
merg împreună de câțiva ani. nu
e ușor, dar e pasionant. 

Care sunt rădăcinile Dvs. italie -
nești?

de fapt, nu e vorba propriu-
zis despre rădăcini, ci despre o
înrudire prin alianță. dar o înru -
dire foarte importantă pentru…
apariția mea pe lume. ca să vă
explic, trebuie să mergem pe firul
istoriei de familie.

Atunci, să mergem pe linia
paternă, pentru început.

tatăl meu, mugurel-Gabriel
mihail (1939-1994), descindea
dintr-o familie mihail din Vlașca.
bunicul meu, colonelul radu c.
mihail (1904-1968), a fost ofițer
al armatei regale române. a
făcut liceul militar la craiova, iar
în 1927 a absolvit școala militară
specială de Geniu și a făcut parte
din arma Vânătorilor de munte.
a luptat în cel de-al doilea
război mondial, pe frontul de
est, în crimeea, în iulie 1942 era
comandant al batalionului 2 pio -
nieri munte. a fost decorat cu
ordinul militar mihai Viteazul
clasa a iii-a (1941), cu ordinul
coroana româniei în grad de
cavaler (1940) și cu medalia
cruciada împotriva bolșevismu -
lui (1943). comuniștii l-au dat
afară din armată, în iulie 1946. În
continuare, a lucrat ca subinginer. 

Cred că a reușit să intre și în
aten ția „organelor”... cum se
spunea pe atunci.

da, am găsit la c.n.s.a.s.
dosarul lui de urmă rire. a fost
membru p.n.Ț. și un opozant
curajos al regimului comunist.
scriau acolo securiștii că bunicul

colonel radu c. mihail, 
iulie 1934
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era „agitator reacționar notoriu”,
„caracter dârz; ostil regimului
actual, propagandist înverșunat în
favoarea anglo-americanilor”, „un
ele ment care nu se poate acomo -
da cu noua formă de guvernă -
mânt a statului nostru”. tot din
dosarul de urmărire am aflat cam
în ce termeni judeca el regimul
comunist: „a înjurat gu ver nul
democrat, calificându-i drept cri -
minali de neam, prin faptul că au
adus foametea și jaful în țară”.

Propun să ne apropiem de înru -
di rea italiană.

radu c. mihail s-a căsătorit,
în 1936, cu ana Vasilescu (1906-
1998), fiica lui Gheorghe Vasi -
lescu și a anei Țuțuianu. lea gă nul
familiei era la fărcașa și borca, în
județul neamț, iar numele de
familie inițial fusese pașnicu.
bunica ana a fost edu catoare,
învă ță toare și directoare de grădi -
niță. un detaliu inedit despre ea ar
fi acela că a primit, în 1930, la
sinaia, din partea revistei Reali -
tatea Ilustrată, titlul de miss ciuc.
o soră a ei, elisabeta Vasi lescu,
s-a măritat cu ioan peza mosca și
așa a intrat italia în casa noastră.

acesta făcea parte din vestita
familie de con struc tori italieni
pezamosca, stabiliți pe Valea stâ -
ni șoarei, pe domeniile coroanei.
deși avea origini italiene, ioan
pezamosca a luptat în cel de-al
doilea război mondial, în arma -
ta română, dovadă că avea
cetățenie română și nu mai fusese
obligat să se încorporeze în ar -
mata italiană. ioan și elisa beta
pezamosca au avut cinci copii:
ana (educatoare; măritată cu
pro fesorul mihail Vass, petre,
ioan, maria și emilia (măritată

cu dumitru roșca, des cen dent,
prin mama lui, tot dintr-o familie
italiană; nu întâmplător, pe fiul
lor îl cheamă luigi iulian).

De ce e așa de importantă pentru
Dvs. această înrudire prin alianță?

ana pezamosca-Vass, care era
verișoară primară cu tatăl meu, a
fost educatoare la tulgheș, de
unde e mama. ana Vass le-a făcut
cunoștință părinților mei. 

Mai vorbiți-ne, vă rog, despre
rădăcinile familiei Pezamosca.

sebastiano pesamosca, pri -
mul din familie care a venit în
moldova și s-a așezat la borca, în
județul neamț, era un pietrar
friulan din tolmezzo. evident,
grafia inițială a numelui era
„pesamosca”, româ nizându-se în
„pezamosca”. 

Cine sunt friulanii?
friulanii sau friulii vorbesc

friu lana, o limbă romanică dife -
rită de italiană și care e vorbită azi
de cca. 700.000 de oameni din
regiunea friuli-Venezia-Giulia.
tolmezzo (tumieç în friulană) e
un oraș din această regiune, mai
precis din provincia udine. Între
1077 și 1420, tolmezzo a făcut
parte din patriarhatul de aquileia
(formațiune politico-religioasă,
cea mai mare dioceză a europei
medievale). În 1356, tolmezzo a
devenit capitala carniei, iar în
1420 a fost anexat de Veneția.
ulterior a trecut sub admi nistra -
ția imperiului austriac și, în final,
a regatului italiei. friulanii sunt
o populație mândră, pastorală, cu
tradiții frumoase (printre care
faimosul dans care le poartă
numele, furlana). 

Care au fost urmașii lui
Sebastiano Pesamosca?

soțul meu, filip iorga, a
alcătuit un arbore genea logic al
familiei, pe baza informațiilor
trans mise de mătușa mea, ana
Vass. Împreună cu soția lui,
Giovanna, sebastiano pesamosca
a avut 8 copii: iacob (a avut 3
copii), ioan (cel pe care l-am
amintit deja, soțul elisabetei
Vasilescu), carolina (măritată cu
petrea bondar), margareta (mă -
ri tată ciolan), elisabeta (necă -
sătorită), Ghimira (măritată întâi
cu un român, apoi cu italianul

   iorga mihail

Ana pezamosca, mihail vass și
fiica lor, ileana, 1958

emilia pezamosca-roșca, 
1964



Septembrie • decembrie 1336

SiA
mo

 di
 nu

ov
o i

nS
iem

e

Giovanni traunero, care mai
fusese și el căsătorit și care avea,
din acea primă căsătorie, 3 copii),
leon (căsătorit cu evghenia, a
avut un fiu, Grigore). În fine, a
mai existat un fiu, care a căzut în
cel de-al doilea război mondial.

Cum au ajuns în România?
poate că e greu să ne ima gi -

năm asta azi, când românii pleacă
să lucreze în italia, dar în cea de-a
doua jumătate a secolului al xix-
lea și în primele decenii ale celui
de-al xx-lea, românia era țară
de imi grație, nu de emigrație.
italienii goniți de difi cultă țile
traiului din țara lor natală veneau
să-și caute noro cul într-o româ -
nie aflată în plin avânt econo mic
și care putea fi privită ca un
„tărâm al făgăduin ței”. au venit
atunci mulți pietrari, mulți lucră -
tori în lemn, mulți zidari, dar și
ingineri, arhitecți sau artiști. pe

acest fond, imigrația italiană în
românia a conti nuat și în pe -
rioada interbelică. sebastiano
pesamosca s-a stabilit la borca
după primul război mondial.

Familia Pezamosca de la Borca a
rămas catolică?

toți cei opt copii ai lui
sebasti a no și ai Giovan nei
pesamosca au fost botezați orto -
docși, pentru că la borca nu
exista preot catolic. dar au
continuat să păstreze în casă
obiceiurile catolice. V-am spus
deja că ioan pezamosca a luptat
în cel de-al doilea război mon -
dial, în armata română. toți
membrii familiei s-au atașat
puter nic de românia și au fost
patrioți români. ceea ce nu i-a
împiedicat să-și păstreze patrio -
tismul italienesc. mulți dintre ei
și-au păstrat chiar cetățenia
italiană. au fost, în același timp,

buni friulani, buni italieni și buni
români. 

Unul dintre cei mai mari chirurgi
pediatri români poartă același
nume de familie. Există vreo
legătură?

doctorul alexandru pesamosca
(1930-2011), cel care a făcut
peste 45.000 de ope rații, este cu
sigu ranță cel mai ilustru purtător
al acestui nume. nu cunosc gra -
dul de înrudire, dar este probabil
să existe o legătură îndepărtată de
rudenie. rămâne să cercetăm.

Bogdan Jugănaru
Fotografii din arhiva 

Anei Iorga Mihail

Familia Sebastiano pesamosca
în 1922, la borca

Ghimira pezamosca, soțul
Giovanni traunero și 3 copii
ai acestuia, din prima
căsătorie, calafat, 1936
dreapta: familia ioan
pezamosca în 1932, la borca
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„dulcele târg al ieșilor“ – cum
îl numeau mihail sadoveanu și
ion creangă – ar putea fi socotit
și un fel de leagăn al minorităților
naționale din românia. pe drept
cuvânt, fără îndoială, dacă ne gân -
dim că aici, în nordul mol do vei,
după 1989 s-au organizat nume -
roa se manifestări culturale de
amploare rezer vate minorită ților,
cu mare succes, grație căldu rii su -
fle tești a ieșenilor în rândul cărora
sălășuiește (de peste 100 de ani) o
frumoasă comunitate italiană.

În luna octombrie, am avut
plăcerea să fiu invitat la iași la un
festival intitulat „confluențe
2013“ – aflat la cea de-a Vi-a sa
ediție, organizat cu profe sio nalism
de către departamentul de relații
inter etnice din cadrul Guvernului
româniei, de omni prezentul
ro.as.it. și cu im por tantul
sprijin al autorităților locale.

participanții, membri ai dife -
ritelor etnii ce trăiesc în țara
noastră, au împânzit capitala
mol davă timp de trei zile. mai
întâi – nu se putea altfel – au fost
vizite în grupuri mai mari sau
mai mici la minu nățiile acestui
frumos oraș (copoul, muzeul
unirii, bojdeuca lui creangă,
biserica „trei ierarhi“, palatul
adminstrativ…), după care au
urmat o paradă a portului națio -
nal, o expoziție de costume, dar și
un reușit festival inter entnic în
sala „Gaudeamus“ a casei de
cultură a studenților.

ceea ce a plăcut cel mai mult
celor care au participat sau vizio -
nat „confluențele“ anului în curs
– ediția a Vi-a, repetăm, a fost
spectacolul interetnic. de fapt, un
buchet de veselie, muzică, și
costumație multicoloră, prie te nie.

reprezentanții a 10 minori tăți –
ucrainieni, greci, turci, tătari,
bineînțeles, italieni ș.a. – au evo -
luat pe scenă purtând minu na te
costume tradiționale, au cântat,
au dansat. au fost mo men te de
entunziasm în sală, aplauze
frenetice. așa se explică faptul că
spectacolul a durat peste patru
ore. ucrainienii au declan șat,
parcă, un robinet al veseliei cu
ansam blul lor numit, evident,
„Veselka“, romii au dansat așa
cum știu ei mai bine pe niște
ritmuri îndrăcite („parcă au un
motoraș în ei“ – spuneau specta -
to rii), rușii-lipoveni ne-au arătat
cum este o nuntă de-a lor, cere -
monialul unui astfel de eveni ment.
am ascultat, apoi, „Kalinka“, am
admirat cămă șile lor cazace,
multicolore, iar grecii au apărut în
culo rile lor preferate (alb și
negru), mai senti mentali, cu
melo dii frumoase, de suflet.

turcii ne-au arătat și ei cum
se desfășoară o nuntă turcească.
dansatoare: fete de 15-16 ani în
costume vechi, binecunoscute
nouă, iar germanii au fost pre -
zenți cu ansamblul „Korona“.
prietenoase, parcă, pentru noi ro -
mânii, melodiile lor, cunoscutele
fanfare. li s-a alăturat formația
turco-tătarilor, după părerea
multora, cu evoluția cea mai
distinsă, ele gantă și grațioasă, cea
a ansamblului „Karasu“ din

medgidia: fete elegante cu tur ba -
ne, șalvari și văluri lungi, melodii
(adecvate) de vis. ungurii, și ei, au
venit cu muzica, costumele și
dansurile lor atât de cunoscute
nouă. parcă… pe locul doi din
punct de vedere al vivacității.

italienii noștri, cu două an -

sam bluri minunate – „allegria“ și
„di nuovo insieme“ – cu dansa tori
elegant îmbrăcați, plini de nerv, cu
muzică veselă (vezi vesti tele taran -
tele), au avut pro gramul cel mai
bogat. nu au lipsit, evi dent, tenorii
sorin ursan și antonio furnari.
ulti mul, venit în țară la noi și
rămas aici, încă din 1965. 

nu pot încheia această rela -
tare fără a nota că la baza succe -
sului festivalului „con flu ențe
2013“ a fost coregraful ieșean
petre șușu, care organi zează de
mult timp asemenea festivaluri
ale minorităților națio nale, cam
de vreo zece ani.

Modesto Gino Ferrarini

din nou „la braț“ cu 
frumusețea artei minorităților naționale, 
în capitala moldovei



ne este cumplit de greu să
scriem la timpul trecut despre cel
care a fost, ani buni, apropiat și ne -
prețuit colaborator al revistei Siamo
di nuovo insieme – Co man dor (r)
Neculai Pădurariu. 

și nu ne-a fost doar cola bo rator,
cu timpul ne-a devenit și sfătuitor,
ceea ce face ca tristețea pe care o
încercăm la dispariția sa, să fie și mai
profundă. mereu calm, în nenumă -
ratele discuții, niciodată nu a amintit
despre boala care-l măcina și care avea
să-l ia dintre noi tăcut și împă cat cu
soarta sa. așa că a plecat discret și
demn, cum a fost întreaga viață.

născut în anul 1934 în satul
brătulești, comuna strunga, județul
iași, neculai pădurariu a urmat un
liceu cu profil de limbi clasice, absol -
vind apoi școala militară de ofițeri de
marină din constanța, dar și cursuri
speciale de aviație sportivă, pa ra șutism,
atașați militari, limbi străine etc.

bun specialist în domeniul mari -
tim și militar, a fost rând pe rând, ofi -
țer pe distrugătorul d-22 („regina
maria”), pe nava-școală „mircea”,

ofițer în direcția Hidro grafică
maritimă, în statul major al marinei
militare și în secția de legă turi
externe a mare lui stat major. 

spirit enciclopedic, om de o
deosebită erudiție, pasionat de studiu
și de cercetare, pe lângă activitățile
profesionale, s-a im pli cat cu aceeași
dăruire și competență în domenii
științifice și cultural-artistice: cu
nenumă rate articole în presă, comu -
nicări, conferințe publice, interviuri
la radio, pe teme de specialitate. a
fost colaborator la numeroase publi -
cații periodice din țară și străinătate,
redactor și consultant științific la
diferite reviste. s-a remarcat ca
apărător al tradițiilor marinărești și al
autenticității și corectitudinii utili -
zării termino logiei de marină. este
coautor al mai mai multor cărți,
printre acestea numărându-se și
dicțio narul enciclopedic de marină.

egoismul îi era străin. Ținea
enorm la cei care aveau apetență
pentru studiu și cercetare, îi îndru ma
și-i sprijinea oferindu-le mate riale
bibliografice și sfa turi, fiind foarte
apreciat de specialiști, atât în țară cât
și în străinătate. avea prieteni în
Grecia, italia, argentina etc., cu care
întreținea o corespon dență constantă,
cărora le dădea sfaturi, la cerere, le
trimitea reviste și cărți, avea pentru

fiecare o vorbă bună. dar cel mai
apropiat prieten al său a fost ami -
ralul italian enzo tanga, căruia îi tri -
mitea inclusiv revista noastră, despre
care acesta din urmă a scris ade seori
rânduri elo gioase sugerându-ne să o
trimitem și altor personalități din
țara sa, interesate de relațiile româno-
italiene de-a lungul veacurilor.

Într-un cuvânt, neculai pă du rariu
a fost un om rar. Îl regre tăm enorm. 

condoleanțe, în cer catei familii. 

G.T.

S-a stins un erudit…

un seminar dedicat politicilor culturale și diplomatice
la sfârșitul lunii noiembrie, în sala delle adunanze a facultății de litere și filosofie din cadrul universității din
perugia (palazzo manzoni) s-a desfășurat seminarul de studii intitulat „italia, românia și europa centrală și de est.
diplomație culturală și imperative geopolitice de la Versailles până în zilele noastre”. la reuniunea structurată în
două părți: o sesiune dedicată politicilor culturale și o alta acțiunilor politico-diplomatice activate de cele două state
în aria europeană centrală și de est, au fost puse în dezbatere strategiile culturale, politice și diplomatice ale româniei
și italiei, țări legate de afinități culturale și de interese geopolitice, luându-se în discuție acțiunea lor în regiunea
europei centrale și de est, pe parcursul a aproape unui secol de istorie, începând cu sfârșitul primului război
mondial – punctul culminant al procesului risorgimental și până în prezent. s-a subliniat că atât diplomația culturală
română, cât și cea italiană nu pot fi studiate făcând abstracție de diplomația culturală a țărilor vecine. și aceasta,
întrucât în cadrul cercetării,  metoda comparativă reprezintă, pe de o parte, o necesitate, iar pe de altă parte, o
provocare suplimentară. au mai fost discutate nu doar strategiile de diplomație culturală ale celor două state, ci și
politicile de propagandă culturală, așa cum transpar din sursele de epocă italiene și române: manipularea numerelor și
a datelor statistice, selecția și negarea, repetarea obsesivă, utilizarea argumentelor adversarului, dublul standard,
căutarea paralelismelor istorice, argumentul cunoașterii reciproce, propaganda vizuală, argumentele istorice,
geografice, religioase, economice, folosirea și abuzul de stereotipuri.Septembrie • decembrie 1338
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un voluntar italian
îndrăgostit de românia
l-am numit pe federico faverio. născut la como,
italia, în 1984, urmează università della svizzera
italiana din lugano, elveția, pe care o absolvă cu teza
de licență „automobile dacia: la romania da regime
a on line”. nu s-a oprit numai la pasiunea sa pentru
mașini, care l-a ajutat să-și găsească de lucru la
londra, dar, adunând un impresionant număr de
informații despre cea mai populară mașină de la noi, a
dorit să cunoască mai îndeaproa pe românia. prilejul
s-a ivit atunci când niște prieteni din asociația
colegiului Gallio din como, care au păstrat contactul
cu părintele lorenzo „lollo” marangon, profesorul
lor de liceu, i-au povestit despre târgoviște. părintele
lollo era din 2008 la fundația casa miani a congre -
gației „părinților somaschi” din vechea cetate de
scaun și care adăpostea minori aflați în dificultate.
prima vizită a lui federico la târgoviște a fost în
aprilie 2010. federico a contribuit, apoi, la conceperea
proiectului „primăvara românească”, un proiect de
sprijin pentru casa miani și, de atunci, revine frec -
vent în românia împreună cu alți voluntari. ei stau
cu copiii din acest așezământ încurajându-i la școală,
gătind împreună, ieșind în oraș, vizitând muzee,
organizând mici excursii. cu sprijinul ambasadei
italiei și al institutului italian de cultură din
bucurești au organizat multe activități culturale. 

Arena din verona 100
o sută de ani se împlinesc anul acesta de la pre zen -
tarea spectacolului cu aida de Giuseppe Verdi în
amfiteatrul din Verona, prin care s-a consfințit
deschiderea oficială a sezonului de operă la ceea ce
avea să devină cel mai mare teatru liric din lume în
aer liber, arena din Verona. 2013 a fost un an bogat
în aniversări culturale: 200 de ani de la naște rea lui
Verdi, 200 de ani de la nașterea lui Wagner și 100 de
ani arena din Verona. toate aceste evenimente au
fost  sărbătorite fastuos în multe țări ale lumii, cu
deosebire în cele europene. Arena din Verona și-a
marcat această aniversare cu o excepțională Gala la
care au luat parte nume grele ale muzicii clasice
contemporane, precum placido domingo și andrea
boccelli. arena a fost și de data aceasta
neîncăpătoare, iar spectacolul fulminant.

o româncă a devenit contesă
italiană
nu este pentru prima dată când o româncă devine
contesă prin căsătorie; se mai cunosc situații
asemănătoare petrecute în secolele xix și xx, 
poate și mai devreme, dar nu avem încă date pentru
susținerea unei asemenea aserțiuni. Vom cerceta.
simona farcaș, filolog prin formare, cunoscută în
comunitatea românilor din italia ca președintă a
asociației „italia românia futuro insieme” din
roma, este contesă, începând cu data de 10
noiembrie a.c., când a devenit soția contelui
fernando Giulio crociani baglioni. nunta a fost
oficiată la bazilica sant’apollinare, din apropierea
pieței navona. Într-un material publicat de
cotidianul „il tempo”, în paginile dedicate vieții
mondene de la roma, se spune: „rochia miresei va
semăna puternic cu cea purtată de donna isabel de
castro curvelo de Herédia când în 1995 s-a
căsătorit cu don duarte pio de braganza,
pretendent la tronul portugaliei”. despre familia
contelui crociani baglioni se afirmă că este o
familie nobilă foarte veche din ducatul spoleto, cu
o genealogie documentată care ajunge la ser
simone, căpitan al republicii din norcia, sec. xV.

piloții italieni 
se tratează cu apă de la
izvorul tămăduirii 
din parcul bordei
În secolul xix, constantin bacalbașa comenta
obiceiul multor bucureșteni de a se duce pe malul
râului colentina, la un izvor, pentru a mânca la
iarbă verde, iar la sfârșitul mesei spărgeau câteva
ulcele de vin, ca un ritual închinat domnului, care
le dăruise acolo o sursă naturală de sănătate.
În anul 1932 primarul capitalei, dem i. dobrescu,
văzând că vine multă lume la izvor, a cumpărat 
3,3 hectare și a amenajat parcul bordei și izvorul.
oamenii spuneau că dacă bei apă din acel izvor te
vindeci de boli de stomac, rinichi, de reumatism,
gută, diabet, de cardiopatii și boli nervoase. a fost
supranumit Izvorul Aviatorilor, deoarece veneau
aici foarte mulți aviatori, nu numai români, ci și
străini. chiar și înainte de 1990, când făceau escale
la otopeni, veneau și luau apă de acolo. În anii
2002-2008 locuitorii bucureștiului nu au mai avut
acces în parcul bordei, dar, după șase ani de
interdicție, și-au primit înapoi pajiștile, aleile,
verdeața, băncile și Izvorul Tămăduirii. de curând,
Izvorul Tămăduirii din parcul bordei a stârnit
interesul presei din italia. Jurnaliștii de la cel mai
titrat ziar, „corriere della sera”, au venit să facă un
reportaj despre această apă tămăduitoare, fiind
informați chiar de piloții italieni, care vin de ani
de zile să bea din izvor. se spune că apa de la
Izvorul Aviatorilor este o apă limpede, dar
sulfuroasă, cu gust de fier și puțin acidulată, care ar
avea aceleași proprietăți ca cea de la izvorul 24 de
la olănești. (sursa: Global news)

Grupaj de Dan Comarnescu
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