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… Efectul secundar, pervers chiar al acestei
opera]iuni de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimi-
tate a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte mari
de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut. Tot din cores-
ponden]a dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan
afl`m câteva momente semnificative ale meciului
dintre filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat c` a vrut
s` scoat` clandestin din ]ar` mai multe obiecte din
patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin
Noica ar fi pl`nuit s` scrie o carte despre opera
amicului s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era atât de
familiarizat cu conceptele de istoria religiilor, pentru
care ar fi trebuit s` depun` un efort suplimentar în
vederea document`rii.
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Pe vremea aceea era aproape imposibil s` lucrezi
în bronz. Ca s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi
bronzul de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist,
care f`cuse rost de un bust al lui Stalin de vreo 200
de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la topit dac`-l facem
juma/juma. Zis [i f`cut. M-am dus la prim`rie într-
o duminic` cu o ma[in` manual` de t`iat metal [i
am t`iat bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea am
început împ`r]eala. Unul a luat un um`r, altul o ureche,
unul musta]a, altul c`ciula. L-am transportat cu ma[ina
la atelier [i am ascuns buc`]ile de bronz în gr`din`
printre b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a, c` prea
era un semn distinctiv.
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Afrodita Cionchin: Afrodita Cionchin: Afrodita Cionchin: Afrodita Cionchin: Afrodita Cionchin: Sunte]i un jurnalist
[i eseist italian apropiat de civiliza]ia [i cultura
român`, dup` cum o dovede[te [i cel mai
recent volum care v` poart` semn`tura, Le
icone su vetro di Sibiel – (Icoanele pe sticl`
din Sibiel), Città Aperta Edizioni, Troina,
2008 – îmbog`]it de prefa]a Arhiepiscopului
de Sibiu [i Mitropolit al Transilvaniei, ÎPS
Dr. Lauren]iu Streza, [i de o m`rturie origi-
nal` a Pr. Prof. Dorin Oancea, fiul P`rintelui
Zosim Oancea – un volum care propune
publicului italian o alt` imagine a României
[i a românilor, din perspectiva tradi]iilor
populare [i cre[tine ortodoxe, ca [i a
creativit`]ii artistice: istoria icoanelor pe sticl`
din Transilvania, o ampl` [i detaliat`
prezentare a celor mai importante icoane ale
colec]iei din Sibiel, povestea fidel` a na[terii
[i dezvolt`rii Muzeului Zosim Oancea, care
g`zduie[te cea mai mare expozi]ie de icoane
pe sticl` din Transilvania existent` ast`zi.
Cartea a ap`rut [i în edi]iile în englez`,
german`, francez` [i român`. În cele ce
urmeaz`, îns`, a[ dori s` ne oprim la
problematica de stringent` actualitate care
vizeaz` imaginea românilor din Peninsul`
a[a cum este ea reflectat` în presa italian`.
V-a[ propune astfel s` încerc`m, din
perspectiva jurnalistului italian, o analiz` mai
aprofundat` a acestei chestiuni care a fost
prea pu]in tratat` în întreaga ei complexitate.
În ce termeni a]i caracteriza, a[adar, situa]ia
românilor din Italia, între realitate [i percep]ie?

Giovanni Ruggieri: Giovanni Ruggieri: Giovanni Ruggieri: Giovanni Ruggieri: Giovanni Ruggieri: Rom, Mutu, Ramona
B`descu. {i, jolly valabil în orice situa]ie,
Dracula. Imaginea predominant` a României
prezent` în acest moment în opinia public`
italian` – [i prin concursul unei prese care
nu ofer` elemente semnificative de cunoa[tere
în acest sens, nici posibilitatea aprofund`rii
– nu dep`[e[te locurile comune care, în
general, nu au nimic de a face cu realitatea
mult mai complex` ([i bogat`) a ]`rii
dumneavoastr`. Mai mult, s` spunem deschis:
în acest moment, imaginea general` a
României ([i, deci, a românilor) atinge, în
opinia public` italian`, minimele sale istorice.
Vina jurnali[tilor italieni, ignoran]i [i
r`uvoitori? Vina românilor din Italia,
r`uf`c`tori [i ignoran]i? Realitatea iese cu
siguran]` din cadrele comode ale banaliz`rii
[i necesit` o abordare diferen]iat`. În acest
caz, f`r` preten]ia unei competen]e sociologice
– pe care nu o am – ori a unei analize
jurnalistice complete – care ar dep`[i acest
spa]iu – a[ propune câteva chei de lectur` a
actualului scurtcircuit mediatic din Italia în
ceea ce prive[te ™cazul România¤, plecând
de la anumite coordonate interpretative
elementare [i indispensabile deopotriv`.

Ar fi [ase principale puncte de reper.
Primul: zidul Berlinului, înainte înc` de a fi
fost ridicat în realitate, într-un teritoriu bine
determinat, a fost construit în spirit [i prin
ignorarea a ceea ce se afl` "dincolo de"; relativ
u[or de doborât cel dintâi, mai complicat [i
de lung` durat` cel`lalt. Punctul doi: presa
italian` tinde, în general, s` urm`reasc`
imediate]ea, cronica momentului, acordând
maxim` aten]ie la ceea ce chiar din ziua
urm`toare începe s` fie dat uit`rii. Punctul
trei: în mare parte ziarele sunt f`cute "la cald",
ceea ce înseamn` c` reac]ia prim` la un
eveniment (în special când e vorba de "cronica
neagr`") st` aproape exclusiv sub impulsul
momentului [i ]ine de emotivitate, de
senza]ional (care "se vinde bine"); de-abia
dup` aceea, în zilele urm`toare, se fac (în
cazurile serioase) distinc]ii, aprofund`ri; îns`
impactul determinant, cel din prima zi, las`
un semn emotiv greu de modificat. Punctul
patru: redac]iile sunt bombardate zilnic de
un flux de [tiri transmise de agen]iile na]ionale
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[i interna]ionale, fa]` de care intr` în func]iune
o serie de automatisme selective ce sfâr[esc
prin a crea cli[ee [i filtre repetitive care, pe
termen lung, se dovedesc contraproductive
(lucru valabil nu doar pentru România [i
Europa de Est, ci [i, spre exemplu, pentru
Orientul Mijlociu, Asia etc.); dac` la aceasta
se adaug` faptul c` spa]iul pentru anchet` [i
reportaj, rod al ini]iativei [i al c`ut`rilor proprii
ale jurnalistului, este din ce în ce mai trunchiat
de necesit`]ile brutale de timp limitat [i
finan]`ri reduse, se poate în]elege cum [tirile
lansate de agen]ii (preluate cu maxim`
emotivitate de televiziuni [i într-o oarecare
m`sur` reelaborate de unele s`pt`mânale mai
"atente") sfâr[esc prin a monopoliza scena
comunic`rii mediatice na]ionale. Mai mult,
în cazurile de "cronic` neagr`" din ultima
vreme care au avut ca protagoni[ti cet`]eni
de na]ionalitate român`, ceea ce complic`
lucrurile – [i acesta ar fi punctul cinci – este
intoleran]a unei p`r]i consistente a opiniei
publice italiene fa]` de actele criminale comise
de imigran]i, într-un crescendo ce a dus la
exacerbarea ([i exagerarea) chestiunii privind
"siguran]a", aspect în care o zon` a politicii
italiene a v`zut un bun motiv de competi]ie
electoral`. În fine, pentru a nu l`sa pe nimeni
la o parte, nu trebuie trecut sub t`cere – [i
suntem la punctul [ase – faptul c` autorit`]ile
din Bucure[ti au f`cut practic prea pu]in pentru
a favoriza (prin evenimente specifice [i
campanii de comunicare care ar fi fost absolut
necesare) difuzarea în Italia a unei imagini
pozitive a României [i a românilor, care s`
corespund` cu marea bog`]ie cultural` [i
uman` a acestei ]`ri.

— S-ar putea vorbi aici, în background,
de "prejudec`]i emotive" în abordarea [i
tratarea acestui subiect?

— Nu trebuie s` uit`m faptul c`, pentru
marea majoritate a italienilor, tot ceea ce pân`
în 1989 (iar pentru unii chiar pân` cu câ]iva
ani în urm`, dac` nu chiar pân` în prezent)
se afla [i se întâmpla dincolo de Triest era
înv`luit de t`cere, excludere, ignoran]`. Euro-
pa de est nu exista nici m`car ca [i categorie
geopolitic`: în imaginarul colectiv al italienilor
(iar jurnali[tii nu tr`iesc nici ei într-o alt`
Italie), existau pur [i simplu a[a-numitele ]`ri
comuniste, Cortina de fier, absen]a libert`]ii,
mili]ia care spiona tot [i pe to]i (ca în
excep]ionalul film Vie]ile altora al regizorului
Florian Henckel von Donnersmarck), s`r`cia,
frigul. Un bloc unic care aici era aproape
total ignorat. Nu se concepea c` în aceste
]`ri ar fi putut s` existe o art`, o literatur`,
o muzic`, o cultur`, în fine, ceva frumos [i
pertinent. Aceast` perspectiv` este cu atât
mai valabil` pentru România, cu rigiditate
închis` în timpul comunismului, iar apoi
deschis` aproape exclusiv spre dou` tipuri
de schimburi care vizeaz`, pe de o parte,
imigra]ia economic` – într-o prim` faz` – a
românilor în Italia [i, pe de alt` parte, prezen]a
în România a întreprinz`torilor italieni (nu
în pu]ine cazuri de un dubitabil profil etic [i
cultural), în vreme ce Polonia, spre exemplu,
a avut parte de acel extraordinar [i surprinz`tor
"ambasador" care a fost Papa Wojtyla. Când,
în 2002, a[adar nu în epoca pietrei, am început
s` vin în România pentru a scrie reportaje
cu caracter turistic [i cultural, colegii [i
prietenii – chiar persoane deschise, inteligente
– m` priveau cu un amestec de incredulitate
[i compasiune prost camuflat`. "Pentru ce
mergi în România? Ce ai de v`zut acolo, în
afar` de s`r`cie [i mizerie?"

Aceast` prejudecat` de fond – pe care
a[ defini-o mai degrab` emotiv` [i, bineîn]eles,
rod al unei prelungite [i injustificabile
ignoran]e – ac]ioneaz` puternic în redac]iile
italiene ([i nu numai), chiar dac` exist` [i

în Italia o seam` de figuri remarcabile de
colegi de breasl` spre care se îndreapt`
întreaga mea admira]ie, începând cu Tiziano
Terzani, Ettore Mo, Paolo Rumiz pân` la al]ii
mai pu]in cunoscu]i dar la fel de aten]i [i
eficien]i. R`mâne îns` faptul c` nu sunt ei
cei care "dicteaz`" tonul, unghiul de vedere
[i de prezentare a [tirii: "mecanismul
redac]ional" – responsabilii de rubric`,
redactorii-[efi [i uneori directorii în[i[i – nici
nu î[i imagineaz` cât de frumoase sunt locuri
ca Maramure[ul ori m`n`stirile din Bucovina,
bisericile [i ora[ele fortificate din Transilvania
sau extraordinara Delt` a Dun`rii, [i nu a
auzit vorbindu-se probabil niciodat` de poezia,
muzica [i pictura româneasc`, de Eminescu,
Enescu, Grigorescu, [i nu are idee câ]i oameni
de studiu [i speciali[ti în diferite domenii
provin de la Universit`]ile din Ia[i, Timi[oara,
Bucure[ti, Cluj, Craiova… Victima acestui
"imprinting" despre care am vorbit
(comprehensibil ca origine, nejustificabil ca
durat`) se g`se[te aproape întotdeauna în
situa]ia de a nu se întreba [i deci de a nu
c`uta s` afle dac`, dincolo de negativul
binecunoscutelor [i limitatelor fenomene de
devian]` social`, România poate s` exprime
[i ceva pozitiv. A[adar, dup` cum spune
proverbul, nu reu[e[te s` vad` c` usc`turile
care provoac` mult zgomot stau într-o p`dure
întreag` [i s`n`toas` care cre[te în t`cere.

— Încercând totu[i, s` punem punctul
pe "i", cât este realitate, exasperare [i
instrumentalizare în reflectarea în pres` a
imaginii românilor în Italia?

— E imposibil s` neg`m faptul c` presa
italian` reflect` azi o situa]ie social` obiectiv
delicat`, care cere pe bun` dreptate o mai
mare siguran]`, îns` aceast` tem` a siguran]ei
este adesea instrumentalizat` [i exasperat`
de c`tre o anumit` arie a politicii. F`r` umbr`
de dubiu, Italia a cunoscut în ultimii dou`zeci
de ani un flux imigra]ional care, pe de o parte,
a adus un aport semnificativ economiei na]io-
nale italiene, îns`, pe de alt` parte, din vina
unei minorit`]i "restrânse" dar generatoare
de prejudicii, alc`tuit` din etnii diferite, a
creat în anumite cazuri probleme serioase
de ordine public` (furturi, jafuri, crime, prosti-
tu]ie) care nu au fost înfruntate întotdeauna
cu fermitatea necesar` de c`tre autorit`]ile
italiene. Din p`cate, imigran]ii români [i cu
atât mai mult romii români au fost, din punct
de vedere cronologic, ultimii care au ajuns
în Italia, intrând într-un context social nu în
pu]ine rânduri exasperat de formele deviante
ale imigra]iei. A trebuit s` se întâmple – pe
nedrept, evident – ca tocmai românii s`-[i
atrag` iritarea [i intoleran]a mai mult sau mai

pu]in latent`, provocat` de ciclurile migratoare
precedente. Dac` ]inem apoi cont de faptul
c` o bun` parte a presei a contribuit, mai mult
nolens decât volens, la înfierbântarea emotiv`
a spiritelor în ceea ce prive[te problema sigu-
ran]ei, e u[or de în]eles care sunt consecin]ele
pe care România [i românii – prin aceste locuri
comune nejustificate – trebuie s` le suporte
ast`zi în planul imaginii publice.

— Pân` acum am insistat, pe drept, asupra
rolului presei italiene în aceast` situa]ie. V-a[
întreba, la final: dar de cealalt` parte?

— — — — — În cadrul responsabilit`]ilor
circumscrise actualei imagini colective
problematice a României în Italia (de altfel,
sunt sigur c` viitorul va face dreptate
României, pe care personal o iubesc mult),
trebuie s` semnal`m, din p`cate, [i substan]iala
absen]` a guvernului român care – pentru a
r`mâne numai în planul comunic`rii – a f`cut
practic prea pu]in pentru a promova imaginea
României în Italia prin strategii adecvate de
comunicare în mas`. În afara ini]iativelor
l`udabile ale Accademiei di Romania din
Roma [i ale Institutului Român de Cultur`
[i Cercetare Umanistic` din Vene]ia (care
prin natura lor se adreseaz` cu prec`dere
elitelor, unui cerc limitat de speciali[ti), [i,
de asemenea, în afara activit`]ii extraordinare
de promovare turistic` a Oficiului Român
de Turism din Roma (c`ruia m` îndoiesc c`
îi sunt acordate, de la Bucure[ti, resursele
necesare unui marketing sus]inut pe întreg
teritoriul italian), România nu a avut practic
o politic` de comunicare [i promovare pe
scar` larg` în Italia. {i totu[i, ]ara
dumneavoastr` are un mare patrimoniu cul-
tural: la nivel înalt, academic, dar [i popu-
lar, dac` ne gândim numai la muzic`, folclor,
tradi]ii (ca s` nu mai vorbim de imensa bog`]ie
a naturii [i a istoriei, de valorizat [i din punct
de vedere turistic). Ne plângem, [i pe bun`
dreptate, c` ast`zi presa italian` nu vorbe[te
(sau vorbe[te prea pu]in) [i de bine despre
România: dar ce face România pentru a vorbi
sau a face s` se vorbeasc` bine despre ea,
pentru a se prezenta în Italia în formele sale
cele mai frumoase [i pre]ioase? Pentru c`
România reprezint` o mare bog`]ie pentru
Europa întreag`, are îns` nevoie de oameni
care s`-i dea voce [i chip. Ar fi bine ca
Bucure[tiul s` se gândeasc` serios la acest
aspect. S` nu uit`m c` responsabilitatea pentru
ignoran]a noastr`, a italienilor (inclusiv
jurnali[ti), nu exclude pe nimeni.

Interviu realizat [i tradus de
AFRODITA CARMEN CIONCHIN
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