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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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CONFLUEN}Econfluen]e

LORENZO RENZILORENZO RENZILORENZO RENZILORENZO RENZILORENZO RENZI
Profesor de filologie romanic`, Universitatea
din Padova.

— Cum vede]i evolu]ia comunit`]iiCum vede]i evolu]ia comunit`]iiCum vede]i evolu]ia comunit`]iiCum vede]i evolu]ia comunit`]iiCum vede]i evolu]ia comunit`]ii
române[ti din Italia, cu toat` problematicaromâne[ti din Italia, cu toat` problematicaromâne[ti din Italia, cu toat` problematicaromâne[ti din Italia, cu toat` problematicaromâne[ti din Italia, cu toat` problematica
pe care aceasta o impune în contextulpe care aceasta o impune în contextulpe care aceasta o impune în contextulpe care aceasta o impune în contextulpe care aceasta o impune în contextul
formelor de integrare socio-economic`?formelor de integrare socio-economic`?formelor de integrare socio-economic`?formelor de integrare socio-economic`?formelor de integrare socio-economic`?

— Istoria recent` a marcat schimb`ri
rapide, statele ex-comuniste au fost integrate
într-un timp relativ scurt în Uniunea
European` [i, ca atare, aceste ]`ri – care
p`reau atât de îndep`rtate de noi, mult mai
departe decât o arat` num`rul efectiv de
kilometri care ne separ` – au redevenit
apropiate, vecine. În cazul Italiei, mai întâi
prin migra]ia întreprinz`torilor italieni
dominant în zona de vest a României, apoi
prin afluxul românilor în Italia, cu prec`dere
în regiunile nord-orientale ale Peninsulei.
Într-o evaluare viitoare se va putea vedea
mai bine c` aceste noi raporturi au fost [i
continu` s` fie importante [i pozitive. Este
îns` necesar` o viziune mai cuprinz`toare
[i pe termen lung, pentru c` la privirea pe
termen scurt se v`d mai degrab` problemele.
A[a s-a întâmplat, de exemplu, cu imigra]ia
în România a întreprinz`torilor italieni, care
a fost ini]ial perceput` într-o lumin` nu
tocmai bun`, unii fiind considera]i, nu pe
nedrept, oameni de afaceri f`r` scrupule,
apoi aceste aspecte au fost redimensionate
[i cred c` ast`zi se poate vorbi despre o
contribu]ie util` României, dup` cum a fost
cu siguran]` util` celor care au investit
plecând din Italia. Un fenomen important,
a[adar, a c`rui dinamic` pare a înregistra
o treptat` diminuare.

În ceea ce prive[te imigra]ia românilor
în Italia, aceasta a comportat diverse
probleme care, în parte, nu puteau fi
prev`zute. S-a crezut c` va fi o imigra]ie
mai u[or de gestionat decât aceea a altor
popoare, în special din aria mediteranean`,
ale c`ror probleme de natur` religioas` [i
de mentalitate presupun o integrare mai
dificil`, care nu poate eluda, în unele cazuri,
chiar chestiunea complex` a terorismului
în Europa. Cu toate acestea, [i imigra]ia
românilor în Italia a cunoscut momente
dificile, mai ales, în mod paradoxal, dup`
intrarea României în Uniunea European`.

Suita de dialoguri pe care le-am ini]iat st` sub semnul metaforic al conceptului ™de
cealalt` parte¤, un concept lansat de Claudio Magris, complex, cu multiple conota]ii
complementare: identitate, frontier`, comunicare, mediere, cunoa[tere [i recunoa[tere
reciproc`, colaborare [i confruntare, pozi]ii [i contrapozi]ii, acord [i polemic`. Este un
demers sus]inut de un întreg discurs despre comparatism [i imaginea comparatist`,
despre rela]ia cu Cel`lalt, cu Diferitul, cu Str`inul. Într-o asemenea perspectiv`, ™de
cealalt` parte¤ presupune o c`l`torie dificil`, care vede finaluri fericite, deschise benefic,
dar [i naufragii [i e[ecuri: c`l`torul se dovede[te de cele mai multe ori în stare s` treac`
frontiera, s` înving` teama [i tendin]a de a p`stra distan]a fa]` de Cel`lalt, de cel Diferit,
[i s`-i vin` în întâmpinare, s`-l întâlneasc`; alteori îns`, nu reu[e[te s` fac` acest pas
[i se închide în sine însu[i, victim` a propriilor prejudec`]i, idiosincrasii [i incertitudini.

De o extrem` acuitate a analizei este interven]ia lui Umberto Eco din 16 mai 2008,
din cunoscutul cotidian "La Repubblica", intitulat` Arta sublim` de a denigra inamicul:
"A avea un inamic este important nu numai pentru a ne defini propria identitate, ci [i
pentru a ne crea un obstacol în func]ie de care s` ne m`sur`m sistemul de valori [i,
înfruntându-l, s` ne demonstr`m propria valoare. Iar atunci când inamicul nu exist`,
trebuie s` îl construim. “…‘ Extinzând la o întreag` etnie caracteristicile unora dintre
membrii s`i care tr`iesc într-o situa]ie de marginalizare, se construie[te ast`zi în Italia
imaginea inamicului român, ]ap isp`[itor ideal pentru o societate care, cople[it` de un
proces de transformare inclusiv etnic`, nu mai reu[e[te s` se recunoasc`".

De la aceast` abordare a problemei în cheie identitar` "crizologic`" ar putea începe
o întreag` discu]ie.

Dac` vrem s` spunem lucrurilor pe nume,
cred c` dificultatea major` se datoreaz`
imigra]iei popula]iei rome, a[a cum s-a
întâmplat în Germania cu mul]i ani în urm`.
Dat fiind c` etnicii romi sunt cet`]eni români,
a existat în Italia o percep]ie a întregii
comunit`]i române[ti în leg`tur` direct` cu
numeroasa prezen]` a romilor. Italienii îi
cunosc bine pe "]igani", pe care îi identific`
în continuare cu acest nume, în special pe
cei nomazi, în mi[care între Italia [i ]`rile
vecine, [i totu[i, din ideea gre[it` de a nu
opera distinc]ia dintre rom [i, în acest caz,
români, s-au amestecat lucrurile creând
confuzie [i provocând o problem` enorm`.

Aceasta, în contextul în care Italia, de[i
se a[tepta la o sosire în mas` a romilor pe
teritoriul s`u, nu a preg`tit acel tip de primire
necesar` pentru aceast` popula]ie care are
nevoie de un tratament specific, adecvat unui
modus vivendi diferit de cel al altor etnii
[i care nu s-a schimbat (sau s-a schimbat
pu]in) de-a lungul secolelor. De aceea,
necesit` o form` de sus]inere permanent`,
a[a cum se face pentru nomazii de prin p`r]ile
noastre. În Italia exist` de mult timp asocia]ii
cu caracter na]ional, ca Opera Nomadi, care
se ocup` de aceste aspecte. Astfel, dac` Italia
ar fi cerut [i primit un ajutor [i sprijin
financiar din partea Europei, orientat spre
problematica romilor români (dar guvernul
italian nu l-a cerut!), s-ar fi putut ac]iona
în problema romilor în timp util [i, cred,
cu un relativ succes. Acest lucru nu s-a
întâmplat [i, în schimb, prezen]a romilor a
cauzat un num`r de incidente care au fost
atribuite tout court comunit`]ii române[ti,
declan[ând un adev`rat "caz" interna]ional.
În acest "incident" interna]ional, consider
c` guvernul italian a ac]ionat f`r` pruden]a
care se impunea [i, probabil, f`r` cunoa[terea
temeinic` a situa]iei, ceea ce, personal, mi-
a provocat o durere profund`.

— Cum caracteriza]i evolu]ia rela]iilorCum caracteriza]i evolu]ia rela]iilorCum caracteriza]i evolu]ia rela]iilorCum caracteriza]i evolu]ia rela]iilorCum caracteriza]i evolu]ia rela]iilor
culturale italo-române în perioada de dup`culturale italo-române în perioada de dup`culturale italo-române în perioada de dup`culturale italo-române în perioada de dup`culturale italo-române în perioada de dup`
1989?1989?1989?1989?1989?

— Am v`zut cu pl`cere, citind ziarele,
nu doar c` produsul intern brut al României
a crescut semnificativ, ci [i c` perioada de
mare dificultate – care p`rea insuperabil`
dup` c`derea comunismului, dat fiind c`
se tot prelungea – se poate spune c` a fost
dep`[it`. Este, cu siguran]`, un proces

complex, în cadrul c`ruia o parte din
popula]ie î[i îmbun`t`]e[te nivelul de via]`,
iar o alt` parte risc` s` tr`iasc`, dimpotriv`,
mai greu chiar decât înainte, cel pu]in pe
termen scurt, îns`, în ansamblu, se poate
actualmente vorbi de o cre[tere intens` a
economiei române[ti, de o îmbun`t`]ire a
nivelului de via]` pentru o bun` parte a
popula]iei, [i aceasta s-a reflectat imediat
[i în ceea ce prive[te activitatea cultural`.
În anii de s`r`cie [i triste]e din timpul
comunismului, erau pu]ine lucrurile pe care
România le îndrepta spre Italia, îns` dup`
1989 s-a înregistrat o mare deschidere,
ini]iat` prin activitatea promovat` de
Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` din Vene]ia [i de Accademia
di Romania din Roma. Aceste institu]ii
reprezint` pentru mine adev`ra]i poli ai
culturii române în Italia, am participat de-a
lungul timpului la diverse manifest`ri pe
care le-au organizat [i pot spune c` activitatea
lor a devenit tot mai articulat` [i vivace,
sus]inut` fiind de persoane de valoare;
num`rul ini]iativelor culturale pe care le
propun este, de asemenea, remarcabil, ceea
ce constituie, evident, un motiv de bucurie.
Se simte o atmosfer` nou`, dup` cum se
simte dispari]ia acelui complex de
inferioritate care s-a creat [i s-a acumulat,
desigur, în cursul anilor, a[adar impresia
general` este c` lucrurile merg din r`u în...
bine, c` exist` o evolu]ie ascendent`.

La scar` mai larg` se poate observa,
în acela[i timp, c` îns`[i linia cultural` este
în schimbare, de la o cultur` în trecut poate
prea 'elitist`' la formele actuale de cultur`
în direc]ia opus`, de multe ori facil`, care
urm`re[te un succes superficial. Acestea sunt
probleme cu caracter general care privesc
Italia, România, dar [i lumea contemporan`
în ansamblul s`u, aspecte inerente
globaliz`rii, desigur, interesant de analizat
[i care ar merita o discu]ie aparte.

— Ce ne pute]i spune despre presa— Ce ne pute]i spune despre presa— Ce ne pute]i spune despre presa— Ce ne pute]i spune despre presa— Ce ne pute]i spune despre presa
periodic` româneasc` existent` actualmenteperiodic` româneasc` existent` actualmenteperiodic` româneasc` existent` actualmenteperiodic` româneasc` existent` actualmenteperiodic` româneasc` existent` actualmente
în Italia [i rolul pe care îl are în agregareaîn Italia [i rolul pe care îl are în agregareaîn Italia [i rolul pe care îl are în agregareaîn Italia [i rolul pe care îl are în agregareaîn Italia [i rolul pe care îl are în agregarea
[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?[i reprezentarea comunit`]ii române[ti?

— Nu sunt, desigur, un expert în aceast`
chestiune, îns` am încercat în mai multe
interven]ii s` atrag aten]ia asupra existen]ei
unei prese periodice constituite din publica]ii
s`pt`mânale sau lunare care apar la Roma
[i în alte câteva centre ale Italiei septen-
trionale. Cump`r, în general, aceste ziare,
a[a cum cred c` fac [i românii de aici, la

chio[curile din zona g`rii, cump`r câte [ase-
[apte de fiecare dat` [i le citesc cu aten]ie,
g`sesc c` sunt de un real interes, de[i unii,
probabil, le-ar putea privi cu îng`duin]`.
Am aici în vedere faptul c`, atunci când
Italia a avut o emigra]ie – eram tân`r în
perioada aceea – care a atins, dac` nu m`
în[el, circa patruzeci de milioane de persoane
în decursul a numai câteva decenii, indife-
ren]a Italiei oficiale pentru fenomenul emi-
gra]iei era cvasi-absolut`, sau, mai bine zis,
erau [i persoane care se ocupau cu serio-
zitate de aceast` problematic`, îns` nu cultura
oficial`, iar aceasta a fost, cu siguran]`, o
atitudine injust`. Aten]ia pentru concet`]enii
care tr`iesc în afara grani]elor ]`rii trebuie
s` fie vie [i constant`, iar aceste publica]ii
reflect` procesul de formare a unei comu-
nit`]i române[ti în Italia, destinat` fie stabili-
z`rii, fie întoarcerii. În vremurile anterioare
emigra]ia era, în general, f`r` întoarcere,
demonstrându-[i caracterul permanent. As-
t`zi, îns`, situa]ia poate s` se dovedeasc`
total diferit`, dat fiind c` exist` o mult mai
mare mobilitate, o mai mare flexibilitate a
fluxurilor migratorii, cum se întâmpl` în
cazul românilor care se îndreapt` spre Italia
apoi spre Spania sau viceversa, acestea fiind
]`rile cele mai frecventate, existând [i proba-
bilitatea ca mul]i s` se reîntoarc` în România,
odat` cu realizarea condi]iilor concrete de
îmbun`t`]ire a nivelului de via]`, care este
deja în act. Toate acestea consider c` sunt
aspecte interesant de urm`rit, nu numai pen-
tru a nota italienismele din presa româneasc`
– care suscit` interesul lingvi[tilor – ci [i
pentru a vedea în ce m`sur` se poate vorbi
de o comunitate [i care ar fi tr`s`turile sale
specifice. Trebuie s` subliniez c` am apreciat
în mod deosebit spiritul de echilibru al aces-
tor ziare în abordarea [i tratarea unor proble-
me critice, asumându-[i atât responsabilitatea
de "ghid" al cona]ionalilor în chestiunile
practice, de via]` cotidian`, cât [i, mai ales,
responsabilitatea major` de reprezentant al
propriei comunit`]i în cadrul societ`]ii
italiene.

ROBERTO SCAGNOROBERTO SCAGNOROBERTO SCAGNOROBERTO SCAGNOROBERTO SCAGNO
Profesor de limba [i literatura român`,
Universitatea din Padova.

— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia
românilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [i
percep]ie?percep]ie?percep]ie?percep]ie?percep]ie?

— — — — — Succesul Olimpiadei de iarn` de la

SAU DESPRE IMAGINEA ROMÂNILOR ÎN ITALIA:ÎNTRE REALITATE {I PERCEP}IE
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Torino (din februarie 2006) probabil nu ar
fi existat f`r` aportul muncitorilor români,
indispensabil în ceea ce prive[te colaborarea
la construirea, într-un interval de timp extrem
de scurt, a unor noi structuri sportive [i de
cazare pentru turi[ti, atât în ora[, cât [i în
zonele montane unde s-au desf`[urat
competi]iile sportive, ca [i la amplificarea
[i îmbun`t`]irea infrastructurilor. Totul s-a
desf`[urat f`r` victime [i incidente grave.
{i, totu[i, o asemenea [tire a avut foarte
pu]in ecou în Italia [i a fost practic ignorat`
în România. În schimb, în ultimul an, spa]iile
ziarelor [i ale emisiunilor de televiziune au
fost adesea ocupate de dezbateri furibunde
între sus]in`torii "pumnului de fier" [i
"toleran]ei zero" împotriva criminalilor
provenind din România, în majoritate
identifica]i ca apar]inând comunit`]ii rome,
[i sus]in`torii principiului just al responsa-
bilit`]ii juridice personale [i ai normei
democratice, fundament al civiliza]iei
occidentale, care interzice orice fel de
discriminare bazat` pe "diferen]a" etnic`,
social` [i religioas`. Aceste dezbateri sunt
aproape întotdeauna caracterizate de
contrastul intolerant între pozi]ii ideologice
care sfâr[e[te prin a ajunge în prim-plan
atunci când argumentarea ra]ional` este
substituit` de mitologiile totalizante [i de
emotivitatea ira]ional`.

Înainte de orice alt` considera]ie se
impune, în opinia mea, s` fie bine stabilite
câteva puncte de reper: aten]ia fa]` de orice
abatere periculoas` spre forme extinse de
intoleran]` rasist` [i de criminalizare a
"diferitului", [i, deci, sanc]ionarea imediat`
a oric`rei tendin]e de "a-[i face singuri
dreptate"; [i, în acela[i timp, garantarea
siguran]ei pentru to]i cet`]enii, nu numai
printr-o ac]iune mult mai eficient` a
magistraturii [i a for]elor de ordine, ci [i
printr-o activitate preventiv` de control social
[i de colaborare interna]ional`. Dincolo de
acest cadru general care ar trebui s` fie
acceptat f`r` nici un fel de rezerv`, începe
dezbaterea f`r` prejudec`]i, spa]iul necesar
pentru pluralitatea argumenta]iilor.

Oamenii de cultur` italieni care, într-un
fel sau altul, au avut contacte nesporadice
cu realitatea româneasc`, ar trebui s` încerce
s` ob]in` o mai mare vizibilitate a inter-
ven]iilor pe care le fac, inclusiv în presa
româneasc`, f`r` îns` a c`dea în gre[eala
– opus` celei tenden]ial "rasiste" – [i anume
gre[eala "mitologiz`rii pozitive". Consider
profund eronat` contrapunerea, la stupi-
ditatea rasist`, a miturilor literare romanice/
romantice, de la Cervantes la Budai-Deleanu,
sau a celor "ambiguu pozitive" ale
melodramei italiene, de la Rossini la Verdi.
De asemenea, îmi pare cu totul nepotrivit`
utilizarea paradigmei "etnice" (a[a cum fac
adesea anumi]i jurnali[ti, esei[ti [i
academicieni din Peninsul`) sau de-a dreptul
evocarea umbrei teribile a Shoah-ului, cu
riscul unei incon[tiente [i iresponsabile
"banaliz`ri a r`ului", care este anticamera
"nega]ionismului". Cu siguran]`, nu trebuie
culpabilizat un întreg popor sau întregi
grupuri etnice, dar în acela[i timp nu trebuie
s` închidem ochii în fa]a unor practici sociale
aberante precum exploatarea minorilor [i
a femeilor pentru furturi [i jafuri, sau a
b`trânilor, a persoanelor mutilate sau
handicapate pentru cer[etorie. Lupta
împotriva superputerii mafiilor italice [i a
organiza]iilor camorristice nu exclude lupta
împotriva traficului interna]ional de fiin]e
umane care îi are adesea ca protagoni[ti pe
etnicii romi din România. Dac` la dou`zeci
de ani de la c`derea regimului ceau[ist
"problema rom`" nu este înc` rezolvat`, vina
nu este în principal a institu]iilor italiene

care nu au utilizat fondurile europene, ci a
autorit`]ilor [i a societ`]ii civile române,
pu]in sensibile, în general, la gravele
probleme sociale interne ([i nu doar la cele
privind minoritatea rom`).

Ceea ce a[ vrea s` eviden]iez în mod
special este, totu[i, un alt aspect. Mi se pare
utopic s` ne a[tept`m de la pres` ori de la
televiziunile na]ionale la un interes constant
[i constructiv fa]` de rezultatele pozitive
ale imigra]iei române în Italia. Barbarizarea
informa]iei spre exacerbarea a tot ceea ce
este negativ, pervers, macabru [i sângeros,
constituie, din p`cate, o direc]ie de mers
accelerat` [i de neoprit... Ca atare, este
datoria imperioas` a oamenilor de cultur`
– proveni]i din mediul academic, dar [i
scriitori, poe]i, esei[ti etc. – de a ie[i din
"turnul de filde[" [i din propriile "fort`re]e"
mitologice [i a intra în "for", privind în jur.
În marile ora[e, dar [i în cele mai mici
localit`]i din provincie tr`iesc [i lucreaz`
zeci de mii de familii de români care [i-au
transformat [ederea în Italia din temporar`
în permanent` (cel pu]in în perspectiva
urm`torilor ani), care se sacrific` pentru a
le da posibilitatea de a studia copiilor lor
(prezen]i, de acum, nu numai în clasele
primare [i licee, ci [i în Universit`]i [i
centrele de cercetare), trimit lunar sume
importante rudelor de acas`, contracteaz`
împrumuturi bancare pentru a-[i cump`ra
cas` în Italia, devin întreprinz`tori în cele
mai diverse sectoare (cu prec`dere în servicii,
comer] [i construc]ii), caut` s` p`streze vii
tradi]iile culturale [i religioase ale ]`rii de
origine. Ne revine nou` sarcina de a ie[i
din "turnul de filde[", în primul rând pentru
a-i cunoa[te pe românii din Italia [i apoi
pentru a-i ajuta la o integrare care este în
acela[i timp italian` [i european`.

Ar fi, de asemenea, benefic un dialog
mai sus]inut între oamenii de cultur` italieni
[i români asupra problemelor imigra]iei
române în Italia, dincolo de adeziunea la
mesajele comune de "solidaritate antirasist`",
nu întotdeauna atent formulate. În acest sens
ar fi de dorit ca [i partea român` s` ias`
din "turnul de filde[", dep`[ind frecventa
oscila]ie între închiderea na]ionalist` [i
indiferen]a social`.

DAN OCTAVIANDAN OCTAVIANDAN OCTAVIANDAN OCTAVIANDAN OCTAVIAN
CEPRAGACEPRAGACEPRAGACEPRAGACEPRAGA
Profesor de limba [i literatura român`,
Universitatea din Padova.

— Care este opinia unui intelectual italo-— Care este opinia unui intelectual italo-— Care este opinia unui intelectual italo-— Care este opinia unui intelectual italo-— Care este opinia unui intelectual italo-
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— Dac` ar fi s` r`spund gândindu-m`
doar la aceast` ultim` perioad`, s` zicem
din ianuarie 2007 pân` azi, n-a[ putea decât
s` constat c` imaginea României [i a
românilor în presa italian` este nu numai
foarte negativ`, dar [i dureros de nedreapt`.
Nu cred c` este cazul s` mai amintesc aici
c` de multe luni to]i românii din Italia se
afl` în centrul unei ru[inoase campanii de
denigrare [i discriminare mediatic`. De[i
aceast` campanie de pres` este f`cut` din
motive efemere, de propagand` politic` [i
electoral`, sunt convins totu[i c` ea reflect`
convingeri [i sentimente mai profunde,
r`spândite la nivel popular. De aceea, a[
vrea s` privesc pu]in mai în urm` [i s` încerc
s` explic, din punctul de vedere al unui român
care a tr`it mai toat` via]a sa în Italia, cum
de s-a ajuns în aceast` situa]ie.

Tr`iesc la Bologna, ora[ bogat [i civilizat
din nordul Italiei, din 1977, de la vârsta de
9 ani. Îmi aduc aminte [i acum de prima
mea zi de [coal` din Italia, de curiozitatea
[i de c`ldura sufleteasc` cu care am fost

primit de c`tre ceilal]i elevi [i de maestra
(în gândul meu, eu proasp`t sosit de la {coala
general` nr. 3 din Bucure[ti, îi spuneam înc`
"tovar`[a profesoar`"). Acum îmi dau seama
c`, de fapt, ei nu v`zuser` niciodat` un
"român", eram ceva ciudat, un copil para[utat
dintr-o lume despre care nu [tiau nimic. Mul]i
ani la rând, eu [i p`rin]ii mei am tr`it cu
senza]ia c` suntem singurii români din
Bologna. Eram considera]i exotici [i
interesan]i, de aceea probabil am [i fost
accepta]i [i r`sf`]a]i de c`tre italieni. În ziare,
la televizor, în c`r]i, despre România pur
[i simplu nu se vorbea. Despre români nu
se cuno[tea aproape nimic, nici ce limb`
vorbesc, nici care este istoria, literatura,
cultura lor, nici m`car înf`]i[area lor sau
felul de via]` pe care îl tr`iesc. De[i
îndep`rtat` [i cu contururi foarte vagi,
imaginea românilor era oricum pozitiv`,
uneori chiar idealizat`, mai ales de c`tre
pa[nica burghezie comunist` din Bologna.
Aceast` situa]ie de necunoa[tere [i ignorare
a r`mas mult` vreme neschimbat`. Chiar
[i dup` 1989, foarte pu]ini, în Occident, au
încercat s` reconstruiasc` o imagine mai
complet`, mai clar` [i des`vâr[it` a Europei,
integrând oamenii [i ]`rile din Est într-o
istorie [i o perspectiv` cultural` comun`.

Între timp, ora[ele din nordul Italiei s-au
umplut de români, bineîn]eles de toate
felurile: buni [i r`i, cinsti]i [i r`uf`c`tori,
cer[etori, ]igani, dar [i studen]i, turi[ti,
profesori, oameni de afaceri. M`rturisesc

c`, eu personal, m` bucur, în sinea mea,
diminea]a când ies pe strad` în centrul
Bolognei [i aud vorbind române[te.
Nevast`-mea, italianc`, uneori declar` cu
un aer orgolios-sfid`tor compatrio]ilor s`i
pu]ini mira]i: Mio marito è romeno! ("So]ul
meu e român!"). În calitate de cuplu mixt
ne sim]im, într-un fel, o avant-gard` socio-
antropologic`. Pentru majoritatea italienilor,
în schimb, românii au r`mas ni[te
necunoscu]i, un fel de noi barbari care au
ocupat, pe nea[teptate, str`zile, pie]ele,
parcurile [i casele lor, f`r` ca ei, italienii,
s` fi avut timpul [i posibilitatea s`-i cunoasc`,
s`-[i formeze o idee personal`, mai clar`
[i nuan]at` despre noii-veni]i.

Tocmai pe aceast` lips` de cunoa[tere,
am putea spune pe acest vid imagologic,
presa italian` a cl`dit o imagine fals` [i
deformat` despre români. Din fericire, uneori
ziarele mai rezerv` câte o surpriz` pl`cut`.
De exemplu, în Corriere della Sera din 21
aprilie 2008, dup` ce în primele pagini am
citit ca de obicei cu întristare despre decretele
de expulzare a românilor, iar cronicarii m-au
în[tiin]at despre faptul c` aproape to]i românii
din Italia sunt criminali [i r`uf`c`tori, am
ajuns în sfâr[it la paginile culturale. Aici
erau reproduse câteva pasaje din ultima carte,
publicat` postum` în Italia, a lui Gregor von
Rezzori, în care marele scriitor n`scut în
Bucovina vorbea despre tinere]ea sa
petrecut` în Bucure[tiul anilor 30. Acolo,
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scrie von Rezzori, el înv`]ase o mare lec]ie.
Crescut cu mitul civiliza]iei occidentale,
convins de faptul c` din Est au venit barbarii
care au distrus Imperiul roman, pe str`zile
Bucure[tiului a avut revela]ia unui alt adev`r
istoric: c` de fapt occidentalii erau urma[ii
barbarilor care au cotropit o civiliza]ie
rafinat` [i înfloritoare, [i c` Occidentul de
fiecare dat` s-a îmbog`]it de pe urma
contactelor [i aporturilor venite din Orient.

Ce p`cat c` nu numai italienii, dar [i
majoritatea românilor care în fiecare zi ajung
în Italia, nu l-au citit pe von Rezzori!

ANTONELLO BIAGINIANTONELLO BIAGINIANTONELLO BIAGINIANTONELLO BIAGINIANTONELLO BIAGINI
Istoric, Universitatea "La Sapienza" din
Roma.

— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia— În ce termeni a]i descrie ast`zi situa]ia
românilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [iromânilor din Italia, între realitate [i
percep]ie?percep]ie?percep]ie?percep]ie?percep]ie?

— A[ putea eviden]ia pe scurt anumite
aspecte care nu întotdeauna au fost puse în
lumin` de analizele din aceast` perioad`.
Imaginea românilor în Italia s-a bucurat de
o simpatie "latin`" de fond: îns` coinciden]a
unor episoade de "cronic` neagr`" cu
presiunea alegerilor [i cu alarmismul fa]`
de invazia "perceput`" a unor grupuri de
imigran]i a creat condi]iile unei cvasi psihoze
colective. Ulterioara confuzie între romi [i
români a agravat aceast` percep]ie.

Neîncrederea – mai mult sau mai pu]in
difuz` – fa]` de românii din Italia poate fi
o consecin]` inclusiv a alarmismului indus
în acest sens de mass-media. Este inevitabil`
o tendin]` de ameliorare – chiar dac` aceasta
corespunde unor dinamici nu de scurt` durat`
– datorit` deopotriv` progresului social [i
economic pe care cea mai mare parte a
popula]iei române[ti l-a atins în ace[ti ani.

PAOLO DONÀPAOLO DONÀPAOLO DONÀPAOLO DONÀPAOLO DONÀ
Jurnalist, "Il Gazzettino" din Padova.

— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea— Sunte]i un jurnalist care are [i calitatea
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— Cheia lecturii se g`se[te în însu[i
conceptul de "[tire". Va fi nevoie de mult
timp [i va fi greu s` echilibr`m necesitatea
jurnalistului de a da [tiri despre acte criminale
[i [tiri despre "acte bune". Este normal ca
o [tire despre un act criminal s` fac` mai
mult` senza]ie decât o [tire bun`. Marele
pariu în al treilea mileniu, din acest punct
de vedere, va fi acela de a nu ne mai gândi
în mod automat la un român atunci când
se vorbe[te de o crim` sau de un episod de
violen]`. Este o pecete nedorit`, care deza-
vantajeaz` [i lezeaz` profund majoritatea
românilor [i care se cere eliminat`: 23 de
milioane de persoane cinstite nu pot s` fie
stigmatizate în fiecare zi, în fiecare or`, în
fiecare minut, de "nebunia social`" a unei
minorit`]i care în primul rând nu-[i stimeaz`
[i nu-[i iube[te propria ]ar`. Istoria, arta,
tradi]ia, folclorul nu pot s` fie umbrite în
percep]ia interna]ional` de câteva mii de
delincven]i. Trebuie îns` mult` r`bdare: este
o zestre pe care românii o au [i care le-a
fost pân` acum câ]iva ani un partener necesar
de via]`. Aceast` r`bdare n-a fost uitat`,
ea este [i va fi de mare folos pentru un viitor
într-o lumin` mai just` [i mai bun`.

ALVARO BARBIERIALVARO BARBIERIALVARO BARBIERIALVARO BARBIERIALVARO BARBIERI
Romanist, Universitatea din Padova

— Care este opinia dumneavoastr`— Care este opinia dumneavoastr`— Care este opinia dumneavoastr`— Care este opinia dumneavoastr`— Care este opinia dumneavoastr`
despre felul în care presa italian` reflect`despre felul în care presa italian` reflect`despre felul în care presa italian` reflect`despre felul în care presa italian` reflect`despre felul în care presa italian` reflect`

realitatea românilor din Peninsul`?realitatea românilor din Peninsul`?realitatea românilor din Peninsul`?realitatea românilor din Peninsul`?realitatea românilor din Peninsul`?
— — — — — Senza]ionalism [i dezinformare:

acestea sunt, în general, axele portante ale
presei cotidiene italiene. Asupra situa]iei
[i realit`]ii românilor reziden]i în Italia se
reflect`, din p`cate, defectele vizibile în mod
obi[nuit în publicistica noastr`. Cred c` nu
ar fi multe de ad`ugat aici.

ERVINO CURTISERVINO CURTISERVINO CURTISERVINO CURTISERVINO CURTIS
Istoric, Pre[edintele Asocia]iei culturale
Italo-Române "Decebal" din Triest.
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— Presa italian` reflect`, desigur, marea
ignoran]` a poporului italian în ceea ce pri-
ve[te România [i românii, cu excep]iile de
rigoare, bineîn]eles. Românii – confunda]i
cu etnicii romi, cu slavii ori pu[i laolalt`
cu ceilal]i imigran]i, marocani, kurzi, tuni-
sieni etc. – sunt, în general, trata]i a[a cum
presa din nordul Italiei îi trata pe italienii
veni]i din sud în anii '50. Este normal ca
totalul semnificativ al românilor din Italia
s` comporte, statistic vorbind, un num`r de
asemenea crescut în cazul delicven]ilor, ca
[i un num`r cu siguran]` mult mai important
de persoane care lucreaz` [i pl`tesc taxe
statului italian, inclusiv cele pentru pensio-
nari, apoi un num`r apreciabil de noi cet`]eni
care umplu clasele în descre[tere ale elevilor
no[tri, împiedicând o redimensionare nu mai
pu]in negativ` a personalului didactic, un
num`r în continuare determinant de asisten]i
sociali, care compenseaz` caren]ele în acest
sens ale societ`]ii italiene [i dificult`]ile
familiilor în îngrijirea persoanelor în vârst`,
un num`r consistent de lucr`tori în
agricultur` [i p`storit ,care au împiedicat
o preocupant` criz` a sistemului agro-
alimentar italian, un num`r substan]ial de
muncitori în construc]ii [i industrie care
acoper` deficitul de personal determinat de
disponibilitatea sc`zut` a italienilor de a lucra
în acest sector, [i, în consecin]`, un num`r
deloc neglijabil de accidente – uneori soldate
cu moartea – la locul de munc` etc. Ar trebui
ca TO}I ÎMPREUNÃ s` recompunem [i
s` reconsider`m imaginea de ansamblu pe
care o dau aceste remarcabile numere.

MARIO DEAGLIOMARIO DEAGLIOMARIO DEAGLIOMARIO DEAGLIOMARIO DEAGLIO
Profesor de Economie Interna]ional` la
Universitatea din Torino,
Editorialist la cotidianul "La Stampa".
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format` [i deformat` de mass-media, inclusivformat` [i deformat` de mass-media, inclusivformat` [i deformat` de mass-media, inclusivformat` [i deformat` de mass-media, inclusivformat` [i deformat` de mass-media, inclusiv
în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?în cheie identitar`, etnic` [i cultural`?

— — — — — Românii au luat locul albanezilor
ca "oameni negri" în imaginarul colectiv,
mai ales dup` intrarea României în Uniunea
European`, odat` cu afluxul masiv în Italia
al cet`]enilor români de etnie rom`. Mass-

media continu` s` nu fac` nici o distinc]ie
între români [i romi (chiar [i atunci când
etnicii romi nu sunt români, ci originari din
alte zone ale Europei de Est) [i, deci,
deformeaz` în mod grav realitatea. Ini]ial,
în ceea ce prive[te românii, predomina un
sentiment de stim` în special pentru
capacitatea lor de munc` [i u[urin]a cu care
deprind limba italian`.

— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,— Care ar fi, în opinia dumneavoastr`,
consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,consecin]ele a ceea ce, în articolul citat,
numi]i "aten]ie extrem` pentru faptele carenumi]i "aten]ie extrem` pentru faptele carenumi]i "aten]ie extrem` pentru faptele carenumi]i "aten]ie extrem` pentru faptele carenumi]i "aten]ie extrem` pentru faptele care
îi implic` negativ pe români" [i "aplatizareîi implic` negativ pe români" [i "aplatizareîi implic` negativ pe români" [i "aplatizareîi implic` negativ pe români" [i "aplatizareîi implic` negativ pe români" [i "aplatizare
a unei realit`]i complexe"?a unei realit`]i complexe"?a unei realit`]i complexe"?a unei realit`]i complexe"?a unei realit`]i complexe"?

— — — — — Consecin]ele sunt cele care s-au
verificat [i în trecut în ceea ce prive[te
"demonizarea" unei minorit`]i: se induce,
în rândul popula]iei, un sentiment de team`
[i necesitatea crescut` de ap`rare [i reac]ie.
Trebuie îns` notat c` în Italia exist` un
puternic antidot care const` în cele câteva
sute de mii de români care se comport` legal
[i sunt, în general, foarte bine integra]i, ceea
ce nu a permis (pân` acum) ca românul s`
fie cu adev`rat v`zut ca "om negru".

— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine— Pe de alt` parte, observa]i foarte bine
"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se"extrema lips` de aten]ie fa]` de ceea ce se

întâmpl` în România, cu siguran]` ]ara dinîntâmpl` în România, cu siguran]` ]ara dinîntâmpl` în România, cu siguran]` ]ara dinîntâmpl` în România, cu siguran]` ]ara dinîntâmpl` în România, cu siguran]` ]ara din
Europa de Est cea mai apropiat` de ItaliaEuropa de Est cea mai apropiat` de ItaliaEuropa de Est cea mai apropiat` de ItaliaEuropa de Est cea mai apropiat` de ItaliaEuropa de Est cea mai apropiat` de Italia
nu numai prin antica înrudire lingvistic`,nu numai prin antica înrudire lingvistic`,nu numai prin antica înrudire lingvistic`,nu numai prin antica înrudire lingvistic`,nu numai prin antica înrudire lingvistic`,
ci [i prin recentele leg`turi economice". Înci [i prin recentele leg`turi economice". Înci [i prin recentele leg`turi economice". Înci [i prin recentele leg`turi economice". Înci [i prin recentele leg`turi economice". În
acest sens sublinia]i c` "între Italia [iacest sens sublinia]i c` "între Italia [iacest sens sublinia]i c` "între Italia [iacest sens sublinia]i c` "între Italia [iacest sens sublinia]i c` "între Italia [i
România s-a realizat o extraordinar`România s-a realizat o extraordinar`România s-a realizat o extraordinar`România s-a realizat o extraordinar`România s-a realizat o extraordinar`
integrare". În ce const` aceasta [i care suntintegrare". În ce const` aceasta [i care suntintegrare". În ce const` aceasta [i care suntintegrare". În ce const` aceasta [i care suntintegrare". În ce const` aceasta [i care sunt
perspectivele de evolu]ie în viitor?perspectivele de evolu]ie în viitor?perspectivele de evolu]ie în viitor?perspectivele de evolu]ie în viitor?perspectivele de evolu]ie în viitor?

— — — — — Este vorba aici despre integrarea
economic` care vede, pe lâng` transferul
for]ei de munc` din România în Italia, [i
transferul de capital dinspre Italia spre
România la scar` mult mai mare decât se
crede în general. Aceasta este cu prec`dere
opera societ`]ilor comerciale italiene mici
[i medii [i, dac` nu vor exista interferen]e
politice, este probabil`, pe viitor, o activitate
mai intensificat` în România a unor mari
societ`]i italiene, mai ales în domeniul ener-
getic [i infrastructural. O alt` respon-
sabilitate a mijloacelor de informare italiene
este aten]ia foarte sc`zut` fa]` de o ]ar`
în care prezen]a italian` este atât de
important`.
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