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Ambasada Romàniei la Paris

ln ncest numàr,

Aniversarea a 130 de ani de relalii diplomntice eu Repuhlica Franeex$
a celebrat în 20 februarie 130 de
ani de relalii diplomatice cu Republica Francezà,

afe Romàniei cu aceste !àri se bazeazà pe un set de
idei gi valori comune, ca urmare a apartenenlei la

Republica Federalà Germania gi Regatul Unit al Marii
Britanii gi al lrlandei de Nord.
,,Aniversóm astózi un momentplin de semnificalii
în istoria na;ionaló 5i esenlial pentru locul Romónieiîn
planul relaliilor interna;ionale: recunoaSterea, la 8/20
februarie 1880 de catre Franfa, Germania gi Marea
Britanie, a statului romÒn independent 5i suveran, 5i
stabi Ii rea de rela,tii diplomatice moderneîntre aceste lóri
qi Romónia", a declarat ministrul Afacerilor Externe,
Teodor Baconschi.
La 8/20 februarie 2010 reprezentanlii

Uniunea Europeanà gila NATO.
,,Ne dorim consolidarea relaliilor bilaterale cu
aceste mari democralii europene.Vrem sà ne punem
gi mai bine în valoare poziliile similare, contribuind
alàturi de cele trei !àri la construclia europeanà'i a
declarat ministrulTeodor Baconschi, cu acest prilej.
Pentru marcarea acestei aniversàri, Ministerul
Afacerilor Externe gi Ambasadele Fran!ei, Germaniei
5i Marii Britanii la Bucuregti 5iArhivele Nalionale ale
Romàniei, vor organiza în perioada urmàtoare o
serie de evenimente. La sfàr5itul lunii martie 2010,
va avea loc o expozilie comunà de documente care
reflectà principalele momente ale evoluliei relaiiilor
diplomatice ale Romàniei cu cefe trei!àri europene.
Misiunile diplomatice ale Romàniei vor organiza
acliuni de diplomalie publicà în cele trei !àri, pentru
a marca acest moment.

Romània

diplomatici ai celor trei state, consuli generali, au
transmis autoritàlilor romàne note de recunoa$tere
cu conlinut similar. Prin gestul lor, cele trei mari puteri
au antrenat 5i alte state europene sà recunoascà
statul romàn 5i sà stabileascà, cu Romània, relalii
diplomatice,la nivel de lega!ie.
Stabilirea de rela!ii diplomatice ale celor
trei mari puteri cu Romània a însemnat pentru
modernizàrii institufionale gi a determinat sporirea
prestigiului ei internalional.
Relaliile bilaterale ale Romàniei cu cele trei
cunoscut de-a lungul timpului o dezvoltare
au
!àri

constantà, iar, în prezent, existà o cooperare
excelentà atàt în domeniul politic, càt 5i în cel
economic 5i social. Totodatà, relatiile diplomatice

La 28

februarie/12 martie 1880, Albert Ducros,

Re-descoperirea icoanelor pe sticlà de la
O Europà cu prea multe
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era acreditat la Paris, în aceeagi calitate, la24iulie/S
august 1880, fostul ministru romàn al Afacerilor

Mihail Kogàlniceanu. (www.mae.ro)

capitale?

Actualitatea economicà

al Franlei la Bucuregti, 5i-a prezentat scrisorile de
acreditare principelui Carol l. În baza reciprocitàlii,

Trimiteli uh e-mail Ia adresa silcretariat2utarnb-rournarrie"fr, cu menliunea"doresc sà primesc newsletter-ul";
Numerele anterioare ale revistei noastre pot fi citite pe website-ul ambasadei, la rubrica Newsletter.
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Ambasada Romàniei la Paris

S Europà cu prea multe sapitale?

wwx'fw

21 ianuarie, asocilia "Nouvelle Europe"a organizat în parteneriat cu Ambasada
Romànieiîn Franla conferinqa cu titlul"Europa are prea multe capitale?"(lJEurope a-t-elle
trop de capitales?), care a avut loc în Palatul Béhague al misiunií noastre diplomatice.
Celine Bayou,analistà la revista"Grande Europe"gico-redactorgef al publicaliei"Regard sur
l'fst'í $i Samuel Rufat, autor al unei teze despre tranzilia postsocialistà gi vulnerabilitatea
urbanà în Bucure5ti, le-au vorbit participanlilor romàni gi francezi la aceastà conferinla
despre perspectiva instituirii unei capitale europene unice.
Pe

E

N

./

a I'(t(tú/r'/rt't

În data de 12 februarie a avut loc la Ambasada Romàniei
la Paris o prezentare a icoanelor pe sticlà din Transilvania,
magistral articulatà de càtre jurnalistul italian Giovanni

Ruggeri,

un

pasionat

al domeniului, autor al volumului

,,lcoanele pe sticlà de la Sibiel. Muzeul Zosim Oancea'i
În prezenla Înaltpreasfinlitului Pàrinte gi Mitropolit losif,
seara a fost deschisà de càtre dna Roxana lftimie. însàrcinat
cu afaceri al Romàniei la Paris, care a evocat figura pàrintelui

Zosim Oancea gi a mullumit autorului pentru prietenia
angajamentul aràtate 1àrii noastre.

5i

Dl

Giovanni Ruggeri

a

prezentat în fala unui public
numeros istoria icoanei pe sticlà
gi particularitàlile ei fa1à de cea de
tradilie clasicà. Astfel, cu ajutorul
unui montaj fotografic sugestiV
invitalii

au

pututdescoperi am prenta

socialà Si politicà care se regàse5te

în aceste opere fàcute de

1àrani,

pentru !àrani, fàrà a fi o picturà naivà,
precum 5i constràngerile legate de

tehnica specifi cà utilizatà.

încununate de succes pentru constituirea unui muzeu al icoanelor de sticlà la Sibiel, în
prezenla nepoatei, Smaranda Bàdililà,

9i a celor doi stranepoli.
Împàrtàgind celor mai blne de o sutà de invitafi, francezi gi romàni, experienla
personalà a descoperirii unei Romànií cu adevàrat pitore5i, dl. Ruggeri a reuSit sà insufle
publicului dorinla de a vizita Muzeul Zosim Oancea cu prima ocazie a unui sejur în

Romània.

Seara a fost încheiatà de IPS losif care a elogiat conduita în perioada comunistà
a pàrintelui Oancea, gralie càruia Romània se poate màndri cu unul dintre cele mai
importante muzee dedicate icoanei pe sticlà din lume 5ia fàcut o pledoarie pentru credinlà
5i umanism. (Laria Stoian)
Ambasada Romàniei în Franla
5 rue de l'Exposition 75007 Paris

De5i noultratat de la Lisabona conferà Uniunii Europene o coeziune institulionalà
politicà
mai intensà ca niciodatà, documentul nu face referire gi Ia crearea unei capitale
Si
unice. Aceasta este o bunà ocazie pentru a analiza raportul pe care Uniunea Europeanà
5i cetàlenii sàiîl intrelin cu marile oraSe europene 5i pentru a ne intreba dacà absenla
unei capitale unice creeazà într-adevàr probleme. Pornind de la aceastà premisà, Celine
Bayou gi Samuel Rufat au facut o incursiune în marile orage, nu numai ale Uniunii
Europene, ci ale Europei în intregime, 5i au analizat statutul acestora în cadru european
sau potentialul lor de a deveni viitorul centru administrativ sau cultural al continentului
nostru. Pe langa Bruxelles, Strasbourg sau Paris, care sí-au consacrat deja de facto rolul

Sankt Petersburg sau lstanbul. De5i geografic sunt mai indepàrtate de centrul existenlei
noastre europene, acestea din urma defin un consistent fond istoric 5i cultural care si-a
pus în mare parte amprenta asupra civilizatiei continentului european. Samuel Rufat a
realizat o incursiune în trecutul cultural gi mai ales urbanistic al Bucure5tiului, facàndu-le
cunoscute cu precàdere auditorilor francezi valurile de demolari gi înnoiri arhitecturale
pe care le-a suferit oragulîncà din perioada interbelicà, precum 5i eforturile care i-au fost
necesare ulterior pentru conservarea amprentei sale istorice 5i culturale.
Prelegerile au fost continuate cu o dezbatere intensà asupra rolului pe care îl pot
juca marile ora5e europene ca centre institulionale gi culturale ale Europei, precum gi
asupra istoriei Bucurestiului. (Alina Necula)

www.pails.r.flae.r|)
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sincerà si cu o egalà franchete

lamuresc nici pe departe. Atunai imi permit il-rna-Af"'; d""-.d.ta, a.oar-iilàièr;
trasaturi majore: 'tivilizatia rurala" pentru mine inseamna (printre multe altele) un
sentiment sacru al pamantului si alvietii, pentru care materia si spiritul sunt unite intr-o
sinteza fundamentala esentiala:istoria si eternitatea merg intotdeauna alaturi sifiecare
inauntrul celeilalte; inseamna si un ritm de viata unde omul are timpul sa vada, sa simta,
sa munceasca, sa gandeasca, sa aiba constiinta"fizica" a trecerii timpului si a aproprierii
destinului; mai inseamna o constiinta sensibila a materiei (frig, cald, lemn, soba, sapa,

culturii. al bunàtàtii: Pàrintele Zosirn Oancea"(Giovanni
Ruggeri, Conferinta la Biblioteca Judeteana Astra, 8

apa, vant, praf, gaina...) si o familiaritate naturala cu cerul (divinitatea). In acelasi
timp, dorinta mea de a cunoaste Romània (constient fiind ca nu exista o cunoastere
adevarata fara dragoste) mi-a deschis incet-incet marea panorama a Culturii romàne,
pe care o admir pur si simplu ca un autodidact (inclusiv in ceea ce priveste limba. . . sí
se vede!) dornic de a descoperi * incepand cu cateva "afinitati elective"- chipuri si voci
deosebite din Romània.

"De ce iuhesc Sibiel"
Romània prin ochii unui italian
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îceastà carte - fruct al unei mari stràduinte
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de realizare, fie-mi îngàduit sà o spun cu o modestie

- vrea sà fie semnul unei
profunde recunostinti adusa marilor valori culturale
si religioase exprimate de poporul romàn si un gest
personal de a multumi si onora memoria celui pe
care nu mà sfiesc sà-l numesc un urias al credintei. al

iulie 2008, Sibiu, n. 13/2008, http://bjastrasibiu.rol
conferínte/giovanni.ru

g

geri 1 .pdf

)

Giovanni Ruggeri, cercetator, jurnalist

si eseist

italian, absolvent

de teologie la Pontificia Universitò Gregoriana din Roma. A

scris

numeroase articole si reportaje turistice despre RomÒnia, a publicat
mai multe carti despre legaturile dintre crestinism si modernitate si, nu

ffirffi;

jil

in ultimul rand, este autorulcartii-album "lcoanele pe sticló din Sibief
(aparuta deocamdata in limbile: romÒna, italiana, engleza, germana
si franceza), o scriitura plina de admiratie si dragoste, incantare si
apreciere fata de Romània si cultura sa populara.

De ce tocmaiRomÒnia?
Pentru ca fiecare dintre noi are "nebuniile" lui! Sau, daca vreti o alta perspectiva,
"De ce Romània m-a ales chiar pe mine?"Cu aceasta gluma amicala, doresc sa exprim, in

primul rand, surpriza pe care eu insumiam avut-o atunci cand am descoperit Romània
pentru prima data, atunci cand m-am "indragostit" cu adevarat de aceasta tara, cand
am hotarat sa ma implic atat de mult in promovarea unui loc de exceptie - Muzeul de
icoane pe sticla din Sibiel (ca sa nu zicem nimic despre reportajele si articolele mele
despre aproape toate destinatiile turistice din Romània) - si, in plan strict personal,
faptul ca la un moment dat am vrut neaparat sa imi cumpar o mica casa batraneasca la
Sibiel; o casa cu pivnita, sopron, grajd, gradina. ..
Farmecul irezistibil al Roméniei, care m-a cucerit imediat, tine de radacinile
culturale taranesti (stravechi) ale civilizatiei traditionale romàne, care pana astazi
tot rezista, chiar daca destul de des doar in subsol. Sunt constient ca a vorbi despre
"radacinile culturale taranesti" inseamna o multime de lucrurí, pe care nu pot eu sa le
Ambasada Romàniei în Franta
5 rue de l'Fxposition 75007 Paris

Acum trebuie sa fac un mic pas inapoi, ca sa pot raspunde imediat unor observatii
(tacute, dar sesizabíle) de-ale dv. si de-ale cititorilor: imaginea pe care mi-arn format-o
despre civilizatia rurala, si despre fosta(?) Romànie rurala, nu este nici idilica, nici ireala
si nici partiala. Ea este, pur si simplu, simbolica: cand ma retrag la Sibiel (chiar daca
pana astazi, acest lucru insemna pentru mine exclusiv munca la Muzeu, acasa si in
gradina) sau cand ma plimb undeva prin tara, dimensiunile enumerate mai sus - foarte
pe scurt si doar partial - sunt mai apropiate de mine; le simt mult mai clar in Romània
si asta imi permite sa le am ca orizont interior si exterior extrem de important, poate
chiar vital, pentru reflectie si meditare.
ln spatele Muzeului, al colectiei de icoane pe sticla, al insusisatuluiSibiel straluceste
figura -de acum legendara- a parintelui ortodox Zosim Oancea. Despre acest "urias al
credintei, al culturii si al bunatatii'i cum chiar dv. il numeati nu de mult, am citit pe site,
in cartea dv. si in toate interviurile si conferintele la care ati participat. L-ati cunoscut
Este unul din regretele mele mai mari: din pacate nu
l-am cunoscut personal pe parintele Zosim Oancea, nimanui
din Sibiel nu i-a trecut prin cap sa ma prezinte atunci cand
eu ma duceam in sat incepand cu anul 2003 (este adevarat
ca, la vremea respectiva, parintele locuia in Sibiu, unde s-a
si stins din viata in 2005). Dar am citit cartile si textele lui,
am vazut inregistrari video, am vorbit cu multi oameni care
l-au cunoscut foarte bine de mult timp. Eu sunt convins ca
a fost un "om sfant". De ce? Pentru ca el a inteles si suportat
inchisoarea ca pe un loc unde a fost trimis de catre Dumnezeu ca sa il cunoasca mai

www.pafis.mae.ro
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sa iliubeasca maimultsisa il slujeasca acolo u nde oamenii sufereau. Nimeninu numai"Muzeu'(chiar daca elinsusiexista incat exista M uzeull) ciTransilvania, Romenia,
poate sa spuna asa <eva da(a nu este un sfant adica un om pentru care Dumnezeu de(i un ci(uit cu mai multe destinatii de vizita
este Dumnezeu, un om care - constient de slabiciunile si pacatele lui - totusi doreste
Demersurile pe care le fac pentru Muzeul
pe
suflet
il
iubeasca
cu adevarat si din
sa
Dumnezeu.
din Sibiel si, in general, pentru cultura romàneasca
personal,
mi-a marcat destinul
Parintele Zosim, chiar daca nu l-am cunoscut
traditionala, deci si pentru promovarea fluxului
pentru ca marturisirea lui imi aduce, pe cai nebanuite, un sprjin esential in eforturile
turistic din strainatate spre Romànía, au mare nevoie
mele de cautare a unei intelegeri si trairi a crestinismului. Religia crestina se afla astazi
de sprijnul institutiilor romànesti, bisericesti si de
intr-o situatie de groaza: bisericile vorbesc un limbaj mereu mai indepartat de oameni,
stat deopotriva, ca si de multi oameni binevoitori
iar oamenii traiesc o viata redusa la consum si la prostii. Eu nu pot sa accept o biserica
care macar sa doreasca sa faca ceva. Romània
indepartata de lume si o lume indepartata de biserica; este o mare pierdere pentru toti.
are mari probleme, toate urgente, importante si

mult

Pentruparinte|ezosim.|isusafo5tcUadeVaraÎinvjata|Ui,nuinpredici"calea,devaru|
siviatal Acest lucru este imensul dar al lui penfu minèsinumaiasta ma intereseaza. oricatde putin,ce potitu, pentru un patrimoniu care ele sialtau si al urmasilor tai. Eu
"lcoanelepesticlàdinsibie|"rspiragintoatepoginiIesale(deocamdatainlinbi/ejsuntmereu|adi5
rmÒno, itolian, engle2a,gemana ifmnceza) admhotie sidragoste, irrontate sidprecier de roménidin Europa ca sa promovam ìmpreuna Romània adevarata, inclusiv - si nu
(aleouto|ului)foto&ílomàniaicultursopowlara.lndeCembie20uotilonsatcorted,onumai_prinprismaacesteiminunate|eCtiidedarnìcijefas
Venetio, iar in uÍma cu doar.ateva zile,lo Porit Urmeazo si alte evenimente de acesfgen? Oancea 5ia satuluiSibiel.
(...) In ceea ce priveste Sibiel : sufar cand pentru un Muzeu unic. de mare valoare
Ma gondesc bunaoaro lo proiecte imilare in oruse cu moti concentrui de cetateni romAnt
Londrc,Muncha\Madridetc,
a
costat
sacrifrcii enorme si este marturia vie a genialitatii sfinte a parìntelui Zosim
Pe l2februarieam prezentatcartea la Ambasada Romenieidin Parit in prezenta Oancea care, dupa 15 anì de inchisoarc si munca silnica, a reusit sa ctitoreasca, in
IPS losil Mitropolitul pentru Europa Occidentala siMeridionala, ia. in lunile martie simai plin comunism, acestMuzeu-timp de 10 anì nu s-a facut nimic pentru a imbunalati
voiface acelasilucru la InsîitutulCulturalRoman din Budapesta (19 martie).9eged (20 conditiile 5ia pastra bine icoanele sipana astazinicinu se stie in mod précit concrèt
martie),Viena (25 martie) si poate Berlin. Suntfoarte recunoscator fostului Ambasador sisigurdaca sevaface ceva (sice anume) sau nu, pe viitor.lcoanele se degradeaza in
a|RomànieIinFlanta,actua|Ministrua|AfaCef||orExterneEXce|entasad|..theodormodirepalabi|,lcoaneva|oroasè,vechid
8acon5chi,pentrucaprezentaleade|aPalisaavut|ocdatoritainte|egeliisiabunavointeiimplopliideconservare'lvler9etj|alvlUzeu
decarea datdovada in pimul rand cand a fost Ambasador la Paris; a<elasi lucru trebuie veti"muri" de frig si veti vedea cum se degradeaza icoanele. Muzeul a aparut prin
spusinceeaceprivestedirectofii|cRmentionate'Dupaexemp|u|demareva|oaredatsacrifcii|elocalnici|ordin5ibie|sicusprÙnu|con
pacate) preoti ortodo<si din ltalia, sperdin sufletca Bisedca Ortodoxa Romàna

prèzenta impotriva imobilismului. Va propun sa promovam cu totii o campanie:

Romània

intari|eoccidenÎa|e5adoreascasafea|atUridemineinaceastaactiunedepfomovaresipentrUMuzeu|din5ibie|!|nceeacemapliVeste,iallesponsabiliiMuzeu
prezentareaicoanelorpesticlasiaMuzeu|uidinsibie|,care,pep|anmai|alg,inseamna
siprezentarea patrimoniuluiculturalsituristic alRom6niei. Din acelasi motiv sper ca de a face ceva bun pentru Muzeu pentru ca este vorba de un popor care s-a exprimat
autoritatile de Stat ale Romàniei sa ma ajute pe planul international, prin intermediul prin acest Muzeu si prin icoanele lur.
Ambasadelor si al Institutelor Culturale Romàne.Tot ceicare au asistat la Drezentarile
(lnterviu realizat de Dan Costina' preluat fragmentar din publicatia Zia'ului
mele intel€ perfect ca Muzeul din Sibiel este un simbol nemaipomenit al culturii sial

spilitualitatiiromàne,cuimp|icatiifoarteimportantesipep|anu|tUristic.E5teunfeidede|a5).Pentruinterviu|integra|puÎeliac(e5ahttp://www.g|obe'troeiro/
"reclama puternica"pentru Romània nobila siprofunda, un'brand'cu adevarat apreciat ziaruldela5/?p=S862n.or"-tr6r. Pentru mai multe detalii despre Muzeul Zosim
daca il orezinti in mod sefio' eficient si Dasionat. La urma urmei,sibielul nu inseamna Oancea, va invitàm sà accesatisite-ul www.sibìel.net.
Ambasada Romàniei în Franla
5 rue de l'Exposition 75007 Paris
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