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Giovanni Ruggeri s-a născut în 1962 la Calcinelli, în provincia Pesaro.
După liceul clasic, face studii de filozofie şi teologie la Universităţile din Napoli
şi Roma, licenţiindu-se mai întâi în teologie şi apoi în jurnalism. Locuieşte la
Bergamo şi lucrează pentru cotidianul L’Eco di Bergamo, ocupându-se mai ales
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Sequeri, „Il cerchio è il confine”, cu Massimo Cacciari, Raimon Panikkar, Elmar
Salmann, şi „Le icone su vetro di Sibiel”. Îi place să călătorească, să se plimbe la
ţară, să cultive pământul în puţinul timp liber.
Vorbeşte bine limba română.
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Giovanni Ruggeri

Muzeul de Icoane pe Sticlă din Sibiel*

Aspectele teologice, culturale şi istorice legate de icoanele pe sticlǎ din
Transilvania şi de Muzeul din Sibiel au fost prezentate elocvent de cei care mau precedat, cu mult mai multǎ autoritate şi competenţǎ decât aş fi fǎcut-o eu.
În ceea ce mǎ priveşte, mǎ voi limita la o mǎrturie personalǎ.
Realizarea acestei cǎrţi a izvorât, aşa cum bine ştiu prietenii mei
italieni şi români, din profunda încântare şi apreciere pe care mi-a produs-o
Muzeul de Icoane pe Sticlǎ încǎ de la prima mea vizitǎ la Sibiel, în 2003. Nu-i
nevoie sǎ fii specialist în artǎ sau icoane – este cazul meu – pentru a fi sensibil
la fascinaţia pe care o exercitǎ aceastǎ extraordinarǎ paginǎ de artǎ şi credinţǎ.
Şi este, desigur, o datorie moralǎ sǎ cinsteşti, cu mijloacele de care dispunem
noi astǎzi, marea operǎ realizatǎ de Pǎrintele Zosim Oancea şi de locuitorii
Sibielului în ani mult mai grei decât cei de acum. Din acest punct de vedere,
aceastǎ carte – fruct al unei mari strǎduinţe de realizare, fie-mi îngǎduit sǎ o
spun cu o modestie sincerǎ şi cu o egalǎ francheţe – vrea sǎ fie semnul unei
profunde recunoştinţi adusă marilor valori culturale şi religioase exprimate de
poporul român şi un gest personal de a mulţumi şi onora memoria celui pe
care nu mǎ sfiesc sǎ-l numesc un uriaş al credinţei, al culturii, al bunǎtǎţii:
Pǎrintele Zosim Oancea.
*

Conferinţă ţinută la Biblioteca ASTRA, în ziua de 7 iulie 2008, la lansarea lucrării
„Icoane pe sticlă din Sibiel”. Versiuni ale lucrării în limbile română, engleză, franceză,
germană, italiană. Despre carte şi autor au mai vorbit: Martin Bottesch, preşedintele
Consiliului Judeţean Sibiu, Onuc Nemeş Vintilă, directorul Bibliotecii ASTRA, preotul
Muntean Ioan, din Sibiel, prof. Eugen van Itterbeek, Universitatea „Lucian Blaga”, pr. prof.
Dorin Oancea, Universitatea „Lucian Blaga”.
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Pe baza acestor premise, vreau sǎ atrag atenţia asupra a trei aspecte, pe
care le consider foarte importante.
În primul rând, aspectul pe care îl exprim în calitatea mea de cetǎţean
italian. Din cauza unor responsabilitǎţi care nu aparţin doar unei pǎrţi sau
alteia, România suferǎ astǎzi de o serioasǎ crizǎ de imagine în opinia publicǎ
italianǎ, la aceasta participând adesea şi mass-media ambelor ţǎri. Şi totuşi,
când eu, bazându-mǎ şi pe credibilitatea mea personalǎ pe care o pot valorifica
pe lângǎ colegii şi cititorii din ţara mea, prezint istoria Sibielului, gǎsesc
întotdeauna la cel care mǎ ascultǎ o mare atenţie, interes şi încântare, cǎci ceea
ce este frumos şi bun are prin el însuşi puterea de a convinge, a trece dincolo
de prejudecǎţi, a determina participare. Din acest punct de vedere, ar fi pentru
mine un motiv de extremǎ mulţumire sǎ sper cǎ, deşi micǎ, aceastǎ carte ar
putea confirma instituţiilor publice române ca şi întreprinzǎtorilor privaţi
români convingerea concretǎ cǎ promovarea României şi a imaginii sale în
strǎinǎtate poate da naştere unor expresii de mare valoare, interes şi eficienţǎ
dacǎ se munceşte serios la valorizarea imensului patrimoniu de culturǎ, istorie
şi tradiţii al ţǎrii, începând, dacǎ doriţi, cu Transilvania. Prejudecǎţile şi
polemicile nu se depǎşesc prin alte prejudecǎţi şi polemici, ci prin cunoaşterea
valorilor pe care un popor le exprimǎ. Şi – subliniez – pe care le prezintǎ şi le
face cunoscute.
Al doilea aspect, îl exprim în calitatea mea de ziarist. Dupǎ câţiva ani
de activitate în acest domeniu, sunt ferm convins cǎ turismul inteligent, plǎcut
şi instructiv în acelaşi timp – este o ocazie excepţionalǎ de cunoaştere şi
întâlnire între persoane şi culturi, şi de dezvoltare economicǎ a unei ţǎri.
România deţine un patrimoniu excepţional de valorificat din punct de vedere
turistic iar oraşul şi regiunea Sibiului au dovedit cǎ au o conştiinţǎ la înǎlţimea
situaţiei, începând cu marea operaţiune din 2007 “Sibiu Capitalǎ Europeanǎ a
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Culturii”, ca şi în realizarea unor infrastructuri, noul aeroport fiind una din
“culmile de diamant”. Mi se pare de datoria mea sǎ-mi exprim public
aprecierea pentru munca responsabililor administraţiei locale în acest domeniu
şi sǎ insist sǎ continue hotǎrât în realizarea acelor condiţii de infrastructurǎ şi
de promovare de care turismul la scarǎ internaţionalǎ are nevoie pentru a
funcţiona.
În al treilea rând, un aspect pe care îl exprim ca prieten al Sibielului şi
al Muzeului. Cea mai mare descoperire pe care am fǎcut-o în timpul
cercetǎrilor legate de realizarea cǎrţii a fost întâlnirea – fie chiar numai prin
mǎrturia scrierilor sale şi a celor care l-au cunoscut de aproape – cu Pǎrintele
Zosim Oancea. Inteligenţa, blândeţea, înţelepciunea, profunda religiozitate a
acestui om au fost şi sunt permanent pentru mine o mǎrturie de mare valoare:
mai mult, sǎ nu vi se parǎ exagerat dacǎ spun cǎ istoria icoanelor pe sticlǎ ale
Transilvaniei este extraordinarǎ, dar şi mai nemaipomenite sunt mǎrturia de
credinţǎ a Pǎrintelui Zosim şi opera realizatǎ de el şi de oamenii din Sibiel.
Acestea fiind spuse, e de datoria noastrǎ sǎ fim conştienţi cǎ nici cele mai
frumoase şi mari realitǎţi nu pot trǎi din moştenirea trecutului, pentru cǎ
nimǎnui şi la nimic nu-i este suficientǎ originea extraordinarǎ pentru a-i fi
asigurat viitorul. În acest sens, permiteţi-mi – ca prieten adevǎrat şi sincer – sǎ
vǎ adresez o dublǎ invitaţie.
Cea dintâi este cǎtre Biserica Ortodoxǎ din Sibiu- care poartǎ astǎzi
responsabilitatea directǎ a Muzeului – deci Înalt Preasfinţitului Mitropolit,
consilierilor sǎi şi bineînţeles parohului din Sibiel Muzeul are mare nevoie de
a fi modernizat, îmbunǎtăţit din punct de vedere al instalaţiilor şi structurilor
sale, începând cu încǎlzirea, sistemul de iluminat, susţinerea personalului care
lucreazǎ aici (şi mǎ gândesc la un computer, o conexiune internet etc.). Este de
o maximǎ importanţǎ sǎ fie fǎcut orice efort de organizare pentru a asigura
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Muzeului resursele necesare pentru a-l aduce la înǎlţimea bogǎţiei pe care o
adǎposteşte. Astǎzi şi nu acum 20 de ani, epocǎ în care era remarcabil ceea ce
a realizat Pǎrintele Zosim!
A doua invitaţie se adreseazǎ locuitorilor Sibielului şi responsabililor
administraţiei publice locale: este absolut necesar ca toţi, începând cu cei care
asigurǎ gǎzduirea turiştilor (pensiuni, hoteluri etc.), sǎ fie conştienţi cǎ o
creştere a satului – şi deci chiar dezvoltarea economicǎ a familiilor şi a întregii
comunitǎţi – nu poate avea loc separat de Muzeu sau chiar neglijând Muzeul.
Satul Sibiel trebuie neapǎrat sǎ fie implicat în susţinerea şi promovarea
Muzeului, nu doar pentru a cinsti memoria înaintaşilor care au dat Muzeului
ani de trudǎ, atunci când viaţa era mult mai durǎ decât astǎzi, ci pentru a-şi
asigura lor şi fiilor lor un viitor cu atât mai solid cu cât Muzeul va fi în centrul
atenţiei şi colaborǎrii lor. Sǎ nu-şi facǎ nimeni iluzii: cu cât creşte mai mult
Muzeul, cu atât creşte Sibielul, cu cât Muzeul este mai neglijat, cu atât Sibielul
riscǎ în câţiva ani sǎ vadǎ oprindu-se sau chiar dizolvându-se creşterea de
acum. Trebuie sǎ fim în mod clar conştienţi: adevǎrata bogǎţie a Sibielului este
una singurǎ, este Muzeul sǎu. Natura, pensiunile, barurile, casele de vacanţǎ,
infrastructurile sunt condiţii absolut necesare pentru promovarea turismului şi
susţinerea economiei familiilor din sat, dar ele singure nu garanteazǎ nimic.
Permiteţi-mi, cu o prieteneascǎ sinceritate, sǎ v-o spun ca unul care iubeşte şi
cunoaşte bine România, care iubeşte şi cunoaşte şi mai bine Sibielul: dacǎ ar fi
vorba doar de naturǎ şi agroturism, în România am putea gǎsi o mie de locuri
încǎ mai frumoase decât Sibielul. Acest lucru nu se discutǎ şi este bine sǎ fim
conştienţi de el, fǎrǎ a ne face iluzii. Dar nici un alt sat – repet, nici un alt sat –
nu are ceea ce are Sibielul: Muzeul de icoane pe sticlǎ. Este astfel de o
importanţǎ şi necesitate vitalǎ ca satul sǎ nu uite Muzeul. Şi mai mult: e nevoie
ca satul sǎ promoveze activ Muzeul, în orice mod. Fiecare casǎ, fiecare
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pensiune ar trebui sǎ fie o evocare şi o invitaţie continuǎ la Muzeu, la icoanele
sale, la tradiţiile caracteristice zonei. Muzeul este viaţa din Sibiel, este
adevǎratul sǎu viitor.
Bunǎtatea, credinţa, mǎreţia Pǎrinetelui Zosim şi a operei sale sunt
exemplul şi lumina care ne însoţesc. Pornind de la memoria sa, în limita
posibilitǎţilor mele, consideraţi-mǎ întotdeauna la dispoziţia dvs.
Vǎ mulţumesc.
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