Un italian la Sibiel
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e câţiva ani, valorosul Muzeu de icoane pe
– Cum simţiţi că v-aţi integrat, ca italian, în zona
sticlă din Sibiel – prea puţin luat în seamă de tradiţii străvechi a Mărginimii Sibiului şi ce aţi
de autorităţi – şi-a
reuşit să faceţi la muzeul de icoane
găsit un prieten şi un protector de
pe sticlă?
nădejde: un italian. Giovanni
– Oamenii din Sibiel sunt foarte
Ruggeri este jurnalist, are 47 de
rezervaţi, dar păstrează un sentiani, studii de filosofie şi teologie
ment sănătos al vieţii şi ştiu să judeşi este interesat de cultura şi
ce persoanele după seriozitatea
tradiţiile Europei Centrale şi de
comportamentului lor: eu mă simt
Răsărit. A călătorit mult în ţările
onorat că fac parte din această codin această parte a lumii, iar în
munitate, unde azi am prieteni
anul 2004 a câştigat premiul de
dragi, începând cu a mea “bunica
G i ov a n n i R u g g e r i
presă “Adutei“, pentru reporVetuţa”, căreia îi datorez cea dintâi
tajele sale turistice. Este interesat
şi cea mai caldă primire, din anul
“Dispreţuiesc România
de raporturile între creştinism şi
2003, când eram doar un “italian
doar
cei care nu o cunosc”
modernitate, fiind și autor al
necunoscut”. Cu siguranţă, cartea
unor cărţi de succes pe această
mea, dincolo de prezentarea istoriei
– În contextul acesta, în care adesea se vorbeşte
Ma i c a Do m n u l u i
temă.
icoanelor din Side românofobie din partea italienilor,
A ajuns la Sibiel în urmă cu
biel, constituie şi
dvs sunteţi un italian care iubeşte Roî n d u r e r a tă
câţiva ani, s-a îndrăgostit de
un puternic mijloc
mânia şi românii. Ce aţi avea să le
( I c o a n ă d i n ex p o z i ț i e )
acest loc, de splendida colecţie
de publicitate pentransmiteţi celor care văd doar partea
de icoane pe sticlă şi de munca sfinţitoare
tru muzeu pe plan internaîntunecată a României?
a Părintelui Zosim Oancea şi şi-a cumţional, împreună cu site-ul
– Prejudecata este întotdeauna fiica
părat acolo o căsuţă. De câte ori are timp,
www.sibiel.net, care de aignoranţei: dispreţuiesc România doar
dă o fugă din Italia la colţişorul său de rai
cum a depăşit deja 2.500 de
cei care nu o cunosc. Nu am cunoscut
din Mărginimea Sibiului, unde îşi îngriaccesări pe lună, din Europa
nici un italian care să fi vizitat Româjeşte grădina şi strânge vreascuri.
până în SUA. Însă nu mi-am
nia şi să se fi întors acasă dezamăgit.
A publicat o carte în cinci limbi desîndeplinit încă o mare doRomânia deţine un uriaş patrimoniu
pre colecţia de icoane pe sticlă din Sibiel
cultural, ambiental, uman. Dar trebuie
rinţă: aceea de a crea o colasă se acţioneze cu seriozitate, începând,
şi a realizat un site pe internet, de aseborare majoră între muzeu și
de exemplu, cu un raport mai decent
menea în cinci limbi (www.sibiel.net).
sat. Mă doare sufletul când
între preţurile şi calitatea serviciilor (nu
Eforturile sale de promovare au dat roavăd că azi lipsesc aproape
e tolerabil ca România să fie mai
de, şi tot mai mulţi turişti sosesc aici din
total iniţiativele comune
scumpă decât Austria!) şi cu o acţiune
toate colţurile lumii. I-am adresat câteva
între muzeu, pensiuni şi
serioasă de promovare în străinătate.
întrebări lui Giovanni Ruggeri, pentru a
săteni. Muzeul trebuie să fie
Dar întreb: câţi sunt politicienii români
afla de ce şi cum a ajuns un italian să C o p e r t a c ă r ț i i aproape de comunitatea din
pe care să-i intereseze, cu adevărat, să
promoveze cultura română.
Sibiel, pentru că este al M u z e u l d e i c o a n e
îşi promoveze ţara? În februarie am
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comunităţii,
şi
Sibielul,
la
rândul
său,
“O ţară splendidă!
vorbit, personal, cu cele mai înalte
nu trebuie să-şi facă iluzii că s-ar
M-am îndrăgostit de ea!”
autorităţi ale Ministerului
putea afirma prea mult
Turismului şi mi-am oferit
– Cum şi când aţi descoperit România?
fără muzeu, principala sa
sprijinul pentru a colabora
– Am venit în România ca jurnalist în anul 2002, în bogăţie. E mai frumos şi
în promovarea României
cadrul unui proiect de reportaj cultural-turistic despre mai avantajos pentru toţi
în Italia: mai ales la nivetoate ţările din Europa de Est. Ca să vă daţi seama ce să trudim împreună.
lul presei italiene, e nevoie
însemna pe atunci să alegi Europa de Est, vă spun doar
– Cum aţi colaborat
de muncă multă şi sistecă aproape toţi colegii mei mă priveau ca pe un nebun cu autorităţile române şi
matică. Rezultatele nu vin
sau un prost, victime, şi ei, ale prejudecăţii (care nu a cum este privită contridin întâmplare: ar trebui să
pierit cu totul nici azi, în plină integrare europeană) buţia dvs. în străinătate?
vedeţi ce eforturi fac în
conform căreia “dincolo de Trieste” n-ar exista nimic
– De regulă, cel puţin
Italia alte ţări, şi asta nu
important sau frumos. Mare greşeală! Eu, în schimb, după experienţa pe care
depinde de buget!
am vizitat întreaga Românie şi mi-am dat seama am avut-o eu, când este
– Icoanele pe sticlă ţărepede de marea sa bogăţie culturală şi de imensul său vorba despre promovarea
răneşti se nasc în comupotenţial turistic, din păcate încă puţin valorificat. O culturii, autorităţile românitatea ortodoxă româlume veche şi tânără în acelaşi timp, problematică, dar ne nu fac niciodată prinească. Oare mesajul lor
cu atâţia oameni de valoare, complexă, dar cu dorinţa mul pas şi, de multe ori,
se comunică unei sociede a evolua. O ţară splendidă! Nu mi-aş fi imaginat nici pe al doilea. Dar eu I n t e r i o r u l m u z e u l u i
tăţi
tot mai secularizate?
niciodată că mă voi îndrăgosti de ea!
am avut norocul de a întâlni per– Un ritm de viaţă tot mai acce– Cum de aţi ajuns tocmai la Sibiel şi de ce aţi soane inteligente, care au înţeles şi
lerat, un materialism cotidian banal, o
ales să investiţi timp, pasiune şi bani, tocmai în acest apreciat imediat munca mea. Le
cultură ce în ultimele două secole a
muzeu?
sunt foarte recunoscător, în special,
pus în discuţie creştinismul din teme– Sibielul l-am descoperit în anul 2003 şi, dincolo Mitropolitului IPS Laurenţiu Strelii – toate acestea duc la o societate
de frumuseţea locului, am găsit absolut mişcător faptul za, pentru prietenia şi colaborarea
confuză şi rătăcită în neantul procă în acest sat de ţărani şi ciobani era păstrată o incre- sa, profesorului Martin Bottesch,
priilor sale iluzii. Însă oamenii, perdibilă colecţie de icoane pe sticlă. Apoi, după ce am preşedintele Consiliului Judeţean
soanele individuale, nu au ajuns oarbe
aflat istoria, sacrificiul şi sfânta genialitate a Părintelui Sibiu, multor colegi jurnalişti roîn faţa a ceea ce e bun şi frumos. IcoaZosim Oancea, mâni, pentru solidaritatea lor prienele pe sticlă, viaţa ţăranilor care le-au
am ştiut că a- tenească, dar și mulţi alţi prieteni
pictat, istoria tulburătoare a Părintelui
veam o dato- din Sibiel şi din România, pe care
Zosim, toate vorbesc într-un limbaj al
frumuseţii şi al bunătăţii care trimite
rie: să depun mi-e imposibil să-i enumăr aici. E
la Cel care este Izvorul a tot ce este
orice efort per- remarcabil şi faptul că librăriile
frumos şi bun. Eu nu am de dat lecţii
sonal (în Ro- Humanitas vând cartea în toată ţara.
nimănui, cu atât mai puţin Bisericii.
mânia reuşeşti În Italia, dincolo de faptul că am
P r. Z o s i m O a n c e a ,
Sunt însă convins că diviziunea reală
să faci puţine avut parte de o bună primire în
lucruri dacă nu presa naţională, am fost invitat să î n t e m e i e t o r u l m u z e u l u i care există astăzi între creştini este un
scandal antievanghelic. Nici o Biserite implici per- prezint muzeul de către instituţii italiene, asociaţii culcă
nu
poate
renunţa,
în mod onest, la ceea ce consisonal) pentru turale române şi de câteva comunităţi ortodoxe (din
p r o m o v a r e a păcate mai puţine decât ar fi fost de aşteptat), şi, de deră, în mod legitim, drept un adevăr nenegociabil,
dar, în acelaşi timp, nici o Biserică n-ar trebui să uite
acestui muzeu asemenea, de către prestigiosul Institut Cultural Rocă misiunea sa nu este aceea de a ocupa locul lui
şi a acestei tra- mân de la Veneţia. Românii care trăiesc în Italia ştiu Dumnezeu în lume, ci de a ne aduce aminte de EL, de
diţii artistice în cât este de greu şi de rar să promovezi România în ţara a-L adora şi de a fi semnul Său viu. Nu era sfântul
Europa, unde mea: ei, în mai mare măsură decât cei ce trăiesc în Augustin (care se pricepea şi la dogme şi la sfinţenie)
nimeni nu ştie România, înţeleg ce eforturi trebuie să depună un ita- cel care ne aducea aminte că “Deus semper maior”,
mai nimic des- lian care se implică în aşa ceva. La anul, aş vrea să “Dumnezeu este întotdeauna mai mare”? Iată, tocmai
pre ea. Așa a deschid nişte căi în această direcţie şi în Franţa, Anglia despre un creştinism conştient de faptul că “Deus
apărut cartea şi Germania: mi-ar plăcea să beneficiez de sprijin din semper maior” avem astăzi nevoie. Precum de pâine. Și
C u Ve t u ț a , c e a m a i
mea în cinci partea ambasadelor române şi a mitropoliilor locale chiar mai mult.
b u n ă p r i e t e n ă d i n s at
limbi şi site-ul. din ţările respective.
A consemnat AURORA PEŢAN
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