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Religios

„Unde va fi semnul Crucii,
acolo va fi [i Hristos“

„Destina]ia tân\rului
nu este mormântul“

~n debutul primei epistole c\tre Corinteni, Sfântul Apostol Pavel afirma urm\toarele: „Cuvântul
Crucii este nebunie pentru cei pierdu]i, dar pentru
cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu“ (I
Cor. 1:18). Pagina 7

„Tân\rul este chemat s\ creasc\ `n iubirea familiei. ~n
iubirea p\rin]ilor, a fra]ilor [i a prietenilor duhovnice[ti [i
credincio[i“, a ar\tat Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel
ieri `n predica sa ]inut\ `n Paraclisul „Sfântul Grigorie
Lumin\torul“ din Re[edin]a patriarhal\. Pagina 3
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Ziaristul italian Giovanni Ruggeri spune c\
Muzeul de Icoane pe Sticl\ de la Sibiel este unic
`n lume. Preluând mesajul p\rintelui Zosim
Oancea, fondatorul muzeului, Ruggeri `ncearc\
s\ fac\ aceste valori cunoscute
cu adev\rat lumii `ntregi.
Giovanni Ruggeri s-a
a n\scut `n 1962 `n provincia
Pesaro, Italia. Licen]iat `n teologie,
jurnalist [i eseist, scrie pentru cotidianul „L’Eco
di Bergamo“ [i pentru alte publica]ii na]ionale
italiene. Autor a numeroase reportaje turisticoculturale despre Europa de Est, este un bun
cunosc\tor al României [i se implic\ de mai
mul]i ani `n promovarea Muzeului de Icoane pe
Sticl\ din Sibiel, c\ruia i-a
a dedicat cartea
„Icoanele pe sticl\ din Sibiel“ (`n cinci limbi) [i
site-u
ul www.sibiel.net. Scrie, de asemenea, [i de spre filosofie, cultur\ religioas\ [i poezie. Printre
c\r]ile sale: „Interrogazioni sul cristianesimo“,
`mpreun\ cu Gianni Vattimo [i Pierangelo
Sequeri; „Il centro è il confine.
Cristianesimo e modernità“, `mpreun\ cu
Massimo Cacciari, Raimon Panikkar,
Elmar Salmann, Antoine Vergote. Paginile 8-9
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La morm=ntul
p\rintelui St\niloae

La 17 ani de la trecerea la
Domnul a p\rintelui Dumitru
St\niloae, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a oficiat
sâmb\t\ slujba Parastasului
la mormântul din cimitirul
M\n\stirii Cernica.
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Agenda cre[tinului
Virtutea este
statornicia pe
calea binelui
Virtutea se dobânde[te prin
comuniunea noastr\ personal\ cu Dumnezeu [i prin
s\vâr[irea voii Lui. Este caracterizat\ prin cump\tare [i
m\sur\, lucru confirmat `n
spe]\ de P\rin]ii pustiei.
Sfântul Antonie cel Mare arat\ c\ virtutea poate fi cunoscut\ cu u[urin]\ `n manifest\rile omului. Dac\ acesta este
virtuos, atunci mintea lui va fi
treaz\ [i va c\uta tot timpul
spre Dumnezeu.
Pagina 5

Cultur\
Prima libr\rie
digital\ de la noi
Cartea virtual\ intr\ oficial `n
România prin proiectul
„Corect Books“, a c\rui
lansare a avut loc la
`nceputul acestei luni [i care
a ridicat, printre speciali[ti [i
cititori, teme de discu]ie cu
privire la soarta literaturii.
Pagina 11

Societatea `n perspectiv\ cre[tin\

Setea de adrenalin\, `ntre sport [i p\cat
~n zilele noastre, unii oameni
au ajuns s\ fie „`nseta]i de adrenalin\“, punându-[i via]a `n pericol prin intermediul a[a-numitelor „sporturi extreme“. Când `]i
pui via]a `n pericol `n mod voit [i
con[tient, gestul poate fi considerat p\cat, deoarece `]i faci r\u
voit trupului t\u. Asemenea gesturi ar putea fi asimilate chiar
tentativelor de sinucidere.

Omul nu mai este mul]umit
ca `n timpul liber s\ se plimbe
prin parc, s\ mearg\ la un picnic sau la un film, ci vrea „adrenalin\“. Tinerii `n special, fie din
teribilism, fie pentru c\ asta
simt c\ le place, nu mai merg la
munte pentru a admira crestele
mun]ilor, florile sau animalele,
ci vor s\ se ca]ere pe stâncile cele mai abrupte. Pagina 16
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Opinii
Când gândul
devine fapt\
Domnul propov\duie[te Evanghelia vie]ii ar\tând fapta
miraculoas\ ca apanaj al
Persoanei Sale divino-umane.
Iisus nu stric\ legile firii
umane, ci arat\ sensul lor.
Pagina 6
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Interviu

Interviu cu Giovanni Ruggeri, ziarist italian, autorul c\r]ii „Icoanele pe sticl\ din Sibiel“

Un italian care promoveaz\
icoanele de la Sibiel
Ziaristul italian Giovanni
Ruggeri spune c\ Muzeul de
Icoane pe Sticl\ de la Sibiel
este unic `n lume. Preluând
mesajul p\rintelui Zosim
Oancea, fondatorul muzeului,
Ruggeri `ncearc\ s\ fac\
aceste valori cunoscute cu
adev\rat lumii `ntregi.
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Veni]i dintr-u
un spa]iu cultural [i spiritual a c\rui origine, cumva, are multe `n comun cu cel românesc. ~n ce fel
a]i descrie latinitatea ortodox\, a[a cum c\rturarii, istoricii str\ini, nu numai
români, numesc civiliza]ia
noastr\ veche? Se spune despre civiliza]ia noastr\ c\ a
rezistat printr-u
un miracol,
o mare de slavi.
`ntr-o
Ar trebui s\ fiu un istoric al
culturii române pentru a putea
r\spunde multiplelor exigen]e
ale unei `ntreb\ri atât de complexe! Apropierea mea de
universul românesc este aceea,
mult mai modest\, a unui simplu autodidact, care nu `[i permite evalu\ri preten]ioase pe
plan cultural. Vin `n România ca
ziarist din 2002 [i am impresia
c\ defini]ia de „Latinitate ortodox\“ pe care o invoca]i este o
str\lucit\ sintez\ `n plan expresiv, dar, din p\cate, schematic\
`n ce prive[te substan]a. Foarte
generic vorbind, ceea ce unui italian - [i, deci, unui „latin catolic“,
pentru a r\mâne `n acela[i registru conceptual - `i atrage
aten]ia când `ncepe s\ intre `n
universul românesc este, al\turi
de evidentul element latin, ceea
ce a[ defini „factorul balcanic“,
adic\ o serie de elemente de
mentalitate, atitudine [i comportament românesc legate de o
anumit\ doz\ de haos, aproxima]ie, improviza]ie, indeterminabilitate. Matricea latin\, evident\ pe plan lingvistic (`mi
amintesc uimirea pe care am
avut-o `n prima sear\ `n România, la Sighetu Marma]iei, când
mi s-a spus: „Bun\ seara“, care
`n italian\ este „Buona sera“), se
confund\ adesea, `n declinarea
sa româneasc\, cu tr\s\turile
„balcanice“ exprimate prin atitudini caracteristice. Dou\ exemple din via]a de fiecare zi, pe
care vi le propun cu umor amical: nu exist\ `n România
situa]ie absurd\ sau complicat\
`n fa]a c\reia românul s\ nu
pronun]e, cu o natural\ non[alan]\, omnivalentul „Se rezol-

Cine este Giovanni
Ruggeri
Giovanni Ruggeri s-a
a n\scut `n
1962 `n provincia Pesaro,
Italia. Licen]iat `n teologie,
jurnalist [i eseist, scrie pentru
cotidianul „L’Eco di Bergamo“
[i pentru alte publica]ii
na]ionale italiene. Autor a
numeroase reportaje turisticoculturale despre Europa de
Est, este un bun cunosc\tor al
României [i se implic\ de mai
mul]i ani `n promovarea
Muzeului de Icoane pe Sticl\
din Sibiel, c\ruia i-a
a dedicat
cartea „Icoanele pe sticl\ din
Sibiel“ (`n cinci limbi) [i site-u
ul
www.sibiel.net. Scrie, de
asemenea, [i despre filosofie,
cultur\ religioas\ [i poezie.
Printre c\r]ile sale:
„Interrogazioni sul cristianesimo“, `mpreun\ cu Gianni
Vattimo [i Pierangelo Sequeri;
„Il centro è il confine.
Cristianesimo e modernità“,
`mpreun\ cu Massimo Cacciari, Raimon Panikkar, Elmar
Salmann, Antoine Vergote.
Tr\ie[te [i lucreaz\ la Bergamo (e-m
mail: giovanni.ruggeri@
sibiel.net).

v\“, care de cele mai multe ori
nu rezolv\ nimic! Ca s\ nu mai
vorbim despre promisiunea c\
ceva se face „Imediat“, adesea o
metafor\ a unei a[tept\ri prelungite! Bine`n]eles c\ generalizez, pentru c\ [tiu de cât\
seriozitate, precizie, solicitudine
sunt capabili mul]i români cumsecade. Ceea ce declin\ ulterior
`n termeni originali latinitatea
româneasc\ este al doilea factor
la care v\ referea]i, [i anume
elementul „ortodox“. Dup\ p\rerea mea, absen]a milenar\ a
unei leg\turi institu]ionale [i
culturale cu „Roma catolic\“ a
favorizat `n atitudinea româneasc\ o anumit\ disponibilitate pozitiv\ `n asumarea unor
orient\ri [i comportamente elas-

tice, care `ns\ nu de pu]ine ori
duc - `n negativ - [i la o excesiv\
supunere la puterile care s-au
succedat de-a lungul istoriei: de
la domina]ia turc\ la dictatura
comunist\, exemplele ar fi
multe. ~n fine, ar trebui s\ ne
`ntreb\m dac\, spre deosebire
de alte culturi de matrice latin\,
cea româneasc\ nu a suferit o
doz\ mai mare de provincialism.
Cum s-a
ar putea identifica, `n
timp, specificitatea României
`n contextul marii Europe
unite, care se a[az\ acum institu]ional? ~n]eleg c\ va
urma [i o a[ezare a Europei,
`n acest cadru institu]ionalizat, [i `n domenii mai greu
de perceput - mai greu de perCM
YK

ceput cel pu]in decât domeniul economic -,, cum este
domeniul cultural sau cel
spiritual?
Construc]ia Europei ca [i concert sau dialog `ntre diversele
tradi]ii culturale care o definesc
este un proces extrem de complex, ast\zi de-abia la `nceput
pe planul institu]ional [i al con[tiin]ei colective. România, la fel
ca toate ]\rile din fostul bloc comunist, trebuie mai `ntâi s\ devin\ con[tient\ - [i apoi s\ ia
acele ini]iative care s\ duc\ la
dep\[irea stadiului actual - de
faptul c\ tradi]ia sa cultural\
este aproape necunoscut\ `n Europa. Ba mai mult: ignoran]a,
din partea Europei Occidentale,
fa]\ de culturile din Europa
Oriental\ este ast\zi, `n medie,
egal\ cu penuria - dac\ nu chiar
absen]a - de ini]iative ale respectivelor state `n acest sens.
~ns\ exist\, din fericire, [i fenomene pozitive `n contratendin]\.
V\ dau dou\ exemple. ~n Italia,
Salonul de carte din Torino este
evenimentul editorial cel mai
important al anului: ei bine, tocmai cel din 2011 va fi dedicat
pentru prima dat\ României,
`ns\ au fost necesari 22 de ani
de la c\derea comunismului! De
asemenea, Institutul Cultural
Român, cu diferitele sale sedii

din Europa, lucreaz\ mult la organizarea de evenimente [i manifest\ri utile pentru promovarea cunoa[terii culturii române `n str\in\tate: `ns\ ini]iativele sale au `nc\ o amploare
destul de limitat\ `n vastul orizont european. La nivelul impactului `n Europa, România ar
putea foarte bine s\-[i exploateze marele patrimoniu turistic,
dar, observând ceea ce se `ntâmpl\, am serioase dubii c\ statul
român este cu adev\rat interesat de promovarea turismului.
Actuala doamn\ ministru Elena
Udrea - pe care am intervievat-o
la Milano - enun]\ inten]ii admirabile, dar cel pu]in `n Italia
faptele `i dezmint cuvintele.
A]i cunoscut b ine zona
Sibiului [i, b\nuiesc, a]i avut
timp s\ vede]i [i alte zone,
cum ar fi nordul Moldovei sau
nordul Olteniei, Dobrogea
sau Maramure[ul. ~n istoria
noastr\, un concept important `l constituie unitatea
valorilor ce se reg\sesc `n
diferite locuri din România.
Pute]i face câteva comentarii
despre diferen]ele [i apro pieri acestor valori locale?
Frecventarea diverselor zone
[i prietenia cu persoane din
aproape toate regiunile Româ-
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niei mi-au dat posibilitatea s\
observ c\ exist\ efectiv atitudini
caracteriale tenden]ial diferite.
Printr-o elementar\ generalizare, am perceput cu u[urin]\
natura ospitalier\ a oamenilor
din Maramure[, apoi acel
amestec de triste]e, fatalism [i
deopotriv\ vivacitate care `i
caracterizeaz\ pe mul]i moldoveni, h\rnicia ardelenilor,
mentalitatea deschis\ a b\n\]enilor, haosul, dar [i
resursele Bucure[tiului... ~n
mul]i români, `n mod con[tient

lizate, de tip european. Ce
schimb\ri anticipa]i dum neavoastr\ `n acest spa]iu?
Cred c\ antropologii la care
v\ referi]i au dreptate. Nu consider c\ satul tradi]ional este
paradisul pe p\mânt, dac\ ne
gândim doar la cât de aspru a
fost controlul social asupra vie]ii
personale, `ns\ tendin]ele actuale nu vor aduce numai beneficii. ~n general, mi se pare c\
libera ini]iativ\ - `ntotdeauna
bine-venit\ - [i nevoia de dezvoltare economic\ - mai mult

pria sfer\ de interese. Se uit\
`ns\ c\ succesul adev\rat [i
durabil nu este niciodat\ al indivizilor `n sine, ci al acelora
care [tiu s\ formeze un grup.
Cine nu [tie s\ lucreze cu
ceilal]i - dar [i s\ bea o ]uic\ cu
vecinul - nu va ajunge prea departe. Poate c\ va face bani, dar
va fi singur [i trist.
Odat\ cu construirea de case
noi, multe dintre ele cu arhitectur\ strident\, s-a
au construit [i multe biserici, la noi.

se sfâr[e[te „`n numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh“.
Cine - ca preot, episcop, comunitate, sistem eclesiastic - nu a
`n]eles acest lucru [i nu activeaz\ `n acest sens este destinat s\ fie anulat de o secularizare [i o banalizare a vie]ii
care `n România, poate mai
mult decât altundeva, se
r\spândesc `n mod nemilos.
Biserica Ortodox\ Român\ are
multe
persoane
sfinte,
duhovnici de mare `n]elepciune.
Ast\zi mai mult ca niciodat\
cre[tinismul poate tr\i numai
prin sfin]enie [i inteligen]\. Se
impune un efort suplimentar de
inteligen]\ [i capacitate de dialog cu oamenii: dac\ lumea nu
`n]elege cu propria minte [i nu
simte cu propria inim\ c\ cel
mai bun lucru care i se poate
`ntâmpla este cunoa[terea lui
Iisus, nu va avea nici un motiv
s\ r\mân\ cre[tin\. Slujbele [i
dogmele de unele singure nu au
salvat niciodat\ pe nimeni.
Dac\ ast\zi preotul - ortodox,
catolic, protestant - nu are de
spus nimic vital pentru via]a
oamenilor, poate cu siguran]\
s\-[i schimbe meseria.

O splendoare
`n splendoare

Vin `n România ca
ziarist din 2002 [i
am impresia c\
defini]ia de
„Latinitate
ortodox\“ pe care
o invoca]i este o
str\lucit\ sintez\ `n
plan expresiv, dar,
din p\cate,
schematic\ `n ce
prive[te substan]a.“

sau incon[tient, exist\ [i rezist\
de bine, de r\u un fond emotiv, o
atitudine de baz\, care trimite la
civiliza]ia rural\ - cu acel sentiment caracteristic al timpului [i
al destinului, al p\mântului [i al
cerului -, dar am impresia c\
acest fond aproape c\ a disp\rut
la noile genera]ii, traversate de
tendin]e variind `ntre aplatizarea banal\ a imediatului [i un
poten]ial de deschidere cultural\ c\tre noi orizonturi.
Antropologii români vorbesc
de o moarte a satului
tradi]ional românesc, cât de
curând, dac\ nu s-a
a `ntâmplat deja, mai ales dup\ ce
România se va adapta la
modelul economiei industria-

Matricea latin\,
evident\ pe plan
lingvistic se
confund\ adesea,
`n declinarea sa
româneasc\, cu
tr\s\turile
„balcanice“
exprimate prin
atitudini
caracteristice.“

decât natural\ - determin\ `n
România o cre[tere vertiginoas\
a individualismului, o curs\
continu\ dup\ `mbun\t\]irea
propriei condi]ii care `ntunec\
aproape con[tiin]a convie]uirii
cu ceilal]i. Din punct de vedere
socio-cultural, m\ tem `ntr-un
fel c\ societatea româneasc\
este un cadavru `n curs de putrefac]ie: civiliza]ia rural\ s-a
stins, lipse[te o adev\rat\ cultur\
urban\,
domin\
o
nemul]umire general\, adesea
mai mult decât justificat\. ~n
acest context, satul tradi]ional
se transform\ - [i ca o reac]ie
comprehensibil\ la lunga colectivizare depersonalizatoare `ntr-un conglomerat de atomi
care graviteaz\ fiecare `n pro-

România, la fel ca
toate ]\rile din
fostul bloc comunist, trebuie mai
`ntâi s\ devin\
con[tient\ - [i apoi
s\ ia acele ini]iative
care s\ duc\ la
dep\[irea stadiului
actual - de faptul
c\ tradi]ia sa
cultural\ este
aproape
necunoscut\
`n Europa.“

~n contextul acestui nou
mediu rural, aflat `n schimbare, cum crede]i c\ `[i poate
p\stra Biserica locul cuvenit?
Biserica a avut [i va avea
`ntotdeauna un singur loc [i
sens: s\ anun]e venirea lui
Iisus Hristos, s\ spun\ oamenilor c\ acel mare semn de
`ntrebare pe care `l ridic\ via]a
[i moartea, durerea [i iubirea,
poate fi tr\it `mpreun\ [i la fel
cu Iisus Hristos, `n credin]\,
speran]\ [i bun\tate. Nimic
mai mult, nimic mai pu]in.
Biserica `[i va avea `ntotdeauna
locul ei propriu dac\ va sta `n
unicul loc care este dintotdeauna al s\u: acela de a servi
Evanghelia [i via]a real\ a oamenilor care `ncepe, dureaz\ [i
CM
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Sunte]i implicat de mai mul]i
ani `n promovarea Muzeului
de Icoane pe Sticl\ din Sibiel.
Cum a]i putea descrie zona
Sibielului [i icoanele de la
Sibiel?
Sibielul este un sat din
M\rginimea Sibiului, zon\ de
vechi tradi]ii care se afl\ `n
c\utarea unui echilibru delicat
`ntre progres [i p\strarea propriului patrimoniu. Despre
Sibiel trebuie s\ spunem imediat ceea ce a scris cu câ]iva ani
`n urm\ un cotidian na]ional
românesc: „F\r\ Muzeul de
icoane creat de p\rintele Zosim
Oancea, Sibielul ar fi ast\zi ca
multe din satele vecine: un sat
`n moarte clinic\“. Adev\rata
bog\]ie a Sibielului - mai
`nainte [i dincolo de peisaj este muzeul s\u, iar dac\ `mi
cere]i o defini]ie a icoanelor din
Sibiel, iat-o: o splendoare `n
splendoare! Prima splendoare
este existen]a `n Transilvania a
acestei extraordinar de frumoase tradi]ii de pictur\ a
icoanelor ]\r\ne[ti pe sticl\,
care istorisesc credin]a oamenilor `n culorile vie]ii de zi cu
zi. A doua splendoare este
opera genial\ a p\rintelui
Zosim Oancea care, dup\ ce a
suferit zece ani de `nchisoare [i
cinci de munc\ silnic\, a reu[it
s\ implice satul Sibiel `n realizarea, `n plin comunism, a
celui mai mare muzeu de
icoane pe sticl\ ]\r\ne[ti din
lume. Grandios a fost p\rintele
Oancea, un om care a [tiut s\
vad\ departe, un sfânt preot
din România, de la a c\rui
na[tere se `mpline[te `n 2011
un secol!

Str\inii sunt cuceri]i
de frumuse]ea icoanelor
realizate de ]\ranii no[tri
Cum au fost percepute icoanele pe sticl\ de la Sibiel, `n

a lundialogurile purtate de-a
gul dezbaterilor itinerante,
organizate nu numai `n
România, ci [i ` n Italia,
Fran]a, Germania, Austria,
Ungaria? Care sunt argu mentele pe care le aduce]i de
obicei `n fa]a str\inilor atunci
când le prezenta]i patri moniul de la Sibiel?
Icoanele [i istoria na[terii
Muzeului din Sibiel sunt
unicul argument adev\rat care
vorbe[te de la sine! ~n str\in\tate, ceea ce prezint este
`ntotdeauna primit cu entuziasm: str\inii nu [tiu mai nimic
despre icoanele pe sticl\ [i
foarte pu]ine despre patrimoniul cultural [i spiritual al
României. Eu povestesc pur [i
simplu istoria [i proiectez
imagini: oamenii sunt cuceri]i
de frumuse]ea operelor realizate de ]\ranii-pictori, ca [i
de genialitatea eroic\ a p\rintelui Zosim. Când prezint
Sibielul `ntr-o comunitate ortodox\ româneasc\ din str\in\tate, publicul se emo]ioneaz\ `ntotdeauna, la fel ca [i
preo]ii [i episcopii prezen]i m\ gândesc la IPS Iosif,
Mitropolitul Europei Occidentale, la PS Siluan, Episcopul
rom=nilor din Ungaria. Ceea
ce am reu[it s\ fac este rodul
eforturilor personale, `ns\ trebuie s\-mi exprim gratitudinea fa]\ de IPS Lauren]iu,
Mitropolitul Ardealului, care
mi-a fost `ntotdeauna al\turi,
de ministrul de externe Teodor
Baconsky, care a sprijinit personal unele din ini]iativele
mele, ca [i fa]\ de diferi]i directori ai Institutelor Române[ti de Cultur\ din Europa
care au acordat spa]iu, `n
programele lor, prezent\rii
icoanelor din Sibiel.
~n Italia, tr\iesc [i muncesc,
actualmente, mul]i români.
~n ce fel se poate vorbi [i de
bine despre mul]imea de
români din Italia? Ce lucruri
bune sunt f\cute de români
pentru localnicii din Italia,
a[a cum face]i dvs. `n
România?
Majoritatea românilor care
tr\iesc `n Italia sunt persoane
laborioase, oneste, serioase.
Câ]i dintre b\trânii italieni nu
sunt `ngriji]i de „badante“
românce, câ]i dintre bolnavii
no[tri nu au la c\p\tâi infirmiere [i medici români, câte
opere private [i publice nu se fac
`n Italia prin munca harnicilor
muncitori români! România face
mult pentru Italia `n Italia. Din
p\cate, face foarte pu]in pentru
promovarea imaginii care o
reprezint\ cu adev\rat. ~n ceea
ce m\ prive[te, a[ vrea doar ca
Muzeul din Sibiel, icoanele [i
marile sacrificii f\cute de p\rintele Oancea [i de oamenii din
sat s\ aib\ un prezent [i un viitor pe m\sura sufletelor nobile
care le-au creat. De aceea v\ invit pe to]i: s\ ajut\m Muzeul
din Sibiel!
Interviu realizat de Larisa [i
Constantin Iftime
Traducerea textului
din limba italian\: Afrodita
Carmen Cionchin
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