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Ziua Limbii Romane - eveniment organizat de Viitorul Roman Society 
la Clubul HCA in downtown Los Angeles pe data de 27 August, 2017

Ziua Limbii Romane a fost sar-
batorita pe 27 August anul acesta, 
printr-un eveniment original si fo-
arte bine apreciat de comunitatea 
Romaneasca din Los Angeles. Or-
ganizat de catre Societatea Viitorul 
Roman la Clubul HCA in Down-
town Los Angeles, evenimentul a 
oferit comunitatii Romanesti ocazia 
nu numai de a se delecta dar si aceea 
de a participa activ la evenimentele 
din programul serii.

Dupa amiaza zilei de sarbatorire 
a limbii noastre materne a inceput 
prin urarile de bun venit adresate 
invitatilor de presedintele Societatii, 
Adrian Barbu. 

Dupa urarile de bun venit si o 
scurta prezentare a programului 
serii, Adrian a invitat la microfon 
pe Doamna Consul Mirela Dumi-
trescu care a vorbit invitatilor serii, 
aducand, official, din partea celor 
de acasa,  multumiri si felicitarile 
pentru modul in care comunitatea 
Romana-Americana pastreaza vii 
limba si traditiile Romanesti.

Seara a continuat printr-o emo-
tionanta comemorare a vietii si 
operei poetului roman Romulus 
Rusan. Prezentata intr-un mod 
amplu documentat de Virgil Adu-
mitroaie, Vicepresedintele Soci-
etatii, personalitatea poetului a 
fost adusa inca odata in inimile si 
mintile invitatilor. Un moment de 
fumoasa intensitate emotionala a 
fost scrisoarea Anei Blandiana, ad-
resata comunitatii Romanesti din 
Los Angeles si din US, citita de Vir-
gil Adumitroaie. Iata textul aceste 
emotionante scrisori:

“Stimati prieteni, 
Cum aş putea să vă multumesc că 

in această lume a indiferenţei globa-
lizate, când nimeni nu mai are timp 
pentru nimeni, Dumneavoastră 
nu numai că vă străngeţi – cum se 
strâng palmele în jurul lumânării ca 
să nu fie stinsă de vânt – în jurul 
amintirilor care vă leagă de ţară, dar 
aveti puterea să nu-i uitaţi pe cei 
care, asemenea soţului meu, şi-au 
închinat viaţa construirii memo-
riei şi istoriei ei adevărate, pentru 
ca, înţelegând-o, să ajungem să ne 
înţelegem pe noi înşine.

Păstrez intactă emoţia întâlnirii 
noastre de acum mai bine de doi 
ani, când, împreună cu Romu-
lus Rusan, am venit la “Viitorul 
Român” pentru a vă vorbi despre 
primul Memorial al Victimelor Co-
munismului din lume, care se află 
în România, la Sighet, instituţie a 
memoriei pe care întotdeauna am 
considerat-o un drum nu spre tre-
cut, ci spre viitor.

Am publicat la o jumătate de an 
de la moartea sa o carte postumă 
semnată de Romulus Rusan, 
formată din conferinţele eseurile şi 
articolele sale despre Memorial şi 
intitulată “Cum se construieşte un 
miracol?”, carte care se constituie 
într-o adevărată istorie a realizării, 
aproape prin absurd, a acestei 
instituţii internaţionale a memoriei. 
Acum, când principalul său realiza-
tor nu mai există pot să raspund 
întrebării din titlu: un miracol se 
construieşte aşezându-ţi viaţa la te-
melia lui.

Asemenea Mănăstirii Argeşului, 
Memorialul de la Sighet îşi 
datorează trăinicia îngropării be-
nevole între zidurile lui a vieţii şi 
a cărţilor nescrise ale scriitorului 
Romulus Rusan, care şi-a părăsit 
manuscrisele literare pentru a scrie 
pe pereţii muzeului istoria sufletu-
lui nostru colectiv.

Vă mulţumesc că nu l-aţi

uitat,cum nu v-aţi uitat ţara şi cum 
n-aţi uitat că viitorul românesc nu
poate exista decât în măsura în care îşi
are rădăcinile în trecutul românesc, plin 
de o suferinţă pe care românii o aduc
ca pe o zestre patrimoniului universal.
Pentru ca şi suferinţa e un patrimoniu.

Din toată inima,
Ana Blandiana”

Dupa aceasta comemorare, coor-
donarea serii a fost preluata de Direc-
torul Cultural al Societatii, Bogdan Mar-
cu, care a avut onoarea si placerea de a o 
prezenta audientiei pe tanara regizoare 
Amercana de origina Romana,Teodora 
Totoiu.  Proaspat absolventa a Facul-
tatii de Teatru, Film si Televiziune a 
Universitatii UCLA, Teodora a oferit 
invitatilor ocazia de a viziona filmul 
“Departare”, realizat de Teodora ca 
teza de absolvire, film premiat de ca-
tre Director’s Guild of America in Los 
Angeles cu Blue Ribbon Panel Award. 

Adresand intr-un mod inteligent 
si emotionant fenomenul de ruptura 
dintre generatia noua a copiilor nostri 
nascuti in USA si generatia bunicilor 
ramasa acasa, filmul a generat o reactie 
intensa in randul audientei, caci fiecare 
dintre invitati s-a putut identifica intr-
un mod sau altul cu subiectul delicat 
al filmului. Astfel, sesiunea de Q&A 
care a urmat filmului s-a prelungit mult 
peste schedule-ul organizatorilor, intr-
o itensa interactiune intre audienta si 
Teodora, un dialog inedit si presarat 
deseopri cu aplauzele participantilor. Ii 
uram din nou Teodorei mult success in 
cariera sa, si asteptam cu interes urma-
toarele realizari (insert poza film).

Bogdan Marcu a trecut a apoi la sec-
tiunea de final a serii: ce poate fi mai 
eficient in a mentine vie folosirelimbii 
materne decat…un concurs de epi-
grame?  Dupa o scurta introducere a te-
mei, Bogdan a prezentat, punctat de ho-
hotele de ras ale publicului,  citeva din

creatiile maestrului de necontestat al 
epigramei romanesti, Pastorel Teo-
doreanu. Bogdan a dat startul con-
cursului serii, aruncand o manusa 
colegiala prietenilor romani din Los 
Angeles cu urmatoarea epigrama:

Pe unii preteni ii intriga
O adanca intrebare,
Intre Viitor si Liga,
E vreo diferenta oare?
Iar poetul, cu paharul
Va spune cu consistenta,
Au asa, romanii harul,
Dar nu-i nici o diferenta

A urmat o frumoasa participare 
a invitatilor serii cu multe epigrame 
compuse ad-hoc, spre deliciul intre-
gii audiente, din care premiile se-
rii au fost decernate astfel: locul 1: 
Christian Calugarita, cu un raspuns

la epigrama lui Bogdan:

Epigrama ta obligă
La o notă despre Ligă!
Crede-ne, fără-nconjor,
Că nu are Viitor!

Locul doi, Aurelia Saar, iar pe 
locul trei  Doru Valcu, care a delectat 
publicul cu mai multe epigrame, intr-
un si de frumoasa inspiratie. 

Un moment sensibil al acestui 
concurs sui-generis a constituit o 
epigrama elegiatica scrisa de Angela 
Tudorii in memoria lui Angel, cainele 
Angelei de care nu se putea desparti 
decat arareori….

In tot cursul serii oaspetii s-au de-
lectat cu mancaruri si vinuri romanes-
ti, coktailuri, si, la urma, dar nu si in 
cele din urma, vin de Tokai oferit de 
gazdele noastre de la HCA club.

BOGDAN  MARCU
Director Cultural 
Viitorul Roman Society

bORDUL VRs (DE LA sTANGA LA DREAPTA) - DANA MOL-
DOVAN (AUDITOR), GAbRIEL MIhAILEsCU (WEb MAsTER), 
ANETA hARITON (AUDITOR), IONELA KLOEs (sECRETARy 
AND PAsT PREsIDENT), ADRIAN bARbU (PREsENDINTE), 
MARA ChINDRIs (MEMbER AT LARGE), LILI TOTOIU 

(bORD ADVIsOR) sI IOAN TOTOIU (TREAsURER). 
DIN POzA LIPsEsC VIRGIL ADUMITROAIE (VICE-PREsED-

INTE) sI bOGDAN MARCU (DIRECTOR CULTURAL

Când cei mulți devin unul

Am ajuns la Los Angeles în vara 
lui 1984, cu cateva zile înainte de 
startul Olimpiadei de Vară.

Ca emigrant proaspăt smuls 
din comunism, orașul, împodobit 
sărbatorește cu steagurile olim-
pice, alaturi de drapelele a zeci de 
natiuni, afișe, reclame gigantice pe 
toate bulevardele centrale, îmi crea 
senzația că am ajuns cumva într-un 
film american, aproape neverosimil 
raportat la cultura pe care tocmai o 
părăsisem.

Un comentariu auzit atunci la 
televizor, aparținând regretatului 
Jim McKay, îl păstrez și acum în 
memorie: în Los Angeles există mai 
multe etnii decât popoare înscrise la 
O.N.U. - lucru surprinzător pentru 
mine la vremea aceea, venind dintr-
o țara in care mai toți eram albi, 
provenind în marea majoritate din-
tr-un areal foarte îngust geografic 
din jurul României.

„Unitate in diversitate” este mot-
to-ul care circulă adesea prin LA si, 
in general, prin Statele Unite, si, 
spre bucuria noastra, prilejurile de 
intâlnire si interactie dintre toata 
aceasta miriadă de culturi sânt ofer-
ite periodic de oficialitati sau orga-
nizatii non-profit locale.

În februarie, 2000, pe când eram 
presedintele societătii Viitorul 
Român, am avut ocazia sa sarba-
torim 150 de ani de la intemeierea 

statului California, când culorile 
romanesti au arborat intr-o mare 
de standuri reprezentand zeci de 
natiuni de-alungul bulevardului

Wilshire, din Los Angeles. Stan-
dul Romaniei (organizat de Con-
sulatul General din Los Angeles), 
standul Comunitatii Româno-
Americane (organizat de Socitatea 
Viitorul Român) și standul de 
delicatese culinare românesti, „A 
Taste of Romania” (organizat de 
restaurantul Mignon) au fost com-
plementate de parada a vreo sută 
de romani participanti in cadrul 
„Paradei Na-tiunilor” desfasurata 
pe lungimea a doua mile din bule-
vardul Wilshire, avându-i in frunte 
pe Nadia Comaneci si Consulul de 
atunci, Nicolae Constantinescu. 

Pe 16 august anul acesta, o nouă 
fereastra a fost deschisa oportuni-
tatii de a fi din nou toti impreuna, 
de data aceasta asigurată de orga-
nizatia International Youth Fel-
lowship, al cărei scop este educa-
rea tinerilor pentru a devenii liderii 
lumii de mâine. Un workshop cu 
paticiparea internatională a zeci de 
tineri, pe durata a cinci zile in Los 
Angeles, a culminat cu festivalul LA 
Culture Fest 2017, la care si-au eta-
lat traditiile, artele populare, muzi-
ca, dansul si in special entuziasmul, 
reprezentanti ai vreo 50 de tari de 
pe cinci continente.

„Travel the World in One Day” a 
fost motto-ul acestui festival cultur-
al, aflat la a doua editie si desfasurat

in fata primariei din Los Angeles, in 
parcul Grand. Iar evenimentul, petre-
cut între orele 12:00 și 6:00 pm, a fost, 
intr-adevar, grandios.

Pe langă expoziția de standuri 
naționale etalând folclorul, cultura, 
produsele etnice și frumusețile naturale 
ale țărilor reprezentate, pe marea scenă 
a festivalului, ridicată, poate chiar sim-
bolic, în fața primăriei, au evoluat artisti 
si grupuri de pe tot globul, prezentând 
cântece, dansuri, arte marțiale și 
pantomimă tuturor celor care, admi-
randu-le maiestria, deveniserăm cu 
toții un singur neam, înmănunchiați 
în sufletul comun al acestei minunate 
citadele în care trăim cu toții.

Am fost anunțat despre desfașurarea 
acestei expozitii si festival cu doar 9 zile 
inainte de ziua de incepere, dar sustine-
rea primita din partea comunitatii no-
astre a fost imediata, plina de caldura, 
voluntarism si entuziasm. Presedintele 
Viitorului Roman, cea mai veche so-
cietate romano-americana activa de la 
vest de Mississippi, Adrian Barbu, el 
insusi, impreuna cu colaboratorii sai, 
aflându-se in faza finală de organizare 
a programului dedicat sarbatoririi Zilei 
Limbii Romane, ce urma sa aiba loc cu 
o saptamana mai tarziu, a pus la dispoz-
itie toate resursele necesare coordonarii
acestui eveniment.

Un prinos de multumire se cuvine a fi 
adus bisericii ortodoxe romanesti Sfan-
ta Treime, cu precadere administratorei 
acesteia, minunata doamna Victoria 
Rasmeritsa, care a pus la dispozitie zeci 
de costume, ii, fote, șorțuri și ștergare 
populare romanesti, alaturi de un mare 
si vechi covor de lana, tesut cu motivele 
decorative populare romanesti.

Standul României a mai expus far-
furii de lemn sau ceramica pictate, 
obiecte artizanale din lemn, sticla 
pictata româneasca, oua de Paste 
incondeiate cu maiestria populară 
de la noi, vinuri românesti, stergare 
si multe altele. Ionela Kloes, fosta 
presedintă a Viitorului Român, im-
preuna cu Paul Petrescu, Dorina 
Manga, Kevin Williams, si subsem-
natul, au intâmpinat vizitatorii 
curioși sa afle cât mai multe despre 
România, cultura si traditiile ei, de la 
locatia geografica, la sistemul politic, 
la folclor si, bineînteles, Dracula! Pe 
tot parcursul desfasurării expozitiei, 
sutele de vizitatori ai standului româ-
nesc au fost intâmpinați cu muzica 
traditionala româneasca, de la Maria 
Tanase, la Gheorghe Zamfir, de La 
George Enescu la Zavaidoc, de la 
Cristian Vasile, la Gică Petrescu, Ma-
ria Lătărețu si Ciprian Porumbescu.

Doamna Dorina Manga, de la Ro-
manian Traditions in California Or-
ganization, si-a adus contributia nu 
numai cu prezentarea a doua superbe 
costume populare oltenesti, dar, cu 
ajutorul Vioricai Onuț, interpreta a 
cantecului popular din Moldova, si 
susținute de dansurile populare ale 
entuziastului Paul Petrescu, de la 
Viitorul Român, au sustinut un mi-
nunat program de cantece si dansuri 
populare romanesti pe scena festival-
ului, ceea ce l-a facut pe directorul lui 
LA Culture Fest, dl Peter Nam sa de-
clare nu numai ca standul României 
a fost cel mai frumos prezentat, dar 
si ca programul artistic a fost cel mai 
lung si cel mai bine apreciat, dupa 
opinia sa, de catre spectatori!

Printre vizitatorii standului 
României s-au numarat oficialiati ale 
Primariei orasului Los Angeles, con-
ducatorii lui International Youth Fel-
lowship, diplomati din Consulatele 
Cehiei, Poloniei, Ungariei, Ucrainei 
si, nu in ultimul rând, proaspeții 
reprezentanți ai Consulatului Gen-
eral al României la Los Angeles, in 
frunte cu dl Consul General Cosmin 
Dumitrescu si doamna Consul Mire-
la Dumitrescu.   

Grație entuziastului Viorel “Vee” 
Petrescu, am reușit sa realizăm doua 
montaje, unul fotografic, iar celalalt 
video, ambele postate pe YouTube. 
Se pot accesa la adresele:

Foto montaj: : https://youtu.
be/PLZ5n-iaAuc ; Video montaj: 
https://youtu.be/XesvY01FJGg

Daca in vara lui 1984 ajunsesem 
in Los Angeles convins ca nu unul 
este toți – acela de care depindea de-
stinul unui popor întreg, și care tre-
buie ascultat, adulat și preamărit! – 
LA Culture Fest 2017 a demonstrat 
cat de mare este mandria, entuzias-
mul si reusita tuturor, atunci cand 
toti devin unul!

CRISTIAN  
CALUGARITA




