S-a stins o stea…
Ne-a părăsit de curând scriitorul Romulus Rusan, personalitate publică de prim
rang, prieten al Asociaţiei noastre, om de cultură, publicist şi cercetător al istoriei
trecutului recent, păstrător al memoriei victimelor comunismului din România şi factor
activ în transmiterea acesteia de la o generaţie la alta. Cei care au fost la Scoala de vară
de la Sighet, sau au vizitat Memorialul şi Muzeul de la Sighet (primul de acest fel din
Europa) unde funcţionează şi un Centru de Studii al Comunismului al cărui director era
Romulus Rusan, îşi dau seama de anvergura efortului instituţional pus în slujba
administrării memoriei celor care au pierit în închisori, lagăre de muncă sau deportare,
dar şi în cercetarea arhivelor, a cunoaşterii unui trecut tragic, mulţi ani trecut sub tăcere.
Inconjurat de o echipă de tineri şi având-o ca parteneră de viaţă şi de acţiune civică pe
poetă Ana Blandiana - membru de onoare al AIR-ului - Romulus Rusan a pus pasiune,
discreţie şi echilibru în tot ce făcea, propunând societăţii româneşti un model de existenţă
bazat pe responsabilitate şi probitate morală, pe generozitate şi deschidere spre ceilalţi, pe
sacrificiu personal.
La Padova, Torino, Pisa, Roma, Bari şi în numeroase alte locuri din Italia unde a
fost prezent alături de soţia sa, pentru conferinţe adresate studenţilor şi profesorilor din
Universităţi, întâlniri cu cititorii, lansări sau târguri de carte, Romulus Rusan avea ca şi
Blandiana prieteni apropiaţi printre româniştii italieni cei mai reputaţi, între care cel mai
de seama a fost profesorul Alexandru Niculescu, primul nostru Preşedinte. Dialogul cu
aceştia, participarea la întâlnirile anuale ale Asociaţiei româniştilor din Italia au sprijinit
rolul lor de mesageri ai culturii române. Ne vine greu să credem că una dintre vocile
binomului Blandiana - Rusan, cuplu aproape legendar, nu se va mai face auzită, decât
prin cărţile scrise, prin amintirile noastre şi prin exemplul de devoţiune şi iubire pe care
ni l-a lăsat. Requiescat in pace.
In numele membrilor AIR-ului – Associazione Italiana di Romenistica:
Gheorghe Carageani, Bruno Mazzoni, Alexandru Niculescu, Lorenzo Renzi,
Roberto Scagno, Angela Tarantino, Luisa Valmarin, Smaranda Vultur

