ZI DE
CULTUR!
ROMÂNEASC!

Aspect din expozi!ia de cultur" româneasc"
ini!iat" #i organizat" de Silvia Constantinescu (în fotografie)
în cadrul Zilei de Cultur" Româneasc" în sala de expunere #i aula
de la la Biblioteca Luna din Södertälje
la 15 februarie 1990.

Ziarul LT din Södertälje scria pe data de15 februarie 1990 urm`toarele:
”O zi de cultur` româneasc`”.
Biblioteca Luna are o nou` bibliotecar` pentru imigran]i – românca Silvia
Constantinescu. Ea î[i începe activitatea prin a invita la o ”zi de cultur`
româneasc`”, azi dup` amiaz`, în sala de audi]ie a bibliotecii Luna. ”
Men]ionez c` ”Ziua de cultur` româneasc`” prezentat` în LT a f`cut parte dintr-o
”S`pt`mân` de cultur` româneasc`”.
Acest articol a fost precedat de câteva interviuri, pe care le-am acordat postului de
radio din Södetälje, despre ”sapt`mâna de cultur` româneasc`” care consta [i din
expozi]ia de carte [i artizanat românesc din cadrul bibliotecii Luna [i ”Ziua de
cultur` româneasc`” cu un program festiv [i bucate române[ti.
Silvia Constantinescu.

”O ZI DE CULTUR~ ROMÂNEASC~.”
”Sapt`mâna de cultur` româneasc`” pe care am organizat-o la biblioteca Luna din Södertälje a
constat dintr-o expozi]ie de carte româneasc` (c`r]i aduse de fapt din biblioteca proprie),
costume [i obiecte de artizanat românesc, precum [i panouri realizate grafic de mine cu
informa]ii despre istoria României, despre scriitori precum [i oameni de [tiin]` [i art` de origine
român` cunoscu]i în lumea întreag`. În cadrul acestei ”S`pt`mâni de cultur` româneasc`” a
avut loc [i ”O zi de cultur` româneasc`”, la care am invitat pe Silvia Luca, care a cântat muzic`
româneasc` acompaniat` de Virginia Pipini, pe arhitectul Octavian Ciupitu, care a vorbit despre
arhitectura [i arta româneasc` exemplificând cu diapozitive personale prezentarea facut`, [i pe
scriitoarea de origin` român` G. Melinescu.
Au fost servite sarmale, cozonaci [i vin românesc.
Pentru participarea la aceasta ac]iune, Silvia Luca, Virginia Pipini [i G. Melinescu au fost
retribuite din fondul pe care bibliotecara [ef` de atunci, Ingrid Mattsson, mi l-a pus la
dispozi]ie, dar [i completat cu fonduri ob]inute de mine dup` ce am f`cut un intensiv lobby la
diferite întreprinderi din Södertälje.
Arhitectul Octavian Ciupitu n-a fost îns` retribuit, c`ci banii nu-mi ajungeu [i de aceea l-am
rugat s`-mi fie ”sponsor” [i s` fac` prezentarea gratuit.
La realizarea expozi]iei, o parte din obiectele de artizanat mi-au fost împrumutate de preotul
Gheorghe Borca [i so]ia sa, Elena Borca; [i la prepararea ”bucatelor române[ti” am fost
sprijinit` de preotul Gheorghe Borca [i Elena Borca. Amândoi m-au sprijinit f`r` s` vrea s` fie
retribui]i. {i ei au ”sponsorizat” astfel ac]iunea de prezentare a României. Articolul de mai jos
prezint` aceast` ”Zi a culturii române[ti”, care a avut loc la 16 februarie 1990.
Silvia Constantinescu.

Un col] din expozi]ia despre România organizat` de mine în 1990 la biblioteca Luna din
Södertälje: panouri cu informa]ii despre istoria României [i cu prezentarea celor mai
cunoscu]i români în lumea întreag`.
Silvia Constantinescu.

Una din vitrinele expozi]iei din sala mare a bibliotecii Luna din Södertälje: costum
popular românesc, obiecte de artizanat [i c`r]i în limbile suedez`, francez` [i
englez` ale unor scriitori [i arti[ti plastici de origine român`.
Costumul popular [i c`r]ile sunt proprietatea familiei mele [i le-am expus aici cu
ocazia ”S`pt`mânii culturale române[ti” organizate [i amenajate de mine în
februarie 1990.
Silvia Constantinescu.

Toate lucr`rile din aceast` vitrin` erau lucr`rile marelui scriitor român Virgil
Gheorghiu. Ele ne fuseser` date cu dedica]ie, cu ocazia întâlnirilor de la Paris, mie
[i so]ului meu. Le-am aduse din biblioteca proprie pentru aceast` s`pt`mân`
cultural` româneasc` [i le-am aranjat personal în vitrin`.
Silvia Constantinescu.

În aceast` vitrin` am expus obiecte de artizanat românesc pe care mi le-a împrumutat familia
Borca pentru aceast` s`pt`mân` cultural` de la biblioteca Luna din Södertelje în 1990.
Silvia Constantinescu.

În sala mare a bibliotecii Luna, timp de o s`pt`mân` vizitatorii bibliotecii au putut admira
costume populare române[ti, artizanat românesc [i s` împrumute literatur` român` în limbile
suedez`, francez` [i englez`. C`r]ile sunt din biblioteca proprie, pe care le-am pus la dispozi]ie
special pentru aceast` ”S`pt`mân` a culturii române[ti”.
La acea dat` nu exista în bibliotec` nici o singur` carte despre România, despre sau a vreunui
scriitor, artist plastic sau despre oameni de [tiin]` români.
Aveam, în calitate de bibliotecar` pentru literatur` pentru imigran]i, s` cump`r [i din România,
dar [i de la editurile din exil, mult` literatur` în limba român` [i despre România.
În fotografie: m` aflu lâng` unele din vitrinele cu exponate de artizanat [i c`r]i române[ti.
Silvia Constantinescu.

Silvia Luca, acompaniat` de Virginia Pipini, a interpretat muzic` româneasc` la ”Ziua de cultur`
româneasc`” de la biblioteca Luna din Södertelje în februrie 1990.
Silvia Constantinescu.

Refugia]ii sunt întâmpina]i
cu un lexicon.
Un alt articol, din 25 octombrie 1990,
scrie despre ideea mea de a se face
cadou de c`tre comun` câte un
dic]ionar noilor veni]i în Södertälje.
{tiam, din proprie experien]`, cât de
pu]ini bani au imigran]ii la sosirea în
Suedia [i c` aproape nimeni nu rupea
de la mâncare 5-600 de coroane ca s`[i cumpere un dic]ionar; mai [tiam c`
biblioteca nu are sute de dic]ionare ca
s` le împrumute refugia]ilor [i oricum
nu pentru mult timp.
{tiam tot atât de bine c` f`r` un
dic]ionar nu ai cum s` înve]i limba.
I-am prezentat ideea lui Inger
Mattsson, bibliotecara [ef`, care a
apreciat ideea mea.
Ne lipseau îns` banii pentru punerea ei
în practic`.
Am început s` caut sponsori. {i i-am
g`sit printre industriile din Södertälje,
care au apreciat ideea [i mi-au dat bani
pentru dic]ionare.
M-am sim]it foarte bine c` am putut
s`-i ajut pe noii veni]i cu o astfel de
carte.
Not`: Nu am cunoscut-o personal nici
pe autoarea acestui articol.
Silvia Constantinescu.

Soarta imigran]ilor [i în special a femeilor imigrante m-a interesat în mod deosebit, eu îns`mi
imigrant`. Cum pot fi ajutate acestea femei, departe de ]ara [i de tradi]iile lor, s` se integreze
mai repede [i mai u[or în societatea suedez`?
Am luat leg`tura cu Payande Ahlbäck, imigrant` din Iran, [efa biroului de imigrare din
Södertälje [i împreun` cu Wera Sundin, bibliotecara [ef`, am organizat în octombrie 1990 [i o
s`pt`mân` de ”acomodare a noilor venite” în Södertälje.
Am început printr-un tur ghidat al ora[ului.
Silvia Constantinescu.

Articolul din 9 august 1990 este intitulat:

”Biblioteca salut` imigran]ii cu un dic]ionar”.
În articol se spune c` biblioteca din Södertälje este prima bibliotec` din ]ar` care organizeaz`
o astfel de ac]iune.
Ideea îmi apar]ine, dar trebuie s` recunosc c` f`r` marea în]elgere a bibliotecarei [efe de
atunci, Inger Mattsson, a pre[edintelui comitetului de cultur` al ora[ului Södertälje, dar mai
ales f`r` ajutorul financiar al câtorva întreprinderi din Södertälje, nu as fi putut s-o fac s`
devin` realitate.

În fotografie: [eful comitetului de cultur`, de la partidul liberal, [efa biroului social din
Södertälje [i eu, când înmânam dic]ionarele gratuite.
Silvia Constantinescu.

Dup` ”Sapt`mâna culturii române[ti”, am organizat [i alte ”S`pt`mâni culturale”,
c`ci am dorit s` prezint [i alte ]`ri care tocmai se eliberau de dictatura comunist`:
Lituania [i Estonia.
Ziarul local LT din Södertälje a semnalat toate ac]iunile pe care le-am ini]iat, pentru
c` era pentru prima dat` în Södertälje când aveau loc astfel de evenimente.
Articolul despre ”O zi de cultur` estonian`” începe astfel:
”Silvia Constantinescu, biblotecara pentru imigran]i cea plin` de idei de la
biblioteca LUNA, a îmbog`]it evenimentele culturale din Södertälje cu o serie de
”zile de cultur`”.
În seara aceasta i-a venit rândul Estoniei, cu o ’zi de cultur` estonian`’ în sala de
audi]ii a bibliotecii Luna.”
Silvia Constantinescu.

Cu ocazia ”S`ptamânii culturale estoniene” din 1991 la Södertälje am realizat [i o
bibliografie a c`r]ilor de literatur` estonian` [i despre Estonia care se aflau în
bibliotecile suedeze.
Era pentru prima dat` când se realiza o astfel de lucrare [i, în plus, în extrem de
pu]in timp.
Despre literatura român` în bibliotecile din Suedia exista deja o bibliografie, pe
care o realizasem tot eu în anul 1984 ca tem` pentru examenul meu de diplom` de
la {coala Superioar` de Bibliotecari (BiblioteksHögSkolan - BHS) din Borås.
Silvia Constantinescu.

Vicariatul de un an [i 4 luni pe care l-am avut la biblioteca Luna din Södertälje a
luat sfâr[it pe data de 12 aprilie 1991.
Colegii, ca [i presa din Södertälje, au apreciat activtitatea pe care am prestat-o [i au
consemnat terminarea activit`]ii mele acolo scriind articolul cu titlul:
”În drum spre ie[ire – profil cultural este obligat s` termine când Tälje face
economii”.
Din articol:

”O personalitate apreciat` în via]a cultural` dispare ast`zi. Este Silvia
Constantinescu, bibliotecara pentru imigran]i care-[i termin` vicariatul…
Ea a vicariat un an [i 4 luni în Södertälje, unde a organizat ”zile de cultur`” baltice,
estoniene, române[ti, dar nu numai cu hran` spiritual`, ci [i cu hran` pentru corp,
sub form` de mânc`ruri dup` re]etele fiec`rei ]`ri. …
Cum va fi cu munca în viitor, n-o nelini[te[te, c`ci f`r` ocupa]ie nu va fi ea, care
are atâtea interese, dar Södertälje va r`mâne mai s`rac de un puternic profil
cultural”.
Not`:
1. Nu i-am cunoscut personal pe nici unul din cei care au semnat articole despre
activitatea mea.
2. Nu este obi[nuit s` se scrie astfel de articole pentru to]i cei care-[i termin` chiar
[i o activitate îndelungat`, cu atât mai pu]in pentru un vicariat de 1 an [i 4 luni.
3. Acest articol, ca [i celelalte care s-au scris despre activitatea mea, sunt cea mai
bun` dovad` a aprecierii muncii pe care am depus-o acolo.
Silvia Constantinescu.

TELGE1 DUCE LIPS~ DE PROFILE
Telge duce lips` de profile
tot mai mult,
unii vin
al]ii pleac`,
ce r`mâne
altceva decât acele oi
care stau
[i beh`ie împreun` în cor
lady C de la marea cea neagr`
se duce cu ale lui Vivaldi
patru anotimpuri în suflet,
las` Duhuri Rele
pentru jurnalul unui vân`tor,
pleac` cu soarta sa
scris` în frunte
duc lipsa ta
str`licirea ro[ie
a buzelor tale,
te voi urm`ri
pe drumul înainte –
prin acea via]` pe care
noi ceilal]i o numim climat cultural
scurtul timp
cât ai fost aici,
se prelunge[te în canalele memoriei
dar imediat al]ii au fost deja
capta]i de umorul t`u
românesc,
când cân]i în alt
cor
Nu spun adio
doar la revedere,
printre stelele
unde se aude vocea mea ca o consolare
în analele amintirilor.
Traducere: Octavian Ciupitu.
1. Telge este denumirea veche a ora[ului
Södertälje.
Not`:
Aceast` poezie mi-a fost dedicat` de, se
credea, [eful cu probleme de teatru al
comunei Södertälje.
Oricum, el a fost acela care a citit-o la
festivitatea care s-a organizat cu ocazia
încet`rii activit`]ii mele la biblioteca Luna.

Colegilor mei le era greu s` în]eleag` c`
lucram [i m` concentram la munca pe care
o f`ceam ascultând muzic` clasic` la un
free style: Vivaldi, Bach, Mozart, etc.
La aceasta se refer` autorul poezie, c`
ascultam muzic` de Vivladi!

