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Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
Pre?
Pre?ul de vânzare 15,75 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 15,00 lei
Valoarea taxei 0,75 lei

Pune o întrebare despre acest produs

Descriere
Ileana Roman, poet? prin defini?ie, ?i-a luat o sarcin? dificil? s? scrie o excep?ional? monografie despre ?igani, pe baza consult?rii lucr?rilor de
?iganologie anterioare, a documentelor de arhiv? ?i a cercet?rilor proprii. Titlul c?r?ii este deosebit de semnificativ: ?iganii no?tri, ai vo?tri, ai lor,
ai tuturor ?i-ai nim?nui (Craiova, Editura MJM, 2010). „?iganii autentici – spune Ileana Roman – nu sunt chiar ni?te fiin?e complexe, ci doar
complexate de ceilal?i”, ei tr?iesc liberi, se simt ferici?i în libertatea lor, dar ei „î?i tr?iesc fericirea cu aceea?i fervoare a reversului sfâ?ietor. O
?iganc?, atunci când se vait?, e ?i teatru, îns? e cel tragic”. Acest neam, nomad de veacuri, „ve?nic s-a n?scut f?r? a înainta”.
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Fiind o minoritate aparte, excentric? ?i inventiv?, exotic? ?i plin? de mister, ?iganii au trezit interesul marilor compozitori ?i scriitori ai lumii.
Cervantes, Shakespeare, V. Hugo, Rabelais, Molière, Voltaire, Diderat, Byron, Schiller, Pu?kin, Dostoievski sunt doar câ?iva dintre scriitorii
universali. La noi, I. Budai Deleanu a scris ?iganiada, o oper? inspirat? din via?a lor, apoi, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Alecsandri, I.M.
Bujoreanu, O. Goga, Sarmiza Cretzeanu, E. Barbu, Tudor Arghezi, M.R. Paraschivescu, R. Cojocaru, Jean B?ile?teanu, Domnica Gârnea??,
Lumin?a Cioab? etc. au scris pagini nemuritoare despre via?a lor. Ca s? nu mai vorbim de paremiologie sau folclor, unde ?iganii sunt prezenta?i
cu simpatie, cu sentimentele ?i tr?irilor lor, cum este cazul celebrei melodii Zaraza.
?iganii autentici p?streaz? acest etnonim, intrat în istorie, literatur?, muzic? (putem scrie azi Voievodul romilor sau Romiada?!) Cu muzica ?i
portul lor autentic, ei au succes imens oriunde în lume. Ei merit? respecta?i pentru rezisten?a lor în timp ?i spa?iu (nu doar „problematiza?i” în
??rile UE), pentru dorul de libertate, iubirile ritualice, pentru muzica ?i dansul lor, mo?teniri arhitepale care i-au salvat de la disolu?ie. Pentru c?
ei sunt ?iganii no?tri, ai vo?tri, ai lor, ai tuturor ?i-ai nim?nui, cum î?i intituleaz?, cu subtilitate, cartea, Ileana Roman.

Tudor Nedelcea

Recenzii
Nu exist? înc? recenzii pentru acest produs.
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