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Mass-media �i
comunicarea interculturalà

'
Perioada actualii este marcata de
un interes crescànd din partea statelor
lumii fa\à de procesul comunicarii
interculturale. Istoria poate fi caracterizatà
drept o evolu1ie de la o stare de ignorantii
p intolerantà la o stare de con�tiintà �i
acceptare a altor culturi �i tradi1ii. in
planul de invà1 iimint al università1ilor din
ltepublica Moldova au fost incluse cursuri
de "Comunicare interculturala': inclusiv
in programul studiilor de masterat. Pe
plan interna1ional sunt tot mai numeroase
conferin\ele consacrate dialogului
intercultural. Unul dintre meritele
Rgretatului Papa Ioan Paul al II (Voitila) a
fòs1 efortul sàu de a propulsa ecumenismul,
aruca dialogul dintre religiile mondfale �j
cultura.
ln perioada 4 - 11 iunie a. c., in
localitatea italiana Arezzo (regiunea
Florenµ), s-a desfa�urat Conferin\a a III

Mondiali\ pentru Pacea �i Prosperitatea
na\iunilor. Manifestarea s-a \inut
in miinàstirea Sargiano, monument
istoric din secolul XV, in imprejurimile
ora�ului, in care a locuit poetul Petrarca.
Aqiunea a avut !oc sub patronajul
ONU �i al Comisiei Europene a Uniunii
Europene. Organizatorul evenimentului
a fost asocia\ia internationalà non-profit
,,Centro dell'Uomo" (,,Man Center"), care
dispune de filiale atàt in Italia, càt �i In
alte \àri aie lumii. ,,Man Center" se vrea
un centru al cooperàrii internationale
a oamenilor, apar\inànd diferitelor
culturi, na\ionalità\i �i religii, cu scopul
de a crea conditii necesare pentru ca sà
convie\uiascà in armonie. Pentru a-�i
realiza scopurile, ,,Man Center" activeazà
in serviciul omului (promovànd caritatea),
pàmànti.ùui (promovànd ecologia) �i in al

Juj Dumnezeu (promovànd ecumenismul
aute11tic, bazat pe rena�terea fiintei
interioare). ,,Man Center" a organizat
ll4iunea respectiva in colaborare cu
Centrul Ecumenic Mondial (World
h:umenical Center).
Ambele organizatii il au ca pre�edinte
pe Pier Franco Marcenaro, doctor in �tiinte
Industriale, cu o bogata experienta de
manager de companie, dar care �i-a dedicat
tot timpul liber cercetarilor spiritualitatii
din diferite culturi. El a studiat invataturile
marilor intelepti, Sfinti �i Mae�tri din
diferite traditii religioase, observànd
unitatea �i ecumenicitatea mesajului lor.
In 1967 Pier Franco Marcenaro a efectuat
ò lunga dilatorie in locurile de interes
religios; mai intài, pe muntele Athos, unde
a cunoscut duhovnicii isiha�ti, in Turcia �i
han a conversat cu mistici care 1-au initiat
1n aspecte practice aie Sufismului islamic.
In New Delhi (India) I-a vizitat pe Sant
JGrpal Singh, organizator �i pre�edinte al
multor conferinte internationale privind
.tovara�ià' mondiala a religiilor (World
Fellowhip of Religions), la care participa
peste 250 organizatii religioase din lntreaga
lume.
Sani Kirpal Singh a promovat
ideea potrivit careia realizarea de sine a
omului consta in iubire, puritatea vietii
� experienta religioasa interioarà. Dupà
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trecerea in nefiintà (1974) a lui Sant
Kirpal Singh, Pier Franco Marcenaro a
preluat �tafeta organizàrii activitàtilor
privind apropierea dintre religii in cadrul
dialogului intercultural (ecumenic).
Mesajul pre�edintelui Conferintei, Pier
Franco Marcenaro, laureat al premiului
international ,,Mesager al pàcii': a constat
esentialmente in pledoaria pentru fratia
�i egalitatea tuturor oamenilor, tàra
deosebire de nationalitate, culoarea pielii,

credintà sau statut socia!. Oamenii nu
trebuie sà-�i pàràseasca religia in care au
fost educa\i, converindu-se la altele, sub
influenta prozelitismului, ci sà tindà sa
obtinà experienta interioarà a sutletului
�i a Divinitatii. Prin orice religie omul se
poate apropia de Dumnezeu, realizàndu-�i
astfel scopul esential al vietii. Oamenii care
vàd adevàrul vor respecta pe reprezentan\ii
celorlalte culturi, caci o persoana care �i-a
cunoscut fiinta nu poate fi intolerantà fata
de cei care practicà alte ritualuri religioase,
se imbraca altfel sau vorbesc o alta limba.
Pier Franco Marcenaro este autorul a peste
10 publicatii traduse in numeroase limbi.
Organizatorii Conferintei au conferii
premiul ,,Arta, �tiin\à �i Pace" regizorului
Franco Zeffirelli, pentru filmele sale ,,Iisus
din Nazaret, ,,Frate soare, sora luna" �i
,,Romeo �i Julieta" purtàtoare aie unuì
mesaj de fratie �i pace.
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