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TATIANA ISTICIOAIA
Consilier la Ambasada Român` din Beijing:

“CHINA ESTE UN CAMPION AL PRODUC}IEI
DE MARF~, A DEVENIT CEL MAI MARE

IMPORTOR {I POATE CEL MAI MARE
CONSUMATOR.”

Doamna Tatiana Isticioaia.
Foto: © Tatiana Isticioaia.

Silvia Constantinescu: Stimat` doamn` Tatiana
Isticioaia, m` bucur din tot sufletul când femeilor li
se d` posibilitatea s`-[i arate competen]a; m` bucur
s` g`sesc o românc` interesat` de istoria culturii [i
limbii chineze, de istoria acestui mare popor, [i care
în]elege subtilit`]ile acestei vechi culturi care a
influen]at toat` Asia, ba chiar [i Europa; m` bucur
când g`sesc românce care au acela[i interes cu al
meu, cu marea mea pasiune, China. V` rog îns` pe
dvs. s` povesti]i despre cum a început acest interes
pentru cultura chinez`, despre munca dvs. în cadrul
Ambasadei Române din Beijing, adic`, conform
tradi]iei CURIERULUI ROMÂNESC, v` dau
cuvântul s` v` prezenta]i singur` cititorilor mei.

Tatiana Isticioaia: Absolvent` a facult`]ii de Istorie
a Universit`]ii Beijing, promo]ia 1976, am fost
fascinat` de descoperirea universului chinez, în cea
mai bun` tradi]ie a rezonan]elor intelectuale în care
numero[i români s-au reg`sit în spa]iile orientale.
Istoria a fost în aceast` privin]` zona privilegiat`
care m-a conectat imediat la profunzimile în timp
ale societ`]ii chineze, dar dincolo de texte, de
manuale, de cursuri, înv`]area limbii, apropierea
prietenilor [i colegilor chinezi mi-au oferit lec]ii
despre tradi]ionale leg`turi umane, despre
compatibilitatea intelectual` [i sufleteasc` dintre
chinezi [i români. Mi-am început cariera ca istoric
la Institutul de istorie universal` al Academiei
Române, în compania distins` a unor speciali[ti
consacra]i precum {erban Papacostea, Paul
Cernovodeanu, Dan Berindei, {tefan {tef`nescu [i
Florin Constantiniu.                                                � 8

DOINA DIMITRIU
Sopran` interna]ional`:

”SUNT CONVINS~ C~ SUNT ESEN}IALE
PENTRU UN CÂNT~RE}, POATE MAI MULT

DECÂT VOCEA, INTELIGEN}A,
TENACITATEA, R~BDAREA {I PUTEREA DE A

TRECE PRIN ANUMITE ETAPE.”

Doamna Doina Dimitriu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Pe 25 septembrie am vizionat împreun` cu so]ul
meu, la Opera Regal` din Stockholm, opera ”Tos-
ca”, cu muzica lui Giacomo Puccini [i libretul lui
Luigi Illica [i Giuseppe Giacosa, dup` Victorien
Sardou. Am plecat la acest spectacol cu idei pre-
concepute, c`ci timp de o s`pt`mân` ascultasem pe
CD ”Tosca” într-o distribu]ie magnific`: Maria
Callas, Tito Gobi, Giuseppe di Stefano, cu orchestra
teatrului Scala  din Milano, sub bageta magic` a lui
Victor de Sabata. Ba mai mult, în aceea[i s`t`mân`
vizionasem [i un DVD, care prezenta recitalul dat
de Maria Callas cu ocazia primirii Legiunii de
Onoare la Paris în 1958, unde în partea a 2-a a spec-
tacoului este przentat actul 2 din ”Tosca”, având în
distribu]ie pe Callas, Gobi, Albert Lance, Louis
Rialland, printre al]ii, sub bagheta lui Georges
Sebastian. E imposibil, mi-am zis, ca s`-mi plac`
spectacolul din seara aceasta, c`ci cine se poate
m`sura cu Callas?
Doream totu[i ca acest spectacol din Stockholm, în
care Floria Tosca este interpretat` de o tân`r` so-
pran` românc`, având un dirijor de excep]ie [i plin
de inspira]ie, pe românul Christian Badea, s` fie un
spectacol extraordinar, mai ales c` România, aici în
Suedia, unde este prezentat` de pres` ca ]ara care
are numai copii cu aids, câini p`r`si]i, etc., are ne-
voie de ”ambasadori culturali” care s-o prezinte [i
sub alte aspecte. Pe dirijorul Christian Badea îl
ascultasem deja cu câteva luni în urm` dirijând
”Otello”       � 12

IOANA ST~NIC~
Contabil`, so]ie de diplomat:

”CONSIDER C~ ESTE O CONDI}IE SINE QUA
NON ÎNTR-O C~SNICIE: SO}UL S~-{I

SPRIJINE SO}IA {I SO}IA, SO}UL.
NU-I ACEASTA ’LEGEA’ DE BAZ~ ÎNTR-O

C~SNICIE?”

 
Doamna Ioana St`nic`.

Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Ziari[tii obi[nuiesc s` prezinte
\n articolele lor b`rba]i [i mai pu]in femei, din
p`cate, care sunt activi pe t`râm politic, economic,
cultural - mai pompos spus, "personalit`]i", uitând c`
pe lâng` aceste "personalit`]i" exist` întotdeauna
al]ii [i altele, care contribuie enorm ca aceste
"personalit`]i" s` devin` "personalit`]i". Printre
ace[tia exist` o categorie care, cu inten]ie sau nu,
este mereu trecut` sub t`cere, dar care are o
importan]` deosebit` în via]a de toate zilele a
"personalit`]ilor": so]iile. Proverbul "B`rbatu-i capul
[i femeia-i gâtul, [i gâtul suce[te capul!", sau zicala
francez` "Cherchez la femme!" indic` destul de
clar c` femeia, so]ia, chiar dac` aparent nu pare,
are o foarte mare importan]` în deciziile pe care
"personalit`]ile" le iau.
M-am gândit adesea la aceasta [i acum când v-am
reîntâlnit, doamn` Ioana St`nic`, mi-a revenit în
minte aceast` realitate. M-am gândit c` ar fi timpul
ca în paginile CURIERULUI ROMÂNESC s`
prezint mai des [i aceste "gâturi", aceste femei, care
prin prezen]a lor, prin ajutorul dat zi de zi so]ilor, î[i
aduc o contribu]ie deosebit` la realizarea sarcinilor
pe care so]ii lor, "personalit`]ile", le au. {i voi începe
cu dvs., doamn` Ioana St`nic`. V-am cunoscut la
Stockholm, când l-a]i înso]it pe so]ul dvs., Ilie
St`nic`, consilier cu probleme economice; v`
reîntâlnesc acum la cel`lalt cap`t al p`mântului,
urmându-v` din nou so]ul, consilier economic acum
la Beijing. Doresc s` discut cu dumneavoastr`
despre situa]ia so]iei unui diplomat, sau func]ionar de
ambsad`, care trebuie s`-[i urmeze so]ul, de la un
post la altul, renun]ând de multe ori la propria-i
meserie, la visurile sale; doresc s` vorbesc cu dvs.
despre obliga]iile pe care le are o so]ie de diplomat
sau func]ionar într-o ambasad`, dar [i despre
avantajele de a vedea o mu]ime de ]`ri,               � 9


