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Atunci când ne gândim la românii plecaţi peste Ocean -dacă o facem-, ne vin în minte eforturi individuale, "fugi" de un fel sau altul, asimilări rapide 

în "melting pot"-ul american. A existat însă o vreme când comunităţi robuste de români (unele de ordinul miilor) au trăit pe teritoriul Statelor Unite. 

Lucrez la această fotografie panoramică de vreo câteva zile: o descoperire întâmplătoare, care mi-a atras atenţia iniţial prin inscripţia aproape ştearsă 

de "Bine aţi venit" de pe pancarta vizibilă în dreapta imaginii. Decorul este clar american, se văd numeroase steaguri înstelate... dar la o privire mai 

atentă se disting multe banderole şi eşarfe tricolore, ba chiar şi o uriaşă fundă tricoloră (vizibilă în dreptul intrării în biserică). Se mai văd şi costume 

populare, iar călăreţii din prim-plan par a fi "juni" braşoveni. În concluzie, o combinaţie absolut pitorească de elemente americane şi româneşti. 

Neştiind nimic despre locaţia scenei, m-am pus şi-am făcut un pic de cercetare, şi-am reuşit să identific biserica: este vorba despre Biserica Sfântul 

Mihail de rit greco-catolic din Aurora, Illinois.  

Deci avem în imagine o comunitate de români din America anilor '20 (judecând după maşini şi haine), strânsă cu mic cu mare în zi de mare 

sărbătoare -şi din câte se pare ieşiţi în întâmpinarea unui mare oaspete. Îmi voi permite o mică speculaţie: Aurora se găseşte pe traseul căii ferate care 

leagă Springfield de Chicago, iar biserica se găseşte la mai puţin de 100 de metri de această cale ferată. Mă gândesc că-i posibil ca întreaga 

comunitate să fi ieşit în întâmpinarea Reginei Maria, care a călătorit cu trenul între Springfield şi Chicago la data de 13 Noiembrie 1926. Din câte 

ştiu, Regina nu a oprit în Aurora. Sau poate că s-au adunat din cu totul şi cu totul alt motiv. 

 

Later edit: se pare că fotografia a fost de fapt făcută-n 1917, cu ocazia sfințirii bisericii: https://www.stmichaelromanianchurch.org/brief-history 

(mulțumiri Doamnei Rocsana Irimia).  

 

SOURCE: 

https://www.facebook.com/484006888320517/photos/ms.c.eJw9ztkNACEIRdGOJqwP6L~_xUQx8esIFmRAuUK5COvLjBmdRJSHhAdidgPqABc7

rhAPKDTsBtbd0k~_hEchKwNbgMSDVo7MRLbBOL8zHOxF7RC0W04G8HL2Qn5T9bDDAE.bps.a.641997869188084.1073741895.4840068883

20517/1067526319968568/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/Photo-Historia-484006888320517/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/484006888320517/photos/a.641997869188084/1067526319968568/?__tn__=%2CO*F
https://www.stmichaelromanianchurch.org/brief-history
https://www.facebook.com/484006888320517/photos/ms.c.eJw9ztkNACEIRdGOJqwP6L~_xUQx8esIFmRAuUK5COvLjBmdRJSHhAdidgPqABc7rhAPKDTsBtbd0k~_hEchKwNbgMSDVo7MRLbBOL8zHOxF7RC0W04G8HL2Qn5T9bDDAE.bps.a.641997869188084.1073741895.484006888320517/1067526319968568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/484006888320517/photos/ms.c.eJw9ztkNACEIRdGOJqwP6L~_xUQx8esIFmRAuUK5COvLjBmdRJSHhAdidgPqABc7rhAPKDTsBtbd0k~_hEchKwNbgMSDVo7MRLbBOL8zHOxF7RC0W04G8HL2Qn5T9bDDAE.bps.a.641997869188084.1073741895.484006888320517/1067526319968568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/484006888320517/photos/ms.c.eJw9ztkNACEIRdGOJqwP6L~_xUQx8esIFmRAuUK5COvLjBmdRJSHhAdidgPqABc7rhAPKDTsBtbd0k~_hEchKwNbgMSDVo7MRLbBOL8zHOxF7RC0W04G8HL2Qn5T9bDDAE.bps.a.641997869188084.1073741895.484006888320517/1067526319968568/?type=3&theater

