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Rezumat
Transformarea conştiinţei etnice a dinastiei 
italiene Basso în Basarabia: studiu de caz

Acest articol, folosind exemplul unei dinastii italiene, 
care s-a stabilit în Basarabia, încearcă să arate transforma-
rea conştiinţei etnice a descendenţilor săi. În a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea, emigrarea italienilor în Basa-
rabia nu a fost la fel de numeroasă ca cea în România, de 
exemplu, sau Crimeea. Însă, cetăţenii italieni care au decis 
să emigreze în Basarabia, în căutarea unei vieţi mai bune, 
iar în cazul nostru, aceasta este familia Basso, au rămas 
aici pentru totdeauna, legându-şi viaţa de această regiune. 
Chiar dacă nu au fost deportaţi, ca, de exemplu, italienii din 
Crimeea, răsturnările sociale, două războaie mondiale nu 
puteau să nu le afecteze destinele, identitatea etnică şi re-
ligioasă. Mulţi dintre descendenţii familiei Basso continuă 
să păstreze legătura cu rudele din Italia. Periodic, savanţi, 
jurnalişti, antreprenori vin din Italia pentru a se întâlni cu 
descendenţii moldoveni ai lui Basso, în cadrul comunităţii 
etnoculturale italiene. Astăzi, mulţi dintre descendenţii lui 
Basso nu deţin cetăţenie italiană, înregistrându-se ca ro-
mâni, moldoveni, ucraineni, ruşi. Cu toate acestea, există şi 
excepţii, când unii descendenţi ai lui Basso au reuşit să-şi 
recapete cetăţenia italiană, să se mute în patria strămoşilor 
şi să se integreze în comunitatea italiană modernă.

Cuvinte-cheie: italieni, Basarabia, conştiinţă etnică, 
identitate religioasă, studiu de caz.

Резюме
Трансформация этнического сознания 

итальянской династии Бассо в Бессарабии: 
 case study

В настоящей статье предпринята попытка на при-
мере одной итальянской династии, осевшей в Бессара-
бии, показать трансформацию этнического сознания ее 
потомков. Во второй половине XIX в. эмиграция ита-
льянцев в Бессарабию была не столь активной, как это 
наблюдалось в Румынии, например, или в Крыму. Тем 
не менее граждане Италии, решившиеся на эмиграцию 
в Бессарабию в поисках лучшей жизни (в нашем слу-
чае это семейство Бассо), остались тут навсегда, свя-
зав свою жизнь с этим краем. Даже если они не были 
депортированы, как, например, итальянцы Крыма, со-
циальные переломы, две мировые войны не могли не 
отразиться на их судьбах, этнической и религиозной 
идентичности. Многие из потомков Бассо продолжают 
поддерживать связь со своими итальянскими родствен-
никами. Периодически из Италии приезжают ученые, 
журналисты, предприниматели, которые встречаются с 
молдавскими потомками Бассо в рамках этнокультур-
ной итальянской общины. Сегодня многие из потомков 
Бассо не сохранили свое итальянское гражданство, за-
писавшись как румыны, молдаване, украинцы, русские. 
Однако есть и исключения, когда некоторым потомкам 
Бассо удалось вернуть итальянское гражданство, пере-

ехать на историческую родину своих предков и инте-
грироваться в современное итальянское сообщество.

Ключевые слова: итальянцы, Бессарабия, этни-
ческое сознание, религиозная идентичность, case study.

Summary
 Transformation of the ethnic consciousness of the 

Italian Basso dynasty in Bessarabia: case study
This article has attempted, using the example of one 

Italian dynasty that settled in Bessarabia, to show the trans-
formation of the ethnic consciousness of its descendants. In 
the second half of the 19th century, the emigration of Ita-
lians to Bessarabia was not as active as it was in Romania, 
for example, or in the Crimea. Nevertheless, Italian citizens 
who decided to emigrate to Bessarabia in search of a better 
life, and in our case, this is  about the Basso family, stayed 
here forever, linking their lives with this region. Even if 
they were not deported, as, for example, the Italians of the 
Crimea, social upheavals, two world wars could not but 
affect their destinies, ethnic and religious identity. Many 
of Basso’s descendants continue to keep in touch with their 
Italian relatives. Periodically, scholars, journalists, entre-
preneurs come from Italy to meet with the Moldavian des-
cendants of Basso within the framework of the ethno-cultu-
ral Italian community. Today, many of Basso’s descendants 
have not retained their Italian citizenship, registering them-
selves as Romanians, Moldavians, Ukrainians, Russians. 
However, there are exceptions, when several descendants 
of Basso managed to regain Italian citizenship, move to the 
historical homeland of their ancestors and integrate into the 
modern Italian community.

Key words: Italians, Bessarabia, ethnic conscious-
ness, religious identity, case study.

Nu vom cunoaşte niciodată adevărata istorie 
a ţării până când nu vom aduna, puţin câte puţin, 
din istoria familiilor noastre, a clanurilor. Fiecare 
persoană are propriul arbore genealogic, propriii 
strămoşi, care sunt interconectaţi cu strămoşii al-
tor familii, deoarece ei constituie istoria ţării sale. 
Dacă în ţările civilizate memoria familiei se păs-
trează până la a şaptea generaţie, atunci în spaţiul 
post-sovietic, în multe familii care au experimen-
tat scindarea socială, survenită după revoluţia din 
1917, de-a lungul timpului, atitudinea faţă de me-
moria istorică s-a schimbat. Adesea, aceste schim-
bări nu au susţinut conservarea adevărului istoric. 
Necesitatea respectării conceptului oficial „om so-
vietic” i-a forţat pe mulţi să ascundă sau să distrugă 
documente, mărturii, fotografii, care confirmă apar-
tenenţa lor, de exemplu, la nobilime, cler, colonişti 
sau emigranţi.

În acest context, folosind exemplul unei fami-
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lii faimoase şi străvechi Basso, ai cărei reprezentanţi 
s-au mutat în Basarabia în secolul al XIX-lea, se va 
încerca să se arate cum le-a fost afectată soarta de 
asemenea procese socio-istorice ca: relocare, adap-
tarea socială, integrarea şi redobândirea cetăţeniei. 
În acest sens, căsătoriile mixte, asimilarea, pe de o 
parte, şi pe de altă parte, păstrarea memoriei istorice, 
trezirea conştiinţei etnice şi dorinţa de a se întoarce 
în patria lor istorică, explică multe procese moder-
ne din ţara noastră, care a cunoscut o serie de răs-
turnări sociale de-a lungul istoriei sale.

Oamenii de ştiinţă avertizează, afirmând că, 
în epoca globalizării, identitatea naţională a unor 
popoare mici, precum şi a minorităţilor naţionale, 
care şi-au pierdut legătura cu patria lor istorică, va 
duce la pierderea rădăcinilor istorice şi, ca urmare, 
a identităţii etnice sau naţionale. În anumite con-
diţii socio-istorice, baza pentru păstrarea identităţii 
naţionale este patriotismul ca simţ al angajamentu-
lui şi al respectului faţă de patrie, cultură, tradiţii şi 
limbă. Dacă una dintre aceste componente lipseşte, 
în timp, identitatea etnică se transformă. Acest lu-
cru se întâmplă în funcţie de educaţie/învăţământ 
(creşă, grădiniţă, şcoală, universitate), care poate fi 
primită fie în limba de stat a ţării, fie în limba uneia 
dintre minorităţile etnice.

Ştim că, începând cu mijlocul anilor 90, mulţi 
dintre concetăţenii noştri au început să părăsească 
oraşele şi satele natale, plecând în Italia în căutarea 
unui venit şi a unei vieţi mai bune, nu numai pentru 
ei, ci şi pentru copiii lor. De-a lungul timpului, mul-
ţi au decis să rămână acolo pentru totdeauna, unde, 
cred ei, copiii lor vor fi bine. Totuşi, ce se va întâm-
pla în viitor cu identitatea etnică a descendenţilor 
acestor familii, putem deja să presupunem astăzi, 
luând ca bază povestea unei familii italiene care a 
emigrat de la Genova la Kiev, iar apoi la Chişinău 
la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Descriind istoria familiei italiene Basso din 
Chişinău, putem contribui la refacerea trecutului 
italienilor care s-au stabilit în ţara noastră şi fac par-
te din comunitatea etnică care s-a format în timpul 
emigrării în masă a italienilor în Europa şi America, 
fenomen care a avut loc în a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

În ţara noastră se fac studii privind situaţia imi-
granţilor din Republica Moldova în diverse regiuni 
ale Italiei, discriminarea lor, atât din partea italieni-
lor, cât şi a altor minorităţi naţionale (Creţu 2016: 
65-73).

În prezent, chiar şi un roman istoric a fost scris 
despre urma „italiană” în istoria regiunii noastre, 
autorul este Anatolii Kogan1. Vorbim despre roma-
nul istoric «Замок братьев Сенарега» (Castelul 
fraţilor Senarega, 1979), în care acţiunea are loc 
la mijlocul secolului al XV-lea. Romanul, scris pe 
baza unor documente de arhivă (vechi înregistrări 

genoveze), povesteşte despre castelul Lerici, con-
struit de o familie de genovezi, în care doi fraţi, 
pe lângă comerţul cu pâine, ceară, blănuri, peşte şi 
alte bunuri din regiunea Mării Negre, s-au angajat 
în răscumpărarea  prizonierilor creştini de la tătari, 
pe care, pentru o recompensă decentă, îi lăsau să 
plece spre casă. Acest fapt a fost motivul confruntă-
rii dintre localnici şi fraţi. Drept urmare, localnicii 
au intrat în castel, l-au rănit pe cel mai mare dintre 
fraţi, i-au luat pe toţi Senaregii cu bunurile lor şi 
i-au dus cu ei la Cetatea Albă. Toţi cei capturaţi au 
fost eliberaţi, iar toate bunurile furate au dispărut, 
motiv pentru care unul din fraţi, rămas să locuiască 
la Cetatea Albă, a scris de nenumărate ori domnito-
rului Moldovei, Ştefan cel Mare, începând cu anul 
domniei sale, în 1457.

Scriitorul Anatolii Kogan în romanul istoric 
„Castelul Fraţilor Senarega” nu numai că face o 
încercare de a reconstitui trecutul istoric al Princi-
patului Moldovei, ci oferă şi percepţia sa a situaţiei 
psihologice în statul multietnic în devenire.    

Însă, iată cum vede această situaţie cunoscu-
tul cercetător român Eugen Denize: „În anul urmă-
tor, în 1455, moldovenii din Cetatea Albă reuşesc 
să cucerească prin surprindere castelul Lerici, de 
la vărsarea Niprului în Marea Neagră, stăpânit de 
fraţii genovezi Senarega. Evident că această cuce-
rire se înscrie în cadrul evoluţiilor tensionate din 
relaţiile moldo-genoveze, generate atât de rivalităţi 
comerciale, cât mai ales de vânzările de sclavi mol-
doveni pe care le practicau genovezii, dar ea a avut 
şi o semnificaţie antiotomană, deoarece viza con-
solidarea poziţiilor Moldovei de-a lungul ţărmului 
nord-pontic în vederea unei mai bune defensive” 
(Denize 2001: 22).

S-a scris foarte puţin despre prezenţa italieni-
lor în ţara noastră după 1861. Adesea, etnografii şi 
istoricii, menţionând etniile şi grupurile etnice care 
trăiesc în Basarabia, bunăoară, îi înregistrau pe ita-
lieni la rubrica „şi alţii”.

Studii separate despre contribuţia italienilor 
la cultura Basarabiei (arhitectura, arta circului, în 
special) îi aparţin Allei Ceastina2, care introduce în 
circuitul ştiinţific fapte şi date noi, legate de activi-
tăţile arhitecţilor de origine italiană: Alexandr Ber-
nardazzi, George Toricelli şi Franz Boffo. Cercetă-
toarea remarcă şi rolul dinastiilor de artişti de circ 
Ferroni, Truzzi în istoria construcţiei primei clădiri 
din piatră a circului din Chişinău.

Stepan Kuroglo şi Diana Nikoglo scriu des-
pre influenţa culturii italiene asupra popoarelor din 
Balcanii de Est. Ei sugerează că numele felului de 
mâncare tradiţional găgăuz „manca” a fost împru-
mutat de către populaţia din nord-estul Bulgariei 
de la italieni. Acest lucru este dovedit prin atestări 
istorice ale legăturilor etno-culturale dintre oraşe-
le-port din această regiune şi italieni în perioada 
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Evului Mediu” (Курогло, Никогло 2008: 112-114).
În prezent, sunt cunoscute mai multe valuri de 

emigrare din Italia, în diferite perioade istorice, în-
cepând cu secolul al XII-lea. Erau negustori, sol-
daţi, muzicieni şi artişti, predicători şi misionari. 
Veneau pentru şedere temporară (muncă, serviciu 
militar etc.), iar uneori rămâneau pentru totdeauna.

La mijlocul secolului al XIX-lea în toată Italia 
au izbucnit tulburări împotriva dominaţiei austrie-
ce. Eroul naţional Garibaldi cu „mia” sa, ce aduna 
meşteşugari, muncitori, mici burghezi a pornit pe 
două corăbii din Genova spre sud, spre Sicilia, unde 
a început legendara epopee Garibaldi.

În 1861, în perioada Risorgimento (unificarea 
statelor din peninsula italiană), a luat naştere Rega-
tul Italiei, care a unit toate statele italiene indepen-
dente într-o singură ţară sub stăpânirea Regatului 
Sardiniei. Dinastia Savoiei, care a condus Regatul 
Sardiniei, a devenit dinastia conducătoare a Italiei. 
Cu toate acestea, eliberarea de sub dominaţia aus-
triacă, şi aceasta a fost o perioadă de aproape nouă 
ani de revolte şi tulburări, lupte, a condus Italia la o 
criză economică profundă, în urma căreia poporul 
italian s-a avântat în căutarea unei vieţi mai bune 
„în America”.

Astfel, în perioada anilor 1861–1985, Italia a 
cunoscut două valuri majore de emigrare în masă, 
primul – între 1861 şi izbucnirea Primului Război 
Mondial, al doilea – în perioada 1920–1930, când 
la putere a venit Benito Mussolini. Conform cal-
culelor lui G. Schaeffer, profesor la Universitatea 
din Ierusalim, numărul diasporei italiene numără 8 
milioane de oameni (Кондратьева).

În cadrul Institutului pentru Studierea Proble-
melor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) se efectu-
ează cercetări serioase asupra istoriei italienilor din 
România, al căror număr continuă să fie destul de 
mare. Potrivit opiniei experţilor români, prezentată 
într-una dintre cele mai recente colecţii publicate de 
ISPMN, acest fapt vorbeşte, în primul rând, despre 
păstrarea identităţii etnice de către italienii din Ro-
mânia (În căutarea 2017).

Cercetările privind contribuţia italienilor la 
dezvoltarea culturii româneşti se desfăşoară atât în   
România, cât şi la noi în ţară (Denize 2002, Toma-
sella 2018: 179-180, Tomasella 2019: 116-117).

Unul dintre cercetătorii serioşi ai temei emigră-
rii italiene în secolul al XIX-lea este academicianul 
rus, specialist în filologie romanică – V. F. Şişma-
rev. În cartea despre aşezările romanice din sudul 
Rusiei, pe care a scris-o timp de aproape treizeci de 
ani (1928–1975), savantul se manifestă și ca istoric. 
Cartea nu a fost terminată, dar astăzi prezintă un 
mare interes pentru cercetători, întrucât documen-
tele de arhivă folosite la redactarea ei s-au pierdut 
în timpul războiului (Шишмарёв 1975: 159-171).

El este citat de un cercetător de la Universitatea 

de Stat din Iaroslavl, istoricul Anna V. Uryadova, 
care povesteşte şi despre migraţia italienilor în Cri-
meea: „Răspunzând invitaţiei de a se stabili în Ta-
urida, adresată străinilor de către Ecaterina a II-a, 
italienii soseau din nou în Crimeea. «Recrutarea» 
coloniştilor italieni pentru sudul Rusiei a fost în-
credinţată consulului rus la Veneţia, contele Dmitrii 
Mocenigo, şi s-a realizat, printre altele, prin presa 
italiană. Cercetătorul migraţiei italiene, Vladimir 
Şişmarev datează acest val cu anii 1782–1783. La 
început, majoritatea erau dispuşi să se stabilească în 
noul port Odesa. În 1797, fiecare al zecelea locuitor 
al Odesei era italian, astfel încât toate denumirile 
din oraş erau scrise în două limbi. Apelul Ecaterinei 
se adresa ţăranilor, militarilor, oamenilor de crea-
ţie, dar practic colonia italiană din Crimeea a fost 
completată de agricultori3. De-a lungul timpului, 
aceştia, fie s-au asimilat, fie s-au întors în patrie” 
(Урядова).

Nu întâmplător A. Uriadova4 citează rezultate-
le unui studiu al lui G. Vignoli, autorul cărţii „Gli 
italiani dimenticati – Minoranze italiane in Europa” 
(Vignoli 2000). „Istoric şi jurist italian, profesorul 
Giulio Vignoli este un specialist în drept internaţi-
onal şi ştiinţe politice, o figură publică autoritară, 
cunoscută pentru sprijinul acordat italienilor din 
străinătate şi mişcării Verzilor. Printre principalele 
subiecte ale cercetării sale se numără istoria monar-
hiei italiene şi soarta italienilor din străinătate (rezi-
denţi ai teritoriilor etnice italiene, care fac parte din 
alte state şi emigranţi). Atenţia lui Giulio Vignoli 
faţă de compatrioţii din Bosnia, România, Moldo-
va, Macedonia, Ucraina a depăşit de mult interesul 
ştiinţific academic, acesta este un interes autentic 
uman şi dorinţa de a ajuta”5.

Adevărata faimă lui G. Vignoli i-a adus cea-
laltă carte a lui, scrisă în colaborare cu conducă-
torul comunităţii italiene „Cerchio” Giulia Giac-
chetti-Boiko – „Tragedia necunoscută a italienilor 
din Crimeea” (Виньёли, Бойко 2007). Cartea po-
vesteşte despre istoria apariţiei comunităţii italiene 
la mijlocul secolului al XIX-lea în Crimeea: Kerci, 
Feodosia, precum şi în Odesa, Nikolaev, Novo-
rossiysk, Mariupol, Berdyansk şi alte porturi ale 
Mării Negre şi Azov. Pe paginile cărţii prind viaţă 
amintirile martorilor oculari, care au supravieţuit 
represiunilor, deportărilor şi lagărelor. Repatrierea 
italienilor din Crimeea a fost asociată cu colectivi-
zarea, care a avut loc în anii 1920–1930. Deja îna-
inte de începerea celui de-al Doilea Război Mondi-
al, în 1933–1938 mulţi italieni din Crimeea au fost 
înregistraţi ca elemente ostile şi au fost reprimaţi; 
în 1942, mulţi dintre ei au fost deportaţi forţat în 
Kazahstan.

Despre italienii basarabeni, mai bine zis, des-
pre descendenţii familiilor italiene, care au ajuns în 
Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea şi înce-
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putul secolului XX, am aflat relativ recent. 
Un imbold de a cunoaște istoria lor a fost ca-

zul preşedintelui comunităţii italiene din Republi-
ca Moldova, Andrei Basso, care a reuşit să redo-
bândească cetăţenia italiană şi să se mute în Italia. 
„Andrea Basso (în stil italian – S. P.), care are 36 de 
ani, provine din imigranţi liguri. Strămoşii săi erau 
nativi din Gattorna şi Tribogna, în Val Fontanabu-
ona şi Mezzanego, în regiunea Chiavari”, notează 
Giulio Vignoli6 (Vignoli 2000: 298).

Comunitatea a fost fondată în 1998, iar Andrea 
Basso, istoric, care a condus-o, a încercat să facă tot 
posibilul pentru a le uşura viaţa compatrioţilor săi. 
El a fost cel care a invitat în Moldova jurnalişti şi 
cercetători italieni cunoscuţi, care au putut să vadă 
cum trăiesc descendenţii italienilor în Moldova, 
ce probleme au. Oaspeţii italieni au realizat chiar 
şi un scurtmetraj despre italienii moldoveni – „La 
Moldavia del bisogno” (de Claudio Beccalossi)7 
(Fig. 3), iar profesorul Julio Vignoli, despre care 
am scris deja mai sus, a scris o carte – „Gli italiani 
dimenticati – Minoranze italiane in Europa (Saggi 
e Interventi)”. Istoria italienilor din Moldova a de-
venit cunoscută la Gattorna8, ce a fost remarcat de 
voluntarul Crucii Roşii Mauro Piffero, care a venit 
în vizită în oraşul Chişinău, a avut o întâlnire cu 
primarul oraşului Serafim Urechean, s-a întâlnit cu 
descendenţii italienilor din Moldova (Fig. 4). Mai 
târziu a creat o pagină separată dedicată istoriei (în 
fotografii) a Gattornei, celei mai mare părţi a muni-
cipiului – „Gattorna once upon a time”9.

Pagina, în permanenţă este actualizată cu fo-
tografii vechi, împărtăşite de locuitorii oraşului. 
Având în vedere dispersarea italienilor în întreaga 
lume, este foarte posibil ca ei să-şi găsească rudele 
în aceste fotografii. Familiile clanului Basso, care 
au plecat în „America”, s-au stabilit atât în   Ame-
rica de Nord, cât şi în cea de Centru şi Sud. În 
prezent, în Brazilia, de exemplu, doar în provincia 
Espírito Santo, sunt aproximativ 55 de persoane din 
Italia cu numele de familie Basso (Franceschetto 
2014: 174-175).

Din pagina https://www.familysearch.org, am 
aflat că în Italia astăzi există 6.486, în Brazilia – 
1.948, în Statele Unite – 1.124 de membri ai ar-
borelui genealogic Basso, restul sunt în Europa şi 
chiar în Australia10.

Emigrarea în masă a italienilor în America a 
dus la apariţia cântecului popular „Mamma mia 
dammi cento lire che America voglio andar..!”. Se 
ştie că nu toţi italienii au reuşit să treacă cu bine că-
lătoria lungă peste Atlantic: accidentele maritime, 
bolile infecţioase au devenit motivele pentru care 
mulţi pur şi simplu nu au ajuns la ţărm.

Au fost, însă, şi din cei care nu au îndrăznit 
să plece în America şi au ajuns în Europa de Est: 
România, Ucraina, Basarabia. Soarta emigranților a 

revenit și familiei lui Andrea Basso (1836–1888), ai 
cărei descendenţi mai spun povestea asemănătoare 
unei legende, de ce strămoşii lor au părăsit Italia.

Familia Basso era numeroasă şi locuia în ora-
şul Gattorna, protejat din toate părţile de munţi. Cu 
toate acestea, terenuri pentru agricultură erau catas-
trofal de puţine. Au început să părăsească locurile, 
fugind de recrutare la armată şi în speranţa de a găsi 
pământ pentru cultivarea viilor şi a livezilor. După 
cum notează Giulio Vignoli în cartea sa, capitolul 
10, care este dedicat italienilor din Republica Mol-
dova – „Gli italiani della Republica di Moldova”: 
„Erau fermieri, dar şi negustori, care căutau pămân-
turi noi. Unii şi-au găsit de lucru construind căi fe-
rate” (Vignoli 2000: 295-302).

Nu am găsit încă dovezi documentare directe 
ale sosirii familiilor italiene, şi mai precis a fami-
liei Basso, la Chişinău. Niciunul dintre informato-
rii intervievaţi din familia Basso, care locuieşte la 
Chişinău, nu cunoaşte detaliile mutării strămoşilor 
lor italieni la Chişinău. Astăzi se ştie cu certitudine 
că Andrea Basso11, împreună cu soţia sa Giuditta 
(1856–1928), cu doi copii – Giovanni (născut în 
1875) şi Teresa (născută în 1874), precum şi părin-
ţii Giudittei, au părăsit Gattorna pentru Kiev. Patru 
ani mai târziu, în 1884, întreaga familie s-a mutat 
la Chişinău.

Povestea familiei o spune Mauro Piffero12, în 
grupul „Gattorna once upon a time” din Facebook, 
unde este administrator. Vom încerca să redăm in-
formaţiile de bază şi utile din această notă. Piffero 
menţionează că Moconesi (Mocònesi) a fost întot-
deauna leagănul emigranţilor, deoarece aici s-a năs-
cut cel care a traversat pentru prima dată oceanul şi 
a schimbat cursul istoriei – Cristofor Columb. Câte-
va secole mai târziu, mulţi locuitori ai oraşului Val 
Fontanabuona (Valle di Fontanabuona), tradiţional 
săraci, au simţit nevoia să caute avere în ţinuturi 
îndepărtate pentru a le oferi familiilor lor un viitor 
mai bun, în special locuitorilor din Gattorna. Local-
nicii de aici, inclusiv Basso, folosindu-şi ingeniozi-
tatea, făceau pentru copiii lor jucării din materiale 
ieftine. Se aduna toată familia și casa mirosea a li-
pici, ici-colo erau împrăştiate paie. Într-o zi, unuia 
din Basso i-a venit ideea să facă jucării de vânzare. 
A fost un fel de revelaţie, care în 1870, a schimbat 
viaţa soţilor Luigi (Gigi) şi Maria Basso13, care au 
plecat primii la Hamburg cu o valiză plină de ju-
cării „Fundino”14 şi atunci le-a zâmbit norocul, iar 
Gattorna, necunoscută de nimeni, în cel mai scurt 
timp, a devenit celebră în toată lumea, scrie Mauro 
Piffero. Zece ani mai târziu, în 1880, Andrea Basso, 
fratele lui Luigi (Gigi), a decis şi el să plece pentru 
a-şi schimba viaţa sa şi a familiei sale. Andrea de  
44 de ani a decis să nu urmeze exemplul fratelui 
său, ci împreună cu soţia sa Giuditta Gatti de 24 de 
ani, fiul Giovanni (5 ani) şi Teresa (6 ani), precum 
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şi părinţii soţiei sale – Cesare şi Elisa Gatti, se în-
dreptară spre Europa de Est. Această direcţie, cel 
mai probabil, îi este sugerată de socrul său, care cu 
câţiva ani înainte, el însuşi a însoţit un grup de copii 
din familii sărace, care cântau la flaşnetă, cerşind în 
faţa bisericii. Aceasta a fost o practică răspândită în 
acei ani de privaţiuni şi sărăcie, când şi minorii erau 
folosiţi pentru a câştiga pentru o viaţă mai bună. 
Familia Basso a stat la Kiev timp de 4 ani, apoi s-a 
mutat la Chişinău, unde au cumpărat terenuri, şi-au 
construit o casă şi şi-au deschis o tavernă (tratto-
ria), unde au servit deserturi italiene uimitor de de-
licioase, făcute după o străveche tradiţie de familie. 
Teresa s-a căsătorit şi şi-a schimbat numele de fa-
milie (Monastrih)15, Giovanni s-a căsătorit cu o oră-
şeancă, Ioana Adascăliţa, Giovanni şi Ioana au avut 
11 copii: 7 băieţi şi 4 fete. Unul dintre ei a devenit 
bancher în filiala italiană a Băncii Chişinăului, altul 
funcţionar feroviar, al treilea om de afaceri şi al pa-
trulea funcţionar de stat, spune Mauro Piffero.

În Gattorna au pierdut urmele acestei familii, 
însă, în anii 50, apar noutăţi. „Cu toate acestea, 
în iunie 2000, revista lunară «Il Golfo» a publicat 
un articol al profesorului Giulio Vignoli, profesor 
de ştiinţe politice la Universitatea din Genova (un 
cunoscut cercetător al comunităţilor italiene din        
Europa de Est), care a descoperit la Chişinău, ca-
pitala Moldovei <...> comunitatea italiană «Fonta-
nini», condusă de Andrea Basso, şi care includea 
aproximativ o sută de descendenţi ai italienilor. 
După cum s-a dovedit, italienii care au părăsit Gat-
torna în 1880 nu au dispărut, au supravieţuit şi chiar 
s-au înmulţit, dar America aşa şi nu au găsit-o”, re-
zumă Mauro Piffero16.

Nu întâmplător am făcut această incursiune în 
trecutul familiei Basso, înfăptiută de Mauro Piffaro, 
care, fiind nativ al locurilor „exodului” familiei 
Basso, a strâns dovezi ale rudelor lui Basso, care 
locuiesc şi astăzi la Gattorna. În absenţa multor do-
vezi documentare, informaţiile lui Mauro Piffero 
scot la lumină multe fapte importante din biografia 
acestei familii.

Perioada de patru ani petrecută de familia 
Basso la Kiev este pentru noi necunoscută. Ana-
tolii Makarov scrie despre modul în care italienii 
îşi câştigau existenţa la Kiev, în secolul al XIX-
lea: „Aşa-numiţii actori ambulanţi, în primul rând, 
aceştia erau italieni în trecere, numeroşi flaşnetişti, 
se plimbau pe străzile Kievului şi cântau fragmente 
din opere celebre...” (Maкaрoв 2018: 106).

Totuşi, dacă vorbim despre detaliile pe care le 
cunoaştem astăzi din surse oficiale (vorbim de do-
cumente de arhivă), atunci există o serie de comple-
tări la ceea ce se ştie în Moldova şi Italia.

Se cunoaște că familia Basso a stat patru ani 
la Kiev, dar nu şi în ce fel de activităţi s-au angajat 
în Ucraina, din ce trăiau cele două familii, nu se 

ştie încă. Cu toate acestea, la doi ani de la mutarea 
la Chişinău, în 1886, pe numele soţiei lui Basso, 
Giuditta, a fost cumpărată o casă de piatră în sec-
torul II al Chişinăului, cu clădire, accesorii şi curte 
(ANRM, F. 36, inv. 2, d. 1399). Casa se afla la in-
tersecţia străzilor Armenească şi Podolskaya (acum 
strada Bucureşti). Reţineţi că documentele indică 
adresa Giudittei Basso la momentul cumpărării ca-
sei – str. Kupeceskaya, nr. 1 (azi strada Alecsandri, 
nr. 1, pe acest teren astăzi se află clădirea Minis-
terului Muncii). Acest lucru sugerează că familia 
deţinea deja două case în acel moment. Cu toate 
acestea, doi ani mai târziu, Andrea Basso a murit 
de pneumonie la vârsta de 52 de ani (15 decembrie 
1888), aşa cum este indicat pe piatra funerară. Nu 
avem data exactă a naşterii lui Andrea Basso, aşa 
că înscrisul în registrul Bisericii Romano-Catolice, 
care indică faptul că acesta a murit la 14 decem-
brie 1888, la vârsta de 51 de ani, provoacă nedu-
merire (ANRM, F. 211, inv. 11, d. 230, f. 121). A 
fost înmormântat la Cimitirul Romano-Catolic din 
Chişinău (str. Valea Trandafirilor, 11). Piatra fune-
rară din calcar sub formă de trunchi de copac a fost 
restaurată de Ambasada Poloniei (Fig. 1). Drept ur-
mare, atât data morţii, cât şi textul în italiană sunt 
clar vizibile: „Qui sotto a questo scoglio riposano le 
ossa di ANDREA, BASSO, nato in Italia distretto 
di Cicagna mori a Chiscignoff li 15 dicembre 1888, 
nel età di 52 anni, pace alla sua anima pregate per 
lui!”, deşi, înainte de restaurare se ştia de anul mor-
ţii – 188211 (Fig. 2).

Soţia sa, Giuditta Basso, rămasă văduvă, în anii 
următori (1892–1893), îndrumată de tatăl ei Cesaro 
Gatti, cumpără terenuri pentru grădini şi vii, pen-
tru o moşie, la marginea Chişinăului, în sectorul V 
(ANRM, F. 36, inv. 3, d. 1119), precum şi în sec-
torul I a oraşului (ANRM, F. 36, inv. 3, d. 1905). 
Se crede că în acest moment sau puţin mai târziu, 
la periferia Chişinăului a apărut cartierul „italian”, 
unde locuiau copiii, iar mai târziu nepoţii Giudittei 
şi Andrea Basso.

Din spusele rudelor, Giuditta îl trimite pe fiul 
ei, Giovanni Basso (născut în 1875) la Genova, să 
facă studii de farmacist, dar acesta se întoarce cu-
rând la Chişinău şi se căsătoreşte. Văduva lui An-
drea Basso, o spun descendenţii ei, era o femeie  
dominatoare, avea o voce frumoasă şi puternică, 
conducea singură trăsura prin oraş, cultiva lalele. 
Giuditta Basso a trăit până la o vârstă înaintată şi a 
murit în anii 1930, la Chişinău.

După revoluţia din 1917, viaţa italienilor în exil 
s-a înrăutăţit, iar cei care  veneau să facă agricultu-
ră, şi mai ales viticultură şi horticultură, au fost în 
curând puşi în faţa legii care interzicea cetăţenilor 
străini să deţină pământ (1924). Aceste tendinţe, 
probabil, se profilau încă înainte de revoluţie, ceea 
ce l-a determinat pe unul din familia Basso, Iosif 
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Andreevici, de a vinde, în anii 1909, 1916, pămân-
turile  cumpărate de Giuditta Basso (ANRM, F. 36, 
inv. 10, d. 493; ANRM, f. 36, inv. 5, d. 9986).

Acesta este încă unul dintre misterele de elu-
cidat. La urma urmei, ştim că familia Basso a pă-
răsit Italia cu doi copii. Înscrisurile din registrele 
parohiale indică faptul că Andrea Basso a mai avut 
cel puţin un fiu – Cezar, care, potrivit înregistră-
rilor din registrele parohiale ale Bisericii Tuturor 
Sfinţilor a cimitirului, moare la 9 ianuarie 1892, la 
vârsta de şase ani şi nouă luni. Deci, s-a născut în 
martie 1885, când familia deja venise la Chişinău 
(ANRM, F. 211, inv. 11, d. 230, f. 159).

La începutul secolului XX, familia Basso îşi 
vindea proprietăţile, unii s-au întors în Italia, totuşi, 
majoritatea familiei Basso a rămas încă la Chişinău.

Se ştie că în familiile Basso au fost întotdeauna 
mulţi copii. Acest lucru se datorează în mare parte 
faptului că mulţi, dacă nu majoritatea din familia 
Basso, erau oameni profund religioşi. Toţi copiii 
daţi de Dumnezeu au fost binecuvântaţi să se nas-
că. Copiii părinţilor credincioşi sunt întotdeauna 
copii ai bisericii. Prima generaţie a familiei Basso 
care a ajuns în Basarabia, desigur, erau de credinţa 
catolică, fiind supuşi italieni. Credinţa şi identitatea 
lor religioasă i-au ajutat să-şi păstreze până la un 
timp identitatea etnică. Nu întâmplător au păstrat 
un restaurant italian, o trattoria, cu bucătărie italia-
nă corespunzătoare. Acest tip de restaurant se deo-
sebeşte de cel clasic printr-un set relativ restrâns de 
preparate, bucătărie „de casă”, servire simplificată 
şi concentrare pe o clientelă obişnuită. După cum 
notează Mauro Piffero, ei pregăteau deserturi deli-
cioase după reţetele vechi ale familiei.

Copiii lui Andrea Basso au crescut şi era tim-
pul să-şi formeze propria familie. Prima căsătorită 
a fost fiica – Tereza, la 13 ianuarie 1891, cu  chişi-
năuianul Ivan Iakovenko (ANRM, F. 211, inv. 11, 
d. 188, f. 57).

Ajunși la Chişinău în 1884, Andrea Basso, ca 
şi soţia sa Giuditta, erau de credinţă catolică. Fiul 
lor Giovanni, născut în 1874, înainte de căsătorie, 
era în credinţa strămoşilor săi. Se căsătoreşte Gio-
vanni devreme, la vârsta de 19 ani (ANRM, F. 211,          
inv. 11, d. 192, f. 64). Însă, cu o zi înainte de căsăto-
rie, se converteşte la ortodoxie şi primeşte numele 
Ioan (ANRM, F. 211, inv. 11, d. 192, f. 44).

Căsătorit cu Ioana Adascăliţa, Ioan Basso a 
avut 18 copii, dintre care au rămas 11. Printre ei: 
primul născut, care a fost numit, ca şi bunicul său, 
Andrei (născut la 19 august 1896) (ANRM, F. 211, 
inv. 11, d. 193, f. 30). Acest nume este semnifica-
tiv pentru familie, se întâlneşte deseori în familii-
le Basso. Alţi copii: Anton (1898–?), Sonia (?–?), 
Maria (?–?), Julieta (?–?), Zahar (1904–1998), Ivan 
(?–?), Fiodor (1907–1982), Cozma (?–?), Domnica 
(1909–1991), Alexei (1917–2000). Faptul că mul-

ţi din această familie erau credincioşi era cunoscut 
doar de mediul lor, ei au încercat să nu vorbească 
despre asta, deoarece cea mai mare parte a vieţii 
lor conştiente a fost în perioada sovietică. Le-a fost 
greu, pentru că mulţi dintre ei nu erau pionieri sau 
membri ai Komsomolului. Potrivit unui informator 
din a treia generaţie, când erau încă copii, ştiau că 
provin dintr-o familie de emigranţi italieni, dar pă-
rinţii le-au poruncit cu stricteţe, la şcoală şi în curte 
să nu dezvăluie acest secret de familie. Cu alte cu-
vinte, au încercat să nu-şi arate identitatea etnică şi 
religioasă în societate.

Încercăm să aflăm ocupaţiile primilor colonişti 
ai familiei Basso, precum şi al descendenţilor, par-
ţial din documentele găsite în Arhivă, parţial din 
mărturiile rudelor. Se ştie că mulţi din familia Basso 
au lucrat la gară, la Chişinău şi la Bucureşti. Fetele 
au cântat în corul bisericii. Atât în   trecut, cât şi în 
prezent, descendenţii lui Basso lucrează la bancă. 
Acesta este un subiect separat şi foarte interesant, 
care depăşeşte sfera studiului menţionat.

În Basarabia, emigranţii italieni aveau ceea de 
ce au fost lipsiţi în patria lor, la Gattorna, de te-
renuri, pe care se aflau numeroase vii şi livezi. În 
romanul lui A. Kogan fratele cel mare îi spune ce-
lui mijlociu: „Am înțeles, frate, demult: oriunde nu 
s-ar grăbi omul, căutând norocul, oricât de viclean 
ar gândi un muritor, nu poate scăpa de pământ. To-
tul se face pe pământ, vine din el, se întoarce în el. 
Pământul este talpa și cu asta am spus tot”. Cel mij-
lociu îi susţine gândul: „Ai dreptate, Ambrogio, i-a 
răspuns Pietro, plecând capul cu oricare rezervă, – 
acuma banii sunt la putere. Dar ei nu sunt statornici, 
pământul este mereu pe loc. Ai dreptate, cu bani 
poți cumpăra și pământ, dar numai de la cei care 
vor să-l părăsească. Eu, Pietro Senarega, nu mă 
voi duce niciodată de pe acest petic de pământ. De 
dragul lui, sunt gata să mai trăiesc cât mi-a rămas, 
printre barbari, departe de ce mi-i drag. Sunt gata 
să lupt, să trec prin lipsuri, să muncesc din greu. 
<...> La urma urmei, pe pământ, frate, se ridică ora-
șe, pe el, deținând pământul, cresc state și dinastii” 
(Коган, 1979: 23). 

În acest context, trebuie remarcat faptul că în 
Chişinău statul vindea terenurile pentru grădini de 
la marginea oraşului la un preţ simbolic, fără ter-
men. Singura condiţie era ca pământul să fie res-
tituit oraşului, dacă proprietarul nu îl cultiva. Un 
astfel de teren a fost cumpărat de unul dintre Basso 
– Iosif Andreevici, care, în 1904, locuia pe şoseaua 
Hînceşti (ANRM, F. 36, inv. 5, d. 2542).

Din spusele apropiaţilor, Ioan (Giovanni) 
Basso a încercat să dea o educaţie bună tuturor co-
piilor săi. Doi fii, Fiodor şi Zahar, sunt trimişi să 
studieze la  seminarul teologic din Bucureşti. Fii-
cele – Domnica şi Sonia învaţă la gimnaziul de fete 
din Chişinău. Copiii cresc şi pleacă, care şi unde: 
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Sonia, Maria şi Julieta pleacă în România, Anton se 
întoarce în Italia, Cozma pleacă în Franţa, iar Zahar 
în Polonia.

Aşa-zisa ramură românească a familiei Basso 
provine de la Domnica Basso, care, înainte de căsă-
torie, pleacă la Bucureşti, cântă în corul bisericii, se 
căsătoreşte cu Ion Temilescu, directorul căii ferate, 
bucureştean. În această căsătorie s-au născut 14 co-
pii, dintre care doar 7 au supravieţuit: Margarita, 
Daniel, Emil, Lucia, Alexe, Vasile, Natalia.

Şi în această familie, toţi copiii primesc studii 
şi educaţie religioasă. Trăiesc în perioada sovieti-
că și aveau meserii corespunzătoare: Daniil era in-
giner-șef la Uzina „Signal”, Emil – inginer-șef la 
Trustul de Construcţii Drumuri, iar Natalia, prima 
crainică la televiziunea din Moldova.

O mulţime de lucruri interesante au rămas în 
afara acestui material. Subiectul pe care l-am atins 
este promiţător şi atractiv din multe puncte de ve-
dere. Descendenţii moderni ai italienilor din Ba-
sarabia de astăzi nu cunosc limba italiană, nu îşi 
amintesc tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor lor, dar 
şi-au păstrat convingerea fermă că nu sunt singuri 
pe această lume, că au rude în Italia, care, ca ei, 
sunt puternici prin puterea rudeniei lor. Familia 
mare este ca un copac uriaş, care este puternic prin 
rădăcinile sale şi chiar dacă coroana copacului pe 
partea însorită este mai bogată, cealaltă parte, mai 
slabă, la umbră, are rădăcini nu mai puţin dezvolta-
te şi puternice.

O dată pe an, în Italia are loc un congres al com-
patrioţilor, care atrage italieni din întreaga lume, in-
clusiv familia Basso. În Republica Moldova sunt în 
prezent 16 familii cu nume Basso, iar alte 100 de 
persoane care l-au pierdut. În total, în comunitate 
sunt înregistrate 295 de persoane cu rădăcini ita-
liene. Bineînţeles, printre aceştia se numără mulţi 
„noi” italieni care au ajuns la noi, în ţară, relativ 
recent. Mulţi dintre ei sunt căsătoriţi cu cetăţeni ai 
Republicii Moldova. Iar scopul sosirii lor este, ca 
acum 100 de ani, cumpărarea pământurilor, comer-
ţul şi construcţiile.

În concluzie, observăm că şi cercetătorii ita-
lieni manifestă interes pentru familia Basso. Mai 
mult, în ceea ce priveşte documentele şi informaţii-
le specifice, interesele nu se intersectează, deoarece 
seamănă cu puzzle-uri împrăştiate de un copil, care 
pot fi asamblate prin cooperare într-o singură ima-
gine a istoriei vechii familii Basso.

Descriind istoria familiei italiene Basso şi a 
descendenţilor acesteia care s-au stabilit la Chişi-
nău, putem contribui la refacerea trecutului emi-
granţilor italieni care s-au stabilit în ţara noastră, 
care fac parte din comunitatea etnică, formată în 
timpul emigrării în masă a italienilor spre Europa şi 
America, fenomen care a avut loc în a doua jumăta-
te a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

Note
1 Anatolii Şneerovici Kogan (1927–2003) – 

jurnalist, scriitor, autor de romane istorice şi de fic-
țiune, traducător. Scrie romane istorice şi romane 
despre Principatul Moldovei din vremurile domni-
torului Ştefan cel Mare, printre care „Podul Înalt” 
(1976), „Castelul Fraţilor Senarega” (1979), „Prin-
ţesa Mangup” (1984), „Ora invaziei” (1988). Pen-
tru mai multe informaţii, vezi: Русская литература 
Молдовы в лицах и персоналиях (XIX – нач. 
XXI вв.): Биобиблиографический словарь-
справочник. Кишинев: Inessa, 2003, p. 203-204.

2 Chastina A. The architect Alexander Iosif 
Bernardazzi (1831–1907) and his first projects in 
Bessarabia. În: Arta, nr. 1, 2016, р. 38-43; Chastina 
A. The creativity of architect G. Toricelli (1796–
1843). În: Dialogica, revista de studii culturale și 
literatură, nr. 2, 2019, p. 68-71; Chastina A. The 
creativity of architects Francesco Boffo and Ippo-
lit vander-Schkruf in Bessarabia for the first half 
of the XIX century. (On the 160th anniversary of 
the construction of the monument in the memory of 
the Battle of Cahul). În: Arta, nr. 1, 2020, р. 30-36; 
Частина А. Итальянский циркач Оресто Феррони 
в Бессарабии. În: Analecta catholica, vol. IV. Chi-
şinău, 2010, p. 335-347; Ceastina A. Istoria con-
struirii primei clădiri din piatră a circului-teatru din 
Chişinău în anii 1911–1918. În: Simpozionul na-
ţional de studii culturale: Ediţia 2, 2020, p. 36-37.

3 Vezi trimiterea autorului din citat: 
Писаревский Г. Г. Из истории иностранной 
колонизации в России XVIII в. În: Записки 
Московского археологического института. М., 
1909; Nunziante F. Gli Italiani in Russia il secolo 
XVIII. In: Nuova Antologia. 1929. 16 jule. Anno 
64. Fasc. 1376, p. 187-210.

4 Vezi despre Урядова Анна Владимировна 
/ Uryadova Anna Vladimirovna.  În: http://hist.
uniyar.ac.ru/departments/modern-russian-history/
uryadova-anna-vladimirovna/ (vizitat 14.07.2022).

5 Vi presento: Giulio Vignoli!  In: https://cerkio.
livejournal.com/4990.html (vizitat 23.09.2022). 

6 Verbatim: “Il suo presidente, Andrea Basso, 
che ha 36 anni, discende da immigrati liguri. I suoi 
avi erano native di Gattorna e Tribogna, in Val Fon-
tanabuona, e di Mezzanego nellʼinterno chiavare-
se”.

7 Claudio Beccalossi: “La Moldavia del bisogno”  
https://www.youtube.com/watch?v=Cbx710AYcg4 
(vizitat 05.08.2022).

8 Orășelul Gattorna face parte din comunitatea 
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Moconesi, provincia Genova, regiunea Liguria.
9 Mauro Piffero și grupul lui tema-

tic în Facebook. https://www.facebook.com/
groups/404137136395698/ (vizitat 05.08.2022).

10  Vezi: https://www.familysearch.org/ru/sur-
name?surname=Basso (vizitat 05.08.2022).

11  Vezi: Рыбалко Е. Из истории кишиневского 
римско-католического кладбища. În: Analecta 
catolica / Episcopia Romano-Catolică din Chişi-
nău. Vol. I. Col. de red. E. S. Anton Coşa. Chişinău: 
S. n., 2005, p. 181: «Бассо Андреа (†1882, 52-х 
лет), уроженец Италии. Надгробие из камня-
известняка в виде срубленного дерева. Текст на 
итальянском языке».

12 Mauro Piffero este angajat al Crucii Roşii 
Italiene, rezident în Gattorna, care administrează o 
pagină de Facebook a Gattornei în fotografii.

13 Fratele mai mare al lui Andrei Basso – Luigi 
şi soţia sa Maria, care, plecând în Olanda, s-au îm-
bogăţit vânzând jucării. S-au întors la Gattorna, şi-
au deschis propriul hotel. În prezent, în Gattorna 
există şi un Muzeu de jucării al familiei Basso.

14 Vorbim despre o jucărie moale – Piticul 
„Fundin”.

15 De fapt, numele Monastrih este versiunea 
greșită a familiei Monastîrsky. 

16 Publicaţie de grup de Mauro Piffero “Gattor-
na once upon a time” – “Quelli che non hanno tro-
vato l’America”, din 15 mai 2015 (23 апреля 2016) 
en Facebook (vizitat 23.08.2022).

Documente din arhivă
Arhiva Naţională a Republicii Moldova 

(ANRM):
ANRM, F. 36, inv. 2, d. 1399.  
ANRM, F. 36, inv. 3, d. 1119.  
ANRM, F. 36, inv. 3, d. 1905. 
ANRM, F. 36, inv. 5, d. 2542. 
ANRM, F. 36, inv. 5, d. 9986. 
ANRM, F. 36, inv. 10, d. 493. 
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 188, f. 57. 
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 192, f. 44. 
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 192, f. 64. 
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 193, f. 30.  
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 230, f. 121. 
ANRM, F. 211, inv. 11, d. 230, f. 159. 
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Anexă

Fig. 1. Piatra funerară a lui Andrea Basso de la 
Cimitirul Romano-Catolic din Chişinău. Imaginea 

din Arhiva personală a S. Procop  

       Fig. 2. Placa comemorativă. Imaginea din Arhiva 
personală a S. Procop
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Fig. 3. Descendenţii lui Andrea Basso în sala festivă a Biroului Relaţii Interetnice, la începutul  anului 
2000. Secvenţă din filmul „La Moldavia del bisogno” (de Claudio Beccalossi)7 

Fig. 4. Descendenţii lui Andrea Basso în faţa Biroului Relaţii Interetnice, la sfârşitul anului 1990 ai sec. 
XX. Imagine din pagina lui Mauro Piffero9


