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Bucuresti, 23 mai 2012 Comunicat de presa
Dan Puric si Editura Cununi de stele la Bookfest
2012 Miercuri, 30 mai, ora 15:00, Editura
Cununi de stele lanseaza, in cadrul Bookfest
2012, volumul Sergiu Al-George vazut de noi,
indienii, de Amita Bhose . Cartea va fi
prezentata de catre actorul si regizorul DAN
PURIC, invitatul special al editurii.
Personalitatea si activitatea celui mai mare
indianist roman - Sergiu Al-George - sunt
readuse in atentia publicului romanesc prin
articolele, studiile Amitei Bhose - exegeta a
operei eminesciene, profesoara de sanscrita,
bengali si civilizatie indiana la Universitatea
Bucuresti, prima traducatoare a lui Eminescu in
Asia, scriitoare, autoare de manuale.
Medic-cercetator, inventator al primului stroboscop mecanic pentru investigarea
laringelui, specialist al lingvisticii sanscrite, precum si al culturii indiene veche, traducator
din sanscrita, detinut politic (arestat in lotul Noica si condamnat la 7 ani inchisoare din
care a executat 5 ani si 6 luni) Sergiu Al-George s-a bucurat de pretuirea Amitei Bhose, cu
care a coordonat , in anii 80, Cenaclul de indianistica din cadrul Universitatii Bucuresti unde a si fost lector extern intre anii 1971-1974, tinand un curs de filozofie si civilizatie
indiana. Volumul reuneste articolele, studiile Amitei Bhose avandu-l pe Sergiu Al-George
drept subiect, recenziile cartilor lui Sergiu Al-George, traducerea conferintei pe care
acesta a sustinut-o la al V-lea Congres International de sanscrita de la Banares, insotita
de note ample ale traducatoarei (Amita Bhose), prezentarile operei lui Al-George facute
de autoare la Ambasada Indiei, Ramakrishna Mission din Calcutta, scrisori inedite ale
Amitei Bhose in care pleda pentru traducerea cartilor si studiilor lui Sergiu Al-George intr-o
limba de circulatie internationala pentru ca tot mai multi specialisti, inclusiv cei indieni, sa
poata avea acces la exegezele acestui mare savant. Arhaic si universal, cel putin, ,,va
servi criticii contemporane indiene ca model desavarsit pentru analiza operelor scriitorilor
clasici, dupa canoanele esteticii indiene." (Amita Bhose). De cercetam bibliografia
sanscritologului pana la moartea Amitei Bhose, 1992, singurele traduceri, recenzii,

interviuri, articole despre Sergiu Al-George sunt cele realizate de domnia-sa.
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Dincolo de valoarea ?tiin?ific?, aceast? carte analizând ?i prezentând, din punctul de
vedere al unui alt mare specialist în cultura indian?, activitatea de sanscritolog a lui
Al-George, volumul are ?i valoare memoralistic?, deoarece îl cunoa?tem ?i pe omul
Al-George, cel ce se a?eza în banc?, al?turi de studen?i. Cartea este prefa?at? de so?ia
orientalistului, Dorina Al-George, care aduce m?rturii inedite despre via?a ?i activitatea celui
ce gândea în sutrele lui Panini.

Intitulat? Sergiu Al-George v?zut de noi, indienii, cartea s-ar putea numi la fel de bine
Sergiu Al-George v?zut de noi, românii. Deoarece Amita Bhose „a iubit ?ara
noastr? poate mai mult decât mul?i români ?i a slujit-o cu inteligen?a ?i condeiul
ei” (Zoe Dumitrescu-Bu?ulenga); a tr?it ?i a murit în România din dragoste pentru
opera eminescian?, a creat, de una singur?, o punte de leg?tur? între cultura
român? ?i cea indian?. Într-un interviu, Amita Bhose se întreba în ce categorie o

va situa o istorie a eminescologiei române ?i str?ine… În cea a exege?ilor români
sau str?ini? R?spunsul ni l-a dat doamna Zoe Dumitrescu Bu?ulenga mai sus, în
postfa?a c?r?ii Eminescu ?i India, ap?rut? la Editura Cununi de stele (2009, 2011). Cât
despre Sergiu Al-George, acesta va fi perceput de indienii care l-au cunoscut ca având
„aceea?i structur? mental? ca ?i sanscritologii indieni; altfel n-ar fi putut s? în?eleag?
spiritualitatea indian? în propria-i perspectiv?.” Amita Bhose îl ?i nume?te „indo-român” ?i
„fiu spiritual al Indiei”.

Înainte de toate, cartea aceasta este un exemplu de demnitate. Atât Amita Bhose cât ?i
Sergiu Al-George au avut vie?i exemplare, demne iar activit??ile lor au fost deschiz?toare
de drumuri în indianistica româneasc?. În acest spirit, al demnit??ii, prezen?a domnului Dan
Puric la eveniment ne onoreaz? pe noi, oameni indiferent de na?ionalitate.
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