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Gânduri pentru Smaranda
de Mălina Duţă

Î

n toamna aceasta se vor împlini 10 ani de
când o cunosc pe doamna Smaranda
Vultur. Prima dată ne-am întâlnit într-o
sală de curs de la Universitea de Vest din
Timișoara, eu începeam masteratul de
Comunicare Interculturală și ea ne preda cursul
„Identitate, alteritate, comunicare”. La început
am considerat-o severă, probabil pentru că ne-a
trimis o bibliografie densă, complexă, „grea”.
Cu timpul aveam să descopăr că nu severitatea
o caracterizează pe Smaranda Vultur.
Bibliografia o folosesc și acum.
âteva luni mai târziu am avut ocazia,
mulțumită ei, să particip, alături de
câțiva colegi, la un teren antropologic la
Roșia Montană, alături de studenți de la
Université catholique de Louvain, Belgia. Cu
toții ne-am întors entuziasmați, unul dintre
participanți chiar a scris o lucrare de dizertație
despre acest teren, iar pentru mine aceasta a fost
o experiență formatoare. Nu am uitat niciodată,
de atunci, să ascult ce spun oamenii, să
urmăresc, în același timp, ce fac, și să compar
cele două versiuni ale realității lor. Am început
să colaborăm tot mai strâns, iar eu am devenit
tot mai interesată de antropologie. Am realizat,
sub îndrumarea doamnei Vultur, un stagiu la
Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale
(CISR) al Universității de Vest, moment în care
am descoperit istoria orală și interviurile de tip
„povestea vieții”.
impul s-a scurs, eu am plecat la Paris,
după care m-am întors și am luat o pauză
de la viața academică. Trebuie să
recunosc că Smaranda Vultur a fost cea care ma făcut să realizez că antropologia devenise o
pasiune, și tot ea m-a convins să încep studiile
doctorale.
in 2016 am devenit colege la
Biblioteca
Centrală
Universitară
„Eugen Todoran”. Știam deja
că
doamna Vultur este o cercetătoare cum puțini
sunt și rigurozitatea sa științifică este
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exemplară, dar lucrând la organizarea
Bibliotecii de Istorie Orală am descoperit și alte
calități ale ei. Smaranda Vultur este generoasă
peste măsură. Își dă timpul, resursele, energia
pentru a ajuta sau pentru a le face plăcere celor
din jurul său. Smaranda Vultur este infinit de
curioasă și pasionată de toate fațetele omului și
ale societății, fie că e vorba de antropologie,
psihologie sau artă. Smaranda Vultur este o
luptătoare. Aceste rânduri îmi amintesc cu mult
drag de câteva ocazii în care am băut împreună
o cafea sau am stat de vorbă într-un restaurant.
Ascultând-o cum povestea, lumea din jur s-a
preschimbat într-o mare sală de bal, în care
dansăm în continuare cu toții, unii mai bine,
alții mai puțin, unii cu grație și alții din
obligație, dar toți legați între noi cu firele
invizibile ale istoriei pe care o traversăm și care
ne traversează deopotrivă. Sunt o persoană
norocoasă, am avut până acum ocazia să cunosc
câțiva oameni excepționali, care într-un fel sau
altul mi-au schimbat viața în bine. Doamna
Smaranda Vultur este cu siguranță unul dintre
aceștia.

T

D

Fotografie din arhiva personală a Mălinei Duţă;
Primăvara anului 2011, Universitatea de Vest din
Timișoara. Smaranda Vultur împreună cu o parte din
studenţii de la masterul de Comunicare Interculturală,
Pierre de Trégomain și Mihai Panu.

