REVIST~ A UNIUNII
SCRIITORILOR DIN
ROMÅNIA
SERIE NOU~, 32 PAGINI
30 IANUARIE 2009
NR. 1 (1516),
ANUL XXI
1 LEU

1

Editat` \n colaborare cu
Centrul pentru Dialog
Multicultural "Orizont"

www.revistaorizont.ro

FAMILIA {ORA

16-18
Num`r realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara
LORENZO RENZI

MAGNIFICII LIMBII ROMÅNE

Cu foarte pu]in timp în urm` m-am reîntors
la Miori]a, pentru c` un ziar local de aici, din
Padova, a publicat o [tire cu privire la înmormântarea unei tinere victime a unui omor, celebrat`
sub form` de nunt`, ceea ce trimite tocmai la tema
din Miori]a, a[a cum a fost analizat` de mari
cercet`tori români, printre care [i Eliade. Este
eliadian` în mod special ideea c` temele riturilor
pot s`-[i piard` influen]a în cultura modern`, unde
mitul arhaic nu mai are rolul central pe care îl
avea în societatea tradi]ional`, îns` nu dispar. Mi
s-a p`rut c` se întrevede aici o rena[tere a acestuia.
Am scris un scurt articol în acest sens, interpretând
acest fapt prin prisma ideilor lui Eliade, o personalitate a culturii române a c`rei importan]` se men]ine constant` în timp.
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În adolescen]` ce puternic a fost gustul de evadare, dac` ni s-ar fi spus atunci cât de demoralizatoare
poate fi nostalgia, n-a[ fi putut s` cred, fiindc` n-a[
fi g`sit ce a[ putea regreta. M` visez acas`. M`
v`d umblând din camer` în camer`, în buc`t`rie,
la pian, la radio, la masa de scris, în fotoliu citind,
la mas` duminica [i pe mama, mereu a[ zice aproape
ispititoare, dulce, tân`r`, vesel`, cum a[a de rar o
mai v`d [i mi-e fric` s-o mai pot vedea. Dac` a[
putea printr-un gest care s` nu cear` atâta efort ca
preg`tirea unei c`l`torii, decizia, decizia mai ales,
a[ zbura la ea, ca pe urm` s` plâng dup` trei zile
c` nu mai sunt cu Mihai. Pân` acum asta e r`zboiul
pentru mine, ner`bdare care m` arde, nostalgie [i
un dor, un dor de mama. (9 oct. 1939)
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MAGNIFICII
LIMBII
ROMÅNE
LORENZO RENZI
UN TÂN~R SEPTUAGENAR
Un "puer senex", astfel a fost numit de c`tre colegi Lorenzo Renzi, profesor
de Lingvistic` [i Filologie romanic` la Universitatea din Padova, cu ocazia anivers`rii
vârstei de [aptezeci de ani [i a prezent`rii, în data de 13 ianuarie, în cadrul festiv
al celei de a 1584 reuniuni a Cercului Filologico-Lingvistic Padovan, a volumului
Le piccole strutture. Linguistica, poetica, letteratura (Micile structuri. Lingvistic`,
poetic`, literatur`), Bologna, Il Mulino, 2009, îngrijit de Alvise Andreose, Alvaro
Barbieri, Dan Octavian Cepraga, cu o lung` "Tabula gratulatoria" în deschidere.
La prestigioasa editur` Il Mulino din Bologna, cu care a colaborat [i în calitate
de consultant [tiin]ific, Lorenzo Renzi a publicat, de asemenea: Come leggere la
poesia. Con esercitazioni su poeti italiani del Novecento (1985) – Cum se cite[te
poezia, Constan]a, Pontica, 2000, traducere de George Popescu; Nuova introduzione
alla filologia romanza (în colaborare cu Giampaolo Salvi, 1985, republicat` de
mai multe ori, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare); Grande grammatica
italiana di consultazione (cu Giampaolo Salvi [i Anna Cardinaletti, în trei volume
distincte ap`rute între 1988 [i 1995, ulterior retip`rite de mai multe ori); Proust
e Vermeer. Apologia dell'imprecisione (1999) – volum finalist al premiului Viareggio,
care a cunoscut [i versiunea româneasc`, Proust [i Vermeer. Apologia impreciziei,
Cluj-Napoca, Clusium, 2006, traducere de Gabriela Lungu; Manuale di linguistica
e filologia romanza (în colaborare cu Alvise Andreose, 2003) [i Le conseguenze
di un bacio. L'episodio di Francesca nella 'Commedia' di Dante (2007).
Volumul de 720 de pagini Le piccole strutture. Linguistica, poetica, letteratura
reune[te cele mai importante studii – ap`rute de-a lungul timpului în diverse reviste,
acte a varii congrese ori în volume miscelanee – studii care acoper` întreaga activitate
de cercetare a unui autentic maestru al filologiei, actualmente vicepre[edinte al
Société de Linguistique Romane, [i st` sub semnul simbolic al "întâlnirii": întâlnirea
cu diferite limbi [i oamenii care s-au îndeletnicit cu ele, în eseul autobiografic
ini]ial – L'autobiografia linguistica in generale, e quella dell'autore in particolare,
con un saggio di quest'ultima (Autobiografia lingvistic` în general [i cea a autorului
în particular, cu un eseu despre cea din urm`) – în care autorul î[i rememoreaz`
experien]ele lingvistice din copil`rie [i primii anii ai form`rii la Vicen]a, ora[ul
s`u natal situat în nord-estul Italiei, precum [i contactul cu cele dou` limbi str`ine
care au avut un rol semnificativ în via]a [i activitatea sa de cercetare – germana
[i româna, c`rora li se adaug` friulana; întâlnirea, apoi, cu personalit`]i de marc`
– pe care le-a cunoscut personal sau prin intermediul operei pe care au l`sat-o –
în partea final`: Occasioni (Ocazii). Este vorba despre Gianfranco Folena, renumit
lingvist [i filolog, profesor la Universitatea din Padova, Ramiro Ortiz – "un caz
rar de profesor care [i-a împ`r]it via]a [i activitatea didactic` între dou` ]`ri, România
[i Italia" (a predat literatur` italian` la Universitatea din Bucure[ti timp de dou`zeci
[i trei de ani, din 1909 pân` în 1932, apoi filologie romanic` la Universitatea din
Padova, din 1933 pân` în 1947, anul dispari]iei sale, perioad` în care a ]inut [i un
curs anual de literatur` român` în cadrul cursului de filologie romanic`), Mircea
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Maurice Molho.
În încheiere g`sim [i un interesant Diario di Romania (Jurnal din România)
din anii 1990 [i 1997, în care, în peregrin`rile [i reflec]iile autorului, se întâlnesc
Ana Blandiana, Romulus Rusan, Mircea Dinescu, Adrian Marino, Marian Papahagi,
dar [i, din perspectiva disiden]ei, Paul Goma.
La început se distinge figura lui Alexandru Niculescu, gra]ie c`ruia, în 1963,
pe când acesta era profesor invitat de lingvistic` româneasc` la Institutul de
Romanistic` al Universit`]ii din Viena, Lorenzo Renzi a început s` studieze limba
român` [i s` se apropie de cultura acestui spa]iu. Alexandru Niculescu a devenit
apoi "unul din marii prieteni ai vie]ii mele, poate cel mai mare", c`ruia "îi datorez
[i impulsul decisiv de a m` ocupa de lingvistic`", dup` cum însu[i m`rturise[te,
ad`ugând, mai departe: "am dezvoltat fa]` de limba român` o sensibilitate pe
care o am numai pentru francez`, îns` nu am dobândit-o în cazul altor limbi pe
care le-am studiat [i le cunosc: germana, engleza [i spaniola".
În acest cadru reflexiv-evocativ se situeaz` seria de texte de specialitate
reprezentative pentru amploarea intereselor [tiin]ifice ale autorului, de la literatur`
(poe]ii provensali, Dante, Petrarca, Eugenio Montale [i Paul Verlaine) la lingvistica
romanic` [i istoria limbii pân` la antropologia literar` [i folclor, în special cel
românesc: în sec]iunea Sui canti popolari romeni (Despre cântecele populare
române[ti). În toate aceste domenii, Lorenzo Renzi a dat contribu]ii fundamentale
caracterizate printr-o viziune de larg` respira]ie, în care fiecare tem` de analiz`
se leag` de alte contexte [i tradi]ii culturale, în ansamblul c`rora cultura român`
a ocupat întotdeauna un loc privilegiat.
În interviul care urmeaz` am încercat s` parcurgem câteva dintre momentele
cele mai semnificative ale complexei activit`]i de românist a profesorului [i
cercet`torului Lorenzo Renzi, doctor honoris causa al Universit`]ii din Bucure[ti,
al Universit`]ii "Babe[-Bolyai" din Cluj-Napoca, al Universit`]ii "Alexandru Ioan
Cuza" din Ia[i [i al Universit`]ii de Vest din Timi[oara, unul dintre cei mai laborio[i
promotori ai culturii române în Italia, în diversele sale forme de manifestare.
(AFRODITA CIONCHIN)

Afrodita Cionchin: Domnule Profesor,
sunte]i unul dintre cei mai importan]i romani[ti
[i români[ti din Italia. În sfera românisticii,
principalele dumneavoastr` direc]ii de cercetare
vizeaz`, pe de o parte, etnografia [i folclorul
românesc – înc` de la primul volum, Canti
narrativi tradizionali romeni. Studio e testi,
Firenze, Olschki, 1968 – [i, pe de alt` parte,
studiile de lingvistic` româneasc` pe care lea]i publicat în reviste [i volume de specialitate
din Italia [i România
România. V-a[ întreba, în primul
rând, ce loc ocup` românistica în ansamblul
preocup`rilor dumneavoastr` [tiin]ifice [i,
deopotriv`, în traiectul dumneavoastr` uman
[i cultural?
Lorenzo Renzi
Renzi: Produc]ia mea privind
limba [i literatura român` este strict legat`
de autobiografie, a[a cum, de altfel, cred c`
se întâmpl` în multe cazuri, în ceea ce prive[te
activitatea multor oameni de studiu. A[ începe,
a[adar, prin câteva elemente succinte de
autobiografie: am fost în România în 196869, pentru aproximativ un an, cu o burs` de
studiu, care s-a prelungit apoi, [i în aceast`
perioad` am ales un subiect a[a cum ast`zi
se alege o tem` pentru teza de doctorat. Pe
atunci, doctoratul nu exista în Italia, ideea mea
[i a profesorului care îmi coordona studiile –
Gianfranco Folena – care acorda o mare
importan]` studiului limbii române între
celelalte limbi romanice [i dorea ca eu s` m`
orientez în aceast` direc]ie – a[adar, ideea
noastr` era aceea de a face o monografie a
unei teme care s` fie legat` de român`. Am
f`cut cercet`ri, am cerut sfaturi [i, în cele din
urm`, m-am oprit asupra cântecelor populare
române[ti. Nu a fost o alegere scontat`, dat
fiind c` implica anumite cuno[tin]e de
etnografie [i folclor pe care nu le aveam la
vremea respectiv`, dar pe care le-am dobândit
în scurt timp, nu [tiu cât de profund, chiar în
România unde, la Institutul de Etnografie [i
Folclor, erau mari profesori: Mihai Pop,
reprezentant de seam` al curentului structuralist
care domina atunci scena european`; Ovidiu
Bârlea, un fost elev al marelui Constantin
Br`iloiu, care a l`sat opere importante în
domeniul folclorului românesc; Liliana

Ionescu-Rux`ndoiu [i Pavel Rux`ndoiu. Era
[i Monica Br`tulescu, autoarea unei monografii
fundamentale privind colinda, pe care am
reîntâlnit-o, mul]i ani dup` aceea, într-o
c`l`torie la Ierusalim, unde a emigrat. În acela[i
timp am frecventat în acea perioad` cursuri
[i am avut contacte personale cu Liviu Onu,
cu care m-am reîntâlnit apoi de-a lungul anilor,
cu Mihai Nasta, care mi-a urm`rit cu entuziasm
studiile, cu Alexandru Niculescu [i Florica
Dimitrescu. Eram, a[adar, înconjurat de mari
oameni de studiu, cei mai mul]i mai în vârst`
decât mine, mari mae[tri care m-au primit nu
atât ca pe un discipol, ci mai mult ca pe un
prieten.
În felul acesta alegerea mea s-a oprit la
cântecele populare române[ti, la un studiu de
stilistic` ale c`rui linii fundamentale mi-au
fost sugerate de Mihai Pop. A ie[it o carte
care a ap`rut în Italia, scris` în limba italian`,
[i care s-a bucurat de o primire bun` atât în
Italia, cât [i în România, dat fiind c` a fost
par]ial tradus`, dar a c`rei inspira]ie nu a venit
din studiile de italian` pe care le f`cusem pân`
atunci, ci, dup` cum v` spuneam, din mediul
cultural al folcloristicii române[ti.
— Interesul dumneavoastr` pentru
literatura popular` româneasc` s-a manifestat
predilect pentru balada "na]ional`", Miori]a,
în mai multe studii, pân` la una dintre cele
mai recente interven]ii.
— Am continuat s` studiez acest filon
al folclorului românesc, în mod special cel
privind cântecele b`trâne[ti, de-a lungul anilor,
într-un fel rapsodic, a[ putea spune, pân` acum
câteva luni, ultima mea interven]ie fiind scurtul
articol Miori]a la Padova (ap`rut în traducere
[i în revista Orizont), despre care voi vorbi
ceva mai încolo. Miori]a e o oper` care exercit`
un puternic efect [i în rândul studen]ilor no[tri.
Dan Cepraga, care mi-a fost student [i acum
este profesor de limba [i literatura român` la
Universitatea din Padova, mi-a spus c` atunci
când le-a citit Miori]a studen]ilor s`i, printre
care sunt [i români, unul plângea, ceea ce nu
m` mir`, pentru c` efectul pe care îl are marea
poezie [i asupra mea este c` îmi dau lacrimile.
Sunt poezii pe care nu îndr`znesc s` le citesc
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în public pentru c` îmi produc o emo]ie prea
mare [i atunci trebuie s` aleg o alta, evitând-o
pe aceea care îmi place mai mult! M` refer
aici, spre exemplu, la unele poezii ale lui
Arghezi. Fac o mic` divaga]ie: am realizat
nu de mult, împreun` cu Gabriella Molc[an
de la Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` din Vene]ia, o lectur` public`
înso]it` de scurte comentarii din poezia
popular` modern`, într-o localitate din
provincia Padova, Cadoneghe, [i am ales circa
zece texte care mergeau de la Eminescu pân`
la Ana Blandiana, trecând prin Ion Barbu,
Arghezi, despre care v` vorbeam mai devreme,
[i al]i poe]i importan]i, [i în alegerea textelor
din Arghezi a trebuit s` evit cele dou` pe care
le îndr`gesc cel mai mult, Testament [i Buna
vestire, pentru c` a[ fi riscat s` m` emo]ionez.
Trebuie s` spun c` textele din Marin Sorescu
pe care le-am ales s-au bucurat de aplauze la
scen` deschis`.
Prin aceast` l`rgire de perspectiv` am dorit
s` eviden]iez faptul c`, dac` activitatea mea
[tiin]ific` s-a focalizat în primul rând asupra
cântecelor populare [i apoi asupra studiilor
de lingvistic` româneasc` – articolul,
pronumele, declinarea, cazurile – în realitate
am c`utat întotdeauna s` m` ocup de limba
[i literatura român` în ansamblu, [i aceasta
în mod deosebit în cei [apte ani în care am
predat româna la Universitatea din Padova,
pe lâng` filologie romanic`, dar [i în alte ocazii.
— În ce m`sur` a]i fost influen]at de
viziunea lui Mircea Eliade în tratarea poeziei
tradi]ionale [i a folclorului românesc?
— La pu]in timp dup` ce am publicat
cartea despre cântecele populare române[ti,
am primit o scrisoare de la Mircea Eliade, pe
care o p`strez. Îmi scria c` a aflat de existen]a
c`r]ii mele [i m` întreba cum ar fi putut s`
intre în posesia unui exemplar, astfel c` i-am
trimis o copie [i, în volumul s`u De la Zalmoxis
la Genghis Han (1970), publicat în francez`
[i ulterior tradus [i în italian`, e citat` [i cartea
mea definit` drept analiz` estetic` a cântecelor
populare române[ti. În acea vreme citisem deja
Comentarii la Legenda Me[terului Manole
(1943), care este o lucrare foarte important`,
în limba român`. O citisem la Bucure[ti la
Biblioteca Academiei, Fondul special, unde
se aflau c`r]i pe care românii nu le puteau
citi decât cu un permis special, str`inii îns`
cu mai mare u[urin]`, dar tot cu un permis
expres. Ideile din acest volum sunt
fundamentale pentru riturile de construc]ie,
idei care au fost reluate în cursul anilor în
alte opere, îns` aici se pot vedea în toat`
complexitatea. În cartea mea despre Cântece
b`trâne[ti, care viza cu prec`dere planul stilistic,
acceptam interpretarea etnologic` a baladei
Me[terul Manole propus` de Eliade.
À propos de Eliade, cu foarte pu]in timp
în urm` m-am reîntors la Miori]a, pentru c`
un ziar local de aici, din Padova, a publicat
o [tire cu privire la înmormântarea unei tinere
victime a unui omor, celebrat` sub form` de
nunt`, ceea ce trimite tocmai la tema din
Miori]a, a[a cum a fost analizat` de mari
cercet`tori români, printre care [i Eliade. Este
eliadian` în mod special ideea c` temele
riturilor pot s`-[i piard` influen]a în cultura
modern`, unde mitul arhaic nu mai are rolul
central pe care îl avea în societatea tradi]ional`,
îns` nu dispar. Mi s-a p`rut c` se întrevede
aici o rena[tere a acestuia. Am scris un scurt
articol în acest sens, interpretând acest fapt
prin prisma ideilor lui Eliade, o personalitate
a culturii române a c`rei importan]` se men]ine
constant` în timp. A murit de mul]i ani, operele
sale nu se mai g`sesc în libr`riile din Paris
pe primele locuri, a[a cum se întâmpla cu ceva
timp în urm`, dar gândirea [i viziunea sa ocup`
un loc central [i va continua s` o fac` [i în
viitor.
— Un alt subiect semnificativ se leag`
de tradi]ia studiilor de limb` [i literatur` român`
la Universitatea din Padova, o tradi]ie
important` care, cu siguran]`, merit` s` fie
evocat`. Începuturile acesteia se leag` de
personalitatea Profesorului Ramiro Ortiz care,
în perioada 1933-1947 (anul dispari]iei sale),
a ]inut anual un curs de literatur` român` în
cadrul cursului de Filologie romanic`.
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Lectoratul de limba român` a fost inaugurat
în anul universitar 1937-1938, primul "lector"
fiind profesoara Nina Façon.
În anul universitar 1947-1948, Prof. Carlo
Tagliavini a predat cursul de Limb` [i
Literatur` român`, urmat, din 1948 pân` în
1964 (anul dispari]iei sale), de Prof.
Alexandrina Mititelu, care a fost, începând
din 1938, asistent` a lui Ortiz. Apoi, în baza
Acordului cultural dintre Italia [i România,
la catedra de român` s-au succedat: Prof.
Alexandru Niculescu (1965-1971), Prof. Sorin
Stati (1971-1976), Prof. Cicerone Poghirc
(1976-1979), Prof. Ion Nea]` (1979-1984).
Lorenzo Renzi, Profesor de Filologie romanic`,
a predat [i cursuri de limba [i literatura român`
din 1984 pân` în 1993, lectori fiind Andreia
Roman (1980-1983) [i Anca Bratu (19831991).
Dup` 1991, a fost oficial activat, în baza
acordurilor ministeriale, un lectorat de schimb
cu România, lectori fiind: Lauren]ia Dasc`lu
Jinga (1992-1996), Lucia Uricaru (1996-2000),
Cristian Moroianu (2000-2003), iar din 2003
m` bucur s` îmi pot desf`[ura aici activitatea
de lector de limba român`. Actualmente, în
cadrul Facult`]ii de Litere de la Universitatea
din Padova exist` doi profesori titulari de
Limba [i Literatura român`: Prof. Roberto
Scagno (din 1993) [i Prof. Dan Octavian
Cepraga (din 2004).V-a[ întreba acum: ca
dasc`l care reprezint` o parte important` din
istoria recent` a pred`rii limbii [i literaturii
române la Universitatea din Padova, cum v`
raporta]i la aceast` tradi]ie?
— Am fost profesor de român` timp de
[apte ani pân` în 1990-1991, când Universitatea
din Padova a reluat raporturile oficiale cu noua
Românie [i a venit la Padova primul lector
în cadrul contractului reînnoit dintre cele dou`
state, care era Lauren]ia Dasc`lu-Jinga. În
acela[i timp, a fost titularizat la catedra de
limb` român`, prin concurs, profesorul Roberto
Scagno, care este [i acum activ. Eu am fost,
a[adar, profesor de român` între retragerea
profesorului Ion Nea]` din Timi[oara [i
revenirea, se poate spune, la normalitate [i
la poten]area pred`rii limbii [i literaturii române
la Universitatea din Padova. A[ putea spune
c` am fost profesor într-o perioad` de criz`
[i decaden]`, cu satisfac]ia, totu[i, de a fi ocupat
acest post când a avut loc eliberarea României
în decembrie 1989 [i când s-a desf`[urat o
magnific` ceremonie improvizat` în prezen]a
rectorului Universit`]ii, Mario Bonsembiante,
cu ocazia c`derii regimului comunist. În aceast`
perioad` studen]ii de la român` erau foarte
pu]ini, ceea ce se explic` foarte bine prin faptul
c` raporturile între cele dou` ]`ri deveniser`
aproape inexistente, [i probabil [i din alte
ra]iuni, dat fiind c` românii în Italia erau [i
ei realmente foarte pu]ini. L-am avut îns`,
printre studen]i, pe Dan Octavian Cepraga,
care a devenit apoi profesor asociat de român`,
astfel c` am l`sat o descenden]` [i, ca atare,
pot spune c` am descenden]i când sunt înc`
în via]`, ceea ce nu poate fi pentru mine decât
motiv de bucurie. Nu sunt un profesor invidios
care nu dore[te s` aib` colegi mai tineri,
dimpotriv`, m` bucur s` am o asemenea
remarcabil` continuitate a activit`]ii mele de
predare care s-a desf`[urat, cum spuneam, întro perioad` dificil`, având al`turi doi lectori
de nivel excep]ional, Andreia Roman [i Anca
Bratu, care veneau de la Bucure[ti [i erau pe
atunci în exil.
În aceast` perioad` am avut [i o func]ie
politic`... [i diplomatic`, în sensul c`, pe de
o parte, am c`utat s` am la Padova o prezen]`
a exilului românesc, pe care trebuia s` o
conciliez, pe de alt` parte, cu aceea a
profesorului trimis aici de guvernul român din
vremea aceea – Ion Nea]` – care continua
tradi]ia profesorilor trimi[i la noi în timpul
comunismului.
— Tot de numele dv. se leag` Societatea
de studii române 'Miron Costin', care din 1986
func]ioneaz` pe lâng` Departamentul de
Romanistic` (Facultatea de Litere) de la
Universitatea din Padova. Cum s-a n`scut
aceast` asocia]ie [i ce reprezint` pentru
dumneavoastr`, care sunte]i ideatorul ei?
— În aceea[i perioad` despre care v`

vorbeam mai înainte, din dorin]a de a compensa
num`rul foarte sc`zut al studen]ilor, m-am
gândit s` înfiin]ez o societate care s` reuneasc`
fo[tii studen]i [i am adunat – în m`sura
posibilului – numele tuturor celor care au
studiat româna de la începuturile pred`rii ei
la Padova, cum a]i amintit dv. Am adunat,
a[adar, numele a circa cincizeci de persoane
care au studiat româna în to]i ace[ti ani, din
1940 pân` în 1980. Aceast` societate, al c`rei
nume este dedicat lui Miron Costin, cronicarul
care a l`sat o pagin` memorabil` despre
Padova, era, cum spuneam, o societate de fo[ti
studen]i. Ideea era de a-i invita pe profesorii
lor, cei care erau înc` în via]`, iar ace[tia nu
erau pu]ini. Societatea a avut succes, primele
reuniuni au fost, a[adar, cu ace[ti fo[ti studen]i,
printre care [i un deputat, domnul Achille
Tramarin, [i alte persoane care se îndep`rtaser`
cu totul de acest mediu [i erau bucuro[i s` se
întoarc` pentru câte o zi la universitate, intrând
din nou în atmosfera anilor pe care i-au petrecut
aici. Apoi aceast` societate [i-a schimbat
întrucâtva chipul, devenind un loc de întâlnire
[i de conferin]e care se desf`[oar` [i în prezent
cu acela[i succes, cu un public uneori mai
mare, alteori mai restrâns. Nu i-am dat îns`
un caracter oficial, poate [i din cauza unei
anumite "alergii" pe care o au în general aproape to]i profesorii la procedurile birocratice,
ceea ce îns` nu a împiedicat-o s` aib` o pozi]ie
distinctiv`, precedând cu câ]iva ani o alt`
asocia]ie, de data aceasta la nivel na]ional, [i
anume Asocia]ia Italian` de Românistic`.
— V-a[ ruga s` ne oprim pu]in la Asocia]ia
Italian` de Românistic` (AIR) – care reune[te
intelectualii italieni interesa]i de literatura,
limba, istoria, folclorul, artele plastice [i, în
general, de manifest`rile culturale române[ti
– [i î[i desf`[oar` activitatea din 1998. V-a[
întreba aici care considera]i c` este rolul acestei
asocia]ii în promovarea [i difuzarea culturii
române în Italia?
— A[ începe prin a spune c` aceast`
asocia]ie are un statut oficial, autentificat de
un notar, [i a num`rat ca pre[edin]i, de-a lungul
anilor, pe unii dintre cei mai importan]i
speciali[ti ai românisticii, din rândul italienilor
dar [i al românilor care au activat în acest
domeniu în Italia, începând cu Prof. Alexandru
Niculescu. Am avut personal onoarea de a fi
pre[edinte, pân` în 2007, al acestei asocia]ii
ale c`rei întruniri au avut loc în diferite centre
universitare din Italia, printre altele la Roma,
Pisa, Padova. A[ men]iona faptul c` AIR are
[i un website (http://cisadu2.let.uniroma1.it/
air/) care g`zduie[te materiale interesante
privind studiile de limb`, literatur` [i cultur`
român`, fiind, a[adar, o "arhiv` vie" [i
permanent actualizat`. Tot aici se g`se[te, spre
exemplu, lista complet` a profesorilor de
român` de la universit`]ile italiene, ca [i
ultimele nout`]i editoriale [i alte sec]iuni. În

felul acesta putem spune c` suntem în pas cu
vremea.
— În calitate de consultant [tiin]ific al
Editurii Mulino din Bologna, a]i contribuit
activ la publicarea unor autori români de prestigiu, iar de unii v-a]i ocupat [i în scrierile
dv. Ce ne pute]i spune despre interesul editurilor italiene în proiecte privind cultura român`?
— Dup` c`derea comunismului a existat
o perioad` de aten]ie crescut` din partea presei,
a opiniei publice [i a editurilor pentru ]`rile
eliberate de sub regimul totalitar. Întregi teritorii
pu]in cunoscute au fost descoperite sau redescoperite în diferitele lor dimensiuni, printre care,
bineîn]eles, [i cea cultural`, cu varii autori
din România, ca [i din alte ]`ri din Europa
de Est, de la Republica Ceh` la Polonia [i
Rusia, care promiteau "tezaure ascunse". Dintre
aceste "tezaure ascunse", atât eu cât [i al]i
colegi, în particular Marco Cugno de la Universitatea din Torino, am reu[it s` facem cunoscute
publicului italian personalit`]i precum Constantin Noica, scriitor, filozof [i eseist de marc`,
care nu era receptat în afara grani]elor României
decât în minim` m`sur`, ori Adrian Marino,
un mare erudit, teoretician al literaturii, [i s`
amplific`m cunoa[terea lui Emil Cioran, a c`rui
oper` avea o parte cunoscut`, aceea a produc]iei
franceze, [i o parte înc` nedescoperit`, îns`
foarte interesant`, aceea a produc]iei române[ti,
[i, în fine, Nicolae Steinhardt, un caz aparte
care ar merita o discu]ie separat`.
Acest interes a fost accentuat într-o
anumit` perioad` dup` care, a[a cum se
întâmpl` în general, s-a diminuat, iar unele
proiecte nu au mai fost realizate. De exemplu,
mi-ar fi pl`cut mult, pentru a contribui la o
mai bun` cunoa[tere a lui Noica, s` fie publicat
Jurnalul de la P`ltini[ al lui Gabriel Liiceanu,
o lucrare fascinant` care prezint` via]a lui Noica
oferind, în acela[i timp, o imagine de ansamblu
asupra [colii filozofice române[ti care continu`
cu opera lui Liiceanu însu[i [i a lui Andrei
Ple[u. Aceste proiecte, cum spuneam, au r`mas
în sertar, [i nu din cauza noastr`. Trebuie totu[i
s` observ c`, spre exemplu, opera lui Noica
a înregistrat [i alte edi]ii printre care, recent,
în 2007, din ini]iativa lui Bruno Mazzoni,
profesor la Universitatea din Pisa, foarte activ
în Asocia]ia Italian` de Românistic`, dou`
volume traduse [i îngrijite de Solange Daini,
eleva sa, Trattato di ontologia [i Saggio sulla
filosofia tradizionale.
— Schimbând perspectiva [i intrând în
actualitate, cum vede]i evolu]ia comunit`]ii
române[ti din Italia, cu toat` problematica pe
care aceasta o impune în contextul formelor
de integrare socio-economic`?

Interviu realizat [i tradus de
AFRODITA CARMEN CIONCHIN
Continuare \n pagina 13

orizont

13

www.revistaorizont.ro

ISTM
istm

MAGNIFICII
LIMBII ROMÅNE

Urmare din pagina 5
— Istoria recent` a marcat schimb`ri
rapide, statele ex-comuniste au fost integrate
într-un timp relativ scurt în Uniunea
European` [i, ca atare, aceste ]`ri – care p`reau
atât de distante de noi, mult mai departe decât
o arat` num`rul efectiv de kilometri care ne
separ` – au redevenit apropiate, vecine, în
cazul Italiei mai întâi prin migra]ia
întreprinz`torilor italieni mai ales în zona
de vest a României, apoi prin afluxul
românilor în Italia, cu prec`dere în regiunile
nord-orientale ale Peninsulei. Într-o evaluare
viitoare se va putea vedea mai bine c` aceste
noi raporturi au fost [i continu` s` fie
importante [i pozitive. Este îns` necesar` o
viziune mai cuprinz`toare [i pe termen lung,
pentru c` la privirea pe termen scurt se v`d
mai degrab` problemele. A[a s-a întâmplat,
de exemplu, cu imigra]ia în România a
întreprinz`torilor italieni care a fost ini]ial
perceput` într-o lumin` nu tocmai bun`, unii
fiind considera]i, nu pe nedrept, oameni de
afaceri f`r` scrupule, apoi aceste aspecte au
fost redimensionate [i cred c` ast`zi se poate
vorbi despre o contribu]ie util` României,
dup` cum a fost cu siguran]` util` celor care
au investit plecând din Italia. Un fenomen
important, a[adar, a c`rui dinamic` pare a
înregistra o treptat` diminuare.
În ceea ce prive[te imigra]ia românilor
în Italia, aceasta a comportat diverse probleme
care, în parte, nu puteau fi prev`zute. S-a
crezut c` va fi o imigra]ie mai u[or de
gestionat decât aceea a altor popoare, în
special din aria mediteranean`, ale c`ror
probleme de natur` religioas` [i de mentalitate
presupun o integrare mai dificil`, care nu
poate eluda, in unele cazuri, chiar chestiunea
complex` a terorismului în Europa. Cu toate
acestea, [i imigra]ia românilor în Italia a
cunoscut momente dificile, mai ales, în mod
paradoxal, dup` intrarea României în Uniunea
European`. Dac` vrem s` spunem lucrurilor
pe nume, cred c` dificultatea major` se
datoreaz` imigra]iei popula]iei rome, a[a cum
s-a întâmplat în Germania cu mul]i ani în
urm`. Dat fiind c` etnicii romi sunt cet`]eni
români, a existat în Italia o percep]ie a întregii
comunit`]i române[ti în leg`tur` direct` cu
numeroasa prezen]` rom`. Italienii îi cunosc
bine pe ']igani' pe care îi identific` în
continuare cu acest nume [i care la noi sunt
în marea majoritate nomazi. Din ideea gre[it`
de a nu opera distinc]ia dintre romi [i români
în general s-a provocat o problem` enorm`.
De[i se a[tepta la o sosire masiv` a romilor
in Italia, guvernul italian nu a preg`tit acel
tip de primire necesar` pentru aceast`
popula]ie care are nevoie de un tratament
specific, adecvat unui modus vivendi diferit
de cel al altor etnii [i care nu s-a schimbat
(sau s-a schimbat pu]in) de-a lungul secolelor.
Astfel, dac` Italia ar fi cerut [i primit un
ajutor [i sprijin financiar din partea Europei,
orientat spre problematica romilor români
(dar guvernul italian nu l-a cerut!), s-ar fi
putut înfrunta problema romilor în timp util
[i, cred, cu un relativ succes. Acest lucru
nu s-a întâmplat [i, în schimb, prezen]a
romilor a cauzat un num`r de incidente care
au fost atribuite tout court comunit`]ii
române[ti, declan[ând un adev`rat 'caz'
interna]ional. În acest 'incident' interna]ional,
consider c` guvernul italian a ac]ionat f`r`
pruden]a care se impunea [i, probabil, f`r`
cunoa[terea temeinic` a situa]iei, ceea ce,
personal, mi-a provocat o durere profund`.
M-a îndurerat mult [i m-a dezam`git, în
aceast` situa]ie, [i reac]ia unei mari p`r]i a
poporului italian, pe care o consider ca
inspirat` dintr-o pur` xenofobie [i dorin]`

de discriminare.
— Cum caracteriza]i evolu]ia rela]iilor
culturale italo-române în perioada de dup`
1989?
— Am v`zut cu pl`cere, citind ziarele,
nu doar c` produsul intern brut al României
a crescut semnificativ, ci [i c` perioada de
mare dificultate – care p`rea insuperabil`
dup` c`derea comunismului, dat fiind c` se
tot prelungea – se poate spune c` a fost
dep`[it`. Este, cu siguran]`, un proces
complex, în cadrul c`ruia o parte din popula]ie
î[i îmbun`t`]e[te nivelul de via]`, iar o alt`
parte risc` s` tr`iasc`, dimpotriv`, mai greu
chiar decât înainte. Relativa îmbun`t`]ire a
nivelului de via]` s-a reflectat imediat [i în
ceea ce prive[te activitatea cultural`. În anii
de s`r`cie [i triste]e din timpul comunismului,
erau pu]ine lucrurile pe care România le
îndrepta spre Italia, îns` dup` 1989 s-a
înregistrat o mare deschidere, ini]iat` prin
activitatea promovat` de Institutul Român
de Cultur` [i Cercetare Umanistic` din
Vene]ia [i de Accademia di Romania la
Roma. Aceste institu]ii reprezint` pentru mine
adev`ra]i poli ai culturii române în Italia.
Am participat de-a lungul timpului la diverse
manifest`ri pe care le-au organizat [i pot
spune c` activitatea lor a devenit tot mai
articulat` [i vivace, sus]inut` fiind de persoane
de valoare; num`rul ini]iativelor culturale
pe care le propun este, de asemenea,
remarcabil, ceea ce constituie, evident, un
motiv de bucurie. Se simte o atmosfer` nou`,
dup` cum se simte dispari]ia acelui complex
de inferioritate care s-a creat [i s-a acumulat,
desigur, în cursul anilor. A[adar, impresia
general` este c` lucrurile merg din r`u în...
bine, c` exist` o evolu]ie ascendent`.
La scar` mai larg` se poate observa, în
acela[i timp, c` îns`[i linia cultural` este în
schimbare, de la o cultur` în trecut poate
prea 'elitist`', la formele actuale de cultur`
în direc]ia opus`, de multe ori prea accesibil`,
care urm`re[te un succes superficial. Acestea
sunt probleme cu caracter general care privesc
Italia, România, dar [i lumea contemporan`
în ansamblul s`u, aspecte inerente globaliz`rii,
desigur, care ar merita o discu]ie aparte.
— Dat fiind c` v-a]i ocupat de presa
periodic` româneasc` existent` actualmente
în Italia, cum vede]i rolul pe care îl are aceasta
în agregarea [i reprezentarea comunit`]ii
române[ti?
— Nu sunt, desigur, un expert în aceast`
chestiune, îns` am încercat în mai multe
interven]ii s` atrag aten]ia asupra existen]ei
unei prese periodice constituite din publica]ii
s`pt`mânale sau lunare care apar la Roma
[i în alte câteva centre ale Italiei
septentrionale. Cump`r, în general, aceste
ziare, a[a cum cred c` fac [i românii de aici,
la chio[curile din zona g`rii, cump`r câte
trei-patru de fiecare dat` [i le citesc cu aten]ie,
g`sesc c` sunt de un real interes, de[i unii,
probabil, le-ar putea privi cu îng`duin]`. Am
aici în vedere faptul c`, atunci când Italia a
avut o emigra]ie – eram tân`r în perioada
aceea – care a atins, dac` nu m` în[el, circa
patruzeci de milioane de persoane în decursul
câtorva decenii, indiferen]a mediului
intelectual italian pentru fenomenul emigra]iei
era cvasi-absolut`. Aceast` atitudine era
injust`. Aten]ia pentru concet`]enii care
tr`iesc în afara grani]elor ]`rii trebuie s` fie
vie [i constant`, iar aceste publica]ii periodice
reflect` procesul de formare a unei comunit`]i
române[ti în Italia, destinat` fie stabiliz`rii,
fie întoarcerii. În vremurile anterioare
emigra]ia era, în general, f`r` întoarcere,
demonstrându-[i caracterul permanent.
Ast`zi, îns`, situa]ia poate s` se dovedeasc`

total diferit`, dat fiind c` exist` o mult mai
mare mobilitate, o mai mare flexibilitate a
fluxurilor migratorii, cum se întâmpl` în cazul
românilor care se îndreapt` spre Italia apoi
spre Spania sau viceversa, acestea fiind ]`rile
cele mai frecventate, existând [i probabilitatea
ca mul]i s` se reîntoarc` în România, odat`
cu realizarea condi]iilor concrete de
îmbun`t`]ire a nivelului de via]`, care este
deja în act. Toate acestea consider c` sunt
aspecte interesant de urm`rit, nu numai pentru
a nota italienismele din presa româneasc`

– care suscit` interesul lingvi[tilor – ci [i,
mai ales, pentru a vedea în ce m`sur` se poate
vorbi de o comunitate [i care ar fi tr`s`turile
sale specifice. Trebuie s` subliniez c` am
apreciat în mod deosebit spiritul de echilibru
al acestor ziare în abordarea [i tratarea unor
probleme critice, asumându-[i atât
responsabilitatea de 'ghid' al cona]ionalilor
în chestiunile practice, de via]` cotidian`,
cât [i, mai ales, responsabilitatea major` de
reprezentant al propriei comunit`]i în cadrul
societ`]ii italiene.
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