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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

