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Mi-ar pl`cea s` m` fi n`scut într-o ]ar` civilizat`, în care s`
nu se piard` atît timp cu prostii, într-un sistem literar mai matur,
într-o competi]ie real`. Cred c` sîntem 40-50 de in[i în România,
în lumea artistic`, care ne situ`m într-o avangard` total`, dureroas`
[i frustrant` fa]` de restul sistemului. Nu vorbesc de avangard`
fa]` de lumea non-artistic`, s` se în]eleag` bine, nu asta m` doare,
nu am un soi de elitism de cast`. Ci în interiorul sistemului artis-
tic românesc, sîntem cî]iva care, printr-o minune, parc` n-am mo[tenit
tembelismul restului.

Nu mi-e team` c` o s` par` îngîmfat ceea ce spun, pur [i
simplu e o constatare pe care, dac` nu e[ti ipocrit, o faci destul de
rapid. Se vede cu ochiul liber. Oamenii normali se zbat s` ias` la
lumin`, în timp ce un balast uria[, format pe de-o parte din pensionari
în]epeni]i [i pe de alt` parte din tineri aproape oligofreni, care
intr` cu to]ii în sistemul cultural pentru c` nu exist` nici un fel de
filtru, îi trag înapoi. A[a arat` România cultural`. Cum s` nu-]i
dore[ti s` te fi n`scut într-o zon` mai civilizat`...
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DANIELE PANTALEONI
O AMINTIRE

"Omul cu M mare se afl` în moartea
cu m mic", scria Nichita. Început de iunie,
fine delle lezioni, sfâr[itul cursurilor, Teresa
Ferro a mai încheiat un an universitar [i
"s-a dus s` moar` pu]in", împlinind un destin
uman [i profesional complet asumat [i pus
în slujba culturii, în sensul profund
etimologic al termenului: a cultivat limba
[i literatura român` printr-o intens` [i
generoas` activitate didactic` vreme de mai
bine de un deceniu (începând din 1994) la
Universitatea din Udine, unde a consolidat,
continuând opera predecesorilor, o apreciat`
[coal` de românistic`, ce a înregistrat în
ultimii ani un num`r în cre[tere de studen]i.
Pentru o perioad` (1997-2000) a predat limba
român` [i la Universitatea din Catania.

AA
 cultivat cu pasiune [i rigoare
intelectual` lingvistica romå-
neasc` pe care a îmbog`]it-o

cu o serie remarcabil` de studii de
specialitate, care se deschide prin Contributi
alla storia di una voce balcano-romanza di
origine controversa: rom. jupân, în "Revue
de Linguistique Romane" (Strasbourg,
1984), [i se încununeaz` în trei volume:
Latino e lingue balcaniche nella formazione
del romeno (CUECM, Catania, 1992),
Latino, romeno e romanzo – Studi linguistici
(Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003), I missionari
cattolici in Moldavia. Studi storici e
linguistici (Ed. Clusium, Cluj-Napoca,
2005), cel din urm` marcând o faz`
ulterioar` de cercetare în care perspectiva
strict lingvistic` este sus]inut` de o
interesant` [i ofertant` perspectiv` istorico-
religioas`. Lucr`rile sale au fost scrise atât
în italian`, cât [i în român` (Despre unele
concordan]e fonetice româno-italiene
meridionale, în "Studii [i Cercet`ri
Lingvistice", Ed. Academiei, Bucure[ti,
1993; Sursele latine si limba român`:
probleme vechi [i perspective noi, în
"Analele Universit`]ii din Timi[oara", 1996,
etc.), fiind publicate la importante edituri
din Italia, dar [i din România, [i oferind,
astfel, acea auspicabil` posibilitate de circu-
la]ie în interiorul [i spre beneficiul comu-
nit`]ii [tiin]ifice, dar [i al publicului larg.

Cu o neistovit` constan]` Teresa Ferro
a între]inut rela]iile de cooperare româno-
italian`, în calitate de coordonator al unor
programe Socrates [i Tempus, sus]inând
în acest cadru cicluri de conferin]e la
Universit`]ile din Bucure[ti, Timi[oara,
Cluj, Craiova, Ia[i, Oradea, dar [i ca
organizator, începând cu anul 2000, al unei
ample game de ini]iative de promovare a
limbii [i culturii române la Universitatea
din Udine [i în mediile culturale friulane.
Ca pre[edinte al Asocia]iei culturale italo-
române "Alba Iulia Nord-Est" din Udine,

TERESA FERRO
FINE DELLE
LEZIONIAFRODITA CARMEN CIONCHIN

înfiin]at` în 2004, a sprijinit programele
de integrare socio-cultural` a românilor din
Friuli în societatea italian`, propunând un
posibil model pentru dimensiunea indi-
vidual` [i mai ales colectiv` a medierii
lingvistice [i culturale. A organizat, de
asemenea, colocvii interna]ionale [i cicluri

Un gol. Un gol imens este cel pe care
moartea Teresei îl las` în romanistica italian`,
în rela]iile dintre Italia [i România, dar mai
ales in inimile multor prieteni care i-au îndr`-
git umanitatea, generozitatea [i rigoarea.
Ceea ce ne unea era mai întâi o prietenie
sincer`, apoi pasiunea  pentru cultura român`
[i mai ales pentru literatura veche. Ne-am
cunoscut când a sosit la Catedra de limba
[i literatura româna din Udine, in 1994. Toc-
mai îmi lucram  la teza de licen]`, subiectul
i-a pl`cut [i a început s`-mi dea sugestii
foarte pre]ioase pentru tez` mea [i pentru
viitoarele mele cercet`ri filologice. De aici
s-a n`scut o leg`tur` îndelungat` în care
eu am fost mereu acela care s-a îmbog`]it
mai mult. Teresa se formase la [coala profe-
sorului Giuseppe Piccillo, un romanist  rigu-
ros, foarte apropiat de abordarea filologic`
a unor mari cercet`tori, precum Ion Ghe]ie
sau Alexandru Mare[, mo[tenind de la maes-
trul s`u aceast` perspectiv`,  Teresa a mai
ad`ugat analizei în cheie diacronic` [i
diatopic` [i o solid` baz` de no]iuni istorice
[i sociale, continuând s`-[i pun` la îndoial`
ipotezele formulate [i s` exploreze noi per-
spective de cercetare.

OO
pera [tiin]ific` a Teresei are
o greutate impresionant`: trei
c`r]i,  Limba latin` [i limbile

balcanice în formarea limbii române; Limba
latin`, limba român` [i romanitatea;
Misionarii catolici în Moldova. Studii istorice
[i lingvistice (acum tradus` [i în limba
român`) [i zeci de articole dedicate, printre
altele, evolu]iei istorice a limbii române,
pozi]iei acestei limbi între celelalte idiomuri
balcanice [i între limbile romanice,
adev`ratelor sau presupuselor raporturi cu
dialectele meridionale. Chiar [i activitatea
sa la Universitates din Udine, mai întâi ca
cercet`tor, apoi ca profesor, s-a desf`[urat
sub semnul entuziasmului si al rigorii
[tiin]ifice, continuând [i dând o nou`
vitalitate operei ini]iate în ateneul friulan
de profesorul Alexandru Niculescu.

Gra]ie Teresei Ferro studen]ii din Udine
au putut asista în ultimii ani la lec]ii [i

conferin]e sus]inute de speciali[ti de faim`,
printre care amintesc, f`r` a vrea  s`-i neîn-
drept`]esc pe ceilal]i, Ileana Oancea, Oana
S`li[teanu, Lorenzo Renzi, Rodica Zafiu,
Dan Cepraga, Ion Pop, Gerhardt Ernst. Din-
colo de meritele academice incontestabile,
Teresa te cucerea prin rarul dar al genero-
zit`]ii. A se d`rui celorlal]i era pentru ea
un gest firesc. Nu s-a cru]at niciodat`, pentru
a ajuta un prieten, un coleg sau un simplu
student. Nici m`car în ultimele luni de via]`,

de conferin]e dedicate raporturilor istorice
dintre Italia, România [i cultura Europei
Centrale; men]ion`m în acest sens colocviul
interna]ional desf`[urat în perioada 11-14
septembrie 2002 la Universitatea din Udine
sub titlul Romania e Romània: lingua e
cultura romena di fronte all'Occidente, ideat
ca un omagiu marelui lingvist român Eugen
Co[eriu (lucr`rile colocviului au ap`rut în
volum sub îngrijirea Teresei Ferro, Ed.
Forum, Udine, 2003). La acestea se adaug`
o fructuoas` colaborare de lung` durat`
la activit`]ile [tiin]ifice ale Centrului
Interna]ional pentru Plurilingvism din
Udine [i ale Institutului Român de Cultur`
[i Cercetare Umanistic` din Vene]ia.

În acela[i spirit academic prin care se
distinge personalitatea sa intelectual` a

cultivat [i italienistica din România, fiind,
din 2003, profesor asociat la Catedra de
Limb` [i Literatur` Italian` a Facult`]ii de
Litere de la Universitatea din Oradea.

În 1998 a fost numit` membru de onoare
al Institutului de Lingvistic` "Iorgu Iordan
- Al. Rosetti" al Academiei Române, iar în
mai 2003 i-a fost conferit titlul de doctor
honoris causa al Universit`]ii de Vest din
Timi[oara.
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cultivat cu sensibilitate, grij`
[i afec]iune, rela]iile
interumane – cu studen]ii, cu

colegii, cu to]i cei care i-au fost [i continu`
s`-i fie aproape.

Un om, un destin, un demers de edificare
cultural`. Omul cu M mare se afl` în moartea
cu m mic sau, poate, dincolo de ea.

când boala îi epuizase  for]ele. În mod
paradoxal ea era cea care ne încuraja pe
to]i, ne lini[tea [i ne îndemna s` ne
continu`m munca. A f`cut-o [i duminic`,
3 iunie, când am vorbit cu ea ultima dat`:
"M` simt bine, nu te îngrijora. Mai bine
spune-mi dac` mai vrei prefa]a mea la cartea
ta? Când î]i trebuie? Peste o lun`? Dac`
î]i trebuie peste o lun` poate reu[esc s`
]i-o fac la timp", mi-a spus d`ruindu-mi
ultima sa lec]ie de umanitate.


