UN AN DE LA DISPARIŢIA TERESEI FERRO

TERESA FERRO (1956–2007)

Am scris despre mulţi colegi străini care, în timpul vieţii lor, s-au ocupat de
limba română. De data aceasta sunt într-o situaţie specială: scriu despre o persoană
pentru care ar trebui să inventăm un act de identitate special, un paşaport cu dublă
cetăţenie. Teresa Ferro a fost o italiancă (îi plăcea să precizeze că este siciliancă) în
a cărei inimă a fost implantat ceva din ceea ce ne place să numim „dulcea
Românie”. Ca urmare a acestui implant a rezultat o persoană cu totul deosebită,
care făcea cunoscută România în Italia, dar şi ţara ei în România. Mărturisesc că în
iunie 2007, când am aflat că Teresa a obosit şi a plecat să se odihnească puţin în
lumea drepţilor, m-am întrebat mereu dacă am să pot scrie şi despre ea. Portretele
mele descriu mai mult aspectul fizic, gesturile oamenilor. Acum trebuie să fac
portretul unui spirit ale cărui trăsături dominante – discreţia, eleganţa şi bunătatea –
sunt mai greu de surprins în cuvinte; ele trebuie „trăite” ca să vezi cum capătă cele
mai variate forme posibile. A mai intervenit şi altceva: vestea că Teresa nu mai este
fizic cu noi am primit-o, printr-un apel la telefonul mobil, pe când nu eram acasă,
ci la Sankt Petersburg. Şocul a fost la fel de puternic ca în urmă cu mulţi ani când,
aflându-mă în Munţii Apuseni, am aflat, tot la telefonul mobil, că a murit cel mai
bun prieten al meu din străinătate, Manuel Alvar. Dar nu numai întâmplarea
aceasta mă face să declar acum, când ea nu mai poate protesta, că o consider,
alături de Manolo, cea mai constantă şi mai fidelă prietenă a mea din afara
României.
A trăit şi a murit la Catania, într-un ţinut unde „călduroasa prietenie
mediteraneeană [...] se aseamănă cu cea românească”. La Catania şi-a făcut studiile
universitare. La Catania, datorită profesorului Giuseppe Piccillo, a descoperit limba
română, pe care a cunoscut-o apoi mai bine la cursurile de vară de la Braşov, unde,
după cum mărturisea, „m-am legat de cultura românească în mod definitiv”. La
Catania a început, în 1982, să predea istoria limbii române. Şi tot la Catania şi-a
cunoscut şi soţul, pe minunatul sicilian Vincenzo Agliata, Enzo pentru cei apropiaţi
lor (la prima noastră întâlnire, Enzo m-a fascinat şi am regretat că nu ştiu bine
italiana ca să-i spun de ce m-a fermecat, dar Teresa a „tradus” chiar în siciliană
unele dintre sentimentele mele, cu zâmbetul ei unic). Teresa s-a ataşat aşa de mult
de română, încât şi-a susţinut teza de licenţă cu o temă românească, Substratul
traco-dac în limbile balcanice cu referire specială la română şi albaneză, iar
doctoratul l-a obţinut cu o teză despre concordanţele româno-siciliene. În ultimii
14 ani a predat limba română şi la Udine, unde cu puţin timp în urmă a primit titlul
de profesor titular.
LR, LVII, nr. 2, p. 219–232, Bucureşti, 2008
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Când vorbim despre Teresa Ferro trebuie să menţionăm atât activitatea ei de
propagator al limbii şi literaturii române în Italia, cât şi pe cea de cercetător asiduu
al istoriei limbii noastre. Distincţia este doar de natură metodologică, fiindcă tot ce
a realizat ea a fost pentru a face mai bine cunoscută istoria limbii române.
La Udine, unde a fost „fieful” ei în ultimii ani, a reuşit să creeze unul dintre
cele mai puternice centre de predare a limbii române. Mi-a spus, cu diverse ocazii,
că Udine este un loc ideal pentru studiul românei, fiindcă România este o ţară
foarte apropiată geografic şi cu vechi legături cu regiunea Friuli. Studenţii învaţă
cu mult interes româna modernă şi îşi manifestă dorinţa de a cunoaşte aspectele
culturale, folclorice şi ... economice (mai ales în ultimii ani). Această părere mi-a
fost împărtăşită şi de profesorul Vincenzo Orioles, sicilian şi el prin naştere,
directorul Centrului Internaţional Friuli-Venezia: Udine este la intersecţia lumii
romanice, germanice şi slave, într-o poziţie strategică din punct de vedere cultural.
De la începuturi modeste, Teresa a ajuns să aibă zeci de studenţi. Toată viaţa ei
„ardea” pentru aceşti studenţi, care ajunseseră să vorbească bine româneşte, să
scrie în română; unii şi-au dat teze de licenţă, de masterat şi de doctorat cu teme
referitoare la limba şi cultura română. La fiecare întâlnire sau în conversaţiile
telefonice, dimineaţa la ora 7, se bucura că sunt tot mai mulţi studenţi la română;
uita să spună şi cum stă cu sănătatea, după ce i se diagnosticase boala care a răpuso. Ajunsesem să cred că s-a produs un miracol, fiindcă, la întrebările mele discrete,
întotdeauna îmi vorbea despre evoluţia pozitivă a sănătăţii ei, despre planurile de
viitor. În glumă, mi-a spus odată, într-o discuţie „informală”, că a făcut tot ce a
putut pentru ca româna să intre în rândul „marilor” limbi romanice. Am ghicit în
ochii ei că este cea mai mare realizare a sa. Pentru studenţii ei a animat
schimburile, în cadrul programelor Tempus şi Socrates, cu universităţile româneşti
din Timişoara, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Oradea, Craiova. Eforturile ei au dat, între
altele, şi doi excelenţi profesori de italiană în România – Daniele Pantaleone (din a
cărui comisie de doctorat am făcut parte) şi Maria Luisa Lombardo. A participat la
variate şi numeroase reuniuni ştiinţifice în România şi a organizat la Udine
reuniuni de acest fel: colocvii şi dezbateri, în colaborare cu profesorul Alexandru
Niculescu: „el era mintea, eu eram braţul”, spunea Teresa. Îşi amintea de succesul
expoziţiei fotografice pe tema mănăstirilor din Moldova, ţinută la Museo Civico
din Udine, cu colaborarea Comunei din Udine şi a Institutului de Cultură şi
Cercetare Umanistică din Veneţia. Îmi amintesc de colocviul intitulat Romania e
Romània; lingua e cultura romena di fronte all’Occidente (Udine, 11–14
septembrie 2002), organizat exemplar de Teresa Ferro. Imaginat ca o omagiere a
marelui lingvist E. Coşeriu, colocviul, cu o participare prestigioasă din Italia,
Austria, Belgia şi România, a fost până la urmă un omagiu post mortem, la patru
zile după moartea savantului român de renume internaţional. La acest colocviu, la
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fel ca în alte reuniuni culturale şi ştiinţifice care aveau drept scop difuzarea
valorilor culturii româneşti în Italia, a atras şi tineri pe cale de afirmare. Am
cunoscut şi la Catania o astfel de tânără, care îşi pregăteşte o teză de doctorat cu o
temă de limba română.
Cele prezentate până aici sunt fapte rezultate dintr-o stare de spirit. Făcea
totul cu pasiune pentru limba română şi România; îi plăcea să spună, cu modestie:
„Aş dori să iasă bine”. Mi s-a părut că, în asemenea momente, figura ei era
învăluită într-o aureolă, un cerc luminos din care se vedeau doar ochii albaştri şi
zâmbetul, desprins parcă dintr-o pictură renascentistă italiană. Vocea ei era caldă,
expresia unei bunătăţi nemăsurate. Perseverenţa, rezultată din pasiunea cu care
trata problemele româneşti, depăşea cadrul universitar: îmi vorbea despre bucuria
pe care a avut-o când a pus bazele unei asociaţii culturale italo-române, despre
colaborarea cu parohiile româneşti sau cu Institutul Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică din Veneţia. Se felicita, când putea să-i ajute pe românii de la Udine
sau de la Catania, ca şi cum ar fi trecut un examen cu nota maximă. Îmi amintesc
cu câtă emoţie a primit titlul de doctor honoris causa al Universităţii de Vest din
Timişoara sau Diploma de membru de onoare al Institutului de Lingvistică din
Bucureşti. M-am întrebat mereu dacă sicilianca Teresa Ferro, care s-a ocupat în
teza ei de doctorat de concordanţe româno-siciliene, nu o fi avut printre strămoşii ei
şi vreun român. Evident că este o ipoteză neverosimilă, dar mi-a trecut prin minte
fiindcă altfel nu puteam explica intensitatea flăcării care o mistuia când era vorba
de România. Mă întreb acum cine va mai ţine aprinsă flacăra cu care organiza
„Întâlnirile de primăvară şi de toamnă” ale culturii româneşti la Udine.
N-am vorbit încă despre activitatea ei în cercetare, dominată de studierea
istoriei limbii române din perspectivă romanică (mai ales în comparaţie cu
romanitatea din sudul Italiei) şi balcanică. Amândouă aceste aspecte le-a abordat în
cele două teze menţionate, de licenţă şi de doctorat. Rezultatele au apărut sub
formă de cărţi, articole, comunicări la congrese sau la sesiuni ştiinţifice. Am avut
plăcerea să o invit la ciclul de conferinţe al Academiei Române, să facă o expunere
din domeniul în care cercetările ei din ultimii ani au făcut-o cunoscută, şi anume
despre misionarii italieni catolici din Moldova. Titlul conferinţei, prezentată la 8
aprilie 2004, a fost Activitatea misionarilor catolici în Moldova (secolele al XVII-lea –
al XIX-lea). Este o temă cu tradiţie în lingvistica italiană, încă de la început, o temă
ce aparţine aproape în aceeaşi măsură domeniului filologic şi istoric. Din păcate,
analiza detaliată a imenselor „zăcăminte” din Arhivele Vaticanului şi din Arhiva
Congregaţiei „Propaganda Fide”, care era în planurile ei, nu a ajuns să fie dusă la
bun sfârşit din cauza zilei fatidice de 9 iunie 2006. Mare păcat pentru lingvistica
românească, fiindcă scrierile din Fondul Mezzofanti de la Biblioteca delli

BDD-A637 © 2008 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.233.229.90 (2020-07-07 02:50:56 UTC)

222

Marius Sala

4

Archiginnasio din Bologna sunt deosebit de importante pentru dialectologia
românească şi pentru definirea unor probleme legate de scrierea cu alfabet latin în
română. În 2005 a reuşit să publice, la Cluj, ultima sa carte pe această temă:
I missionari catolici in Moldavia. La fel de importante sunt şi Conciones latinomoldave datorate lui Silvestro Amelio (1719) şi manuscrisele lui Th. A. Kavalliotis,
două dintre textele la care lucra prietena noastră, a românilor, cu aceeaşi pasiune
ardente cu care s-a apropiat de tot ce a făcut pentru România.
Ca să înţelegem mai bine starea de spirit a Teresei Ferro, pe care o omagiem
la un an de la dispariţia ei, mi se pare cel mai potrivit să relatez ce s-a petrecut la
28 august 2003 la Ragusa, unde, după ce primise titlul de doctor honoris causa al
Universităţii de Vest din Timişoara, i s-a acordat Premiul anual al ragusanilor
iluştri, pentru că s-a născut la Ragusa: în broşura publicată cu această ocazie
fotografia Teresei Ferro apare sub drapelul României! Fiind întrebată de un
jurnalist ce simte stând sub alt drapel decât cel al Italiei, ea a răspuns: Me ne sono
orgoliosa e il fatto mi commuove „sunt mândră de acest lucru şi faptul mă
emoţionează”.
MARIUS SALA
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