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… Efectul secundar, pervers chiar al acestei
opera]iuni de filaj [i de înc`lcare a dreptului la intimi-
tate a fost de fapt ob]inerea unei cantit`]i foarte mari
de informa]ii, care altfel s-ar fi pierdut. Tot din cores-
ponden]a dintre Constantin Noica [i Sanda Stolojan
afl`m câteva momente semnificative ale meciului
dintre filosof [i Securitate, inclusiv momentul când
acesta a fost întors de la grani]` [i acuzat c` a vrut
s` scoat` clandestin din ]ar` mai multe obiecte din
patrimoniul cultural na]ional, [i c` de fapt Constantin
Noica ar fi pl`nuit s` scrie o carte despre opera
amicului s`u de tinere]e, c` lectura tuturor c`r]ilor
ar fi durat aproximativ doi ani [i c` nu era atât de
familiarizat cu conceptele de istoria religiilor, pentru
care ar fi trebuit s` depun` un efort suplimentar în
vederea document`rii.
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Pe vremea aceea era aproape imposibil s` lucrezi
în bronz. Ca s` faci lucr`ri din bronz trebuia s` furi
bronzul de undeva. La prim`rie era un tip, [i el artist,
care f`cuse rost de un bust al lui Stalin de vreo 200
de kg. Mi-a spus c` mi-l d` la topit dac`-l facem
juma/juma. Zis [i f`cut. M-am dus la prim`rie într-
o duminic` cu o ma[in` manual` de t`iat metal [i
am t`iat bustul în buc`]i. Capul l-am t`iat în dou`,
ca s` nu se vad` c` a fost Stalin [i dup` aceea am
început împ`r]eala. Unul a luat un um`r, altul o ureche,
unul musta]a, altul c`ciula. L-am transportat cu ma[ina
la atelier [i am ascuns buc`]ile de bronz în gr`din`
printre b`l`rii. Era ca un ritual sacru. Am f`cut rost
de creuzete [i am început topitul cu musta]a, c` prea
era un semn distinctiv.
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În 9 octombrie “2007‘, într-o parohie
din Padova, a avut loc înmormântarea unei
tinere de treizeci de ani, pe nume Camilla,
la care a participat mult` lume [i a fost mare
durere din cauza circumstan]elor extraor-
dinare în care [i-a g`sit sfâr[itul (circumstan]e
la care vom face referire în continuare).
Ziarul "Il Padova" din 10 octombrie men-
]iona c` înmormântarea a fost celebrat` "ca
[i când ar fi fost ziua nun]ii". Titlul articolului
este: "Cântece [i citanii nup]iale Ca în ziua
nun]ii". Subtitlu: "Clopote în s`rb`toare".
Iat` scurtul text (semnat DO.L.):

™Clopote în s`rb`toare, citanii din
Cântarea Cânt`rilor, cântul final: totul ca
în ziua nun]ii. "Mai mult decât o
înmormântare, ne pare momentul nun]ii ei",
a explicat parohul, p`rintele Giancarlo
Zamengo, în cursul slujbei, în fa]a trupului
neînsufle]it al Camillei. O nunt` care trece
dincolo de via]`. "Ast`zi Domnul te-a chemat
[i te-a ales, Camilla", a continuat p`rintele
Zamengo. Tipice nun]ii au fost [i cele câteva
semne din cadrul celebr`rii de ieri diminea]`,
precum clopotele care b`teau ca de

MIORI}A LA PADOVA
LORENZO RENZI

ritual. În concep]ia arhaic`, mor]ii, pentru
a se desprinde de lumea celor vii, înfrunt`
cu dificultate o lung` c`l`torie. Cei vii, pentru
a-i u[ura plecarea, pun lâng` corpul neînsu-
fle]it mâncare, un baston, o mantie, adesea
o moned` pentru cel care va înso]i mortul
în cealalt` lume. Îns` mortul s-ar putea
întoarce. Ar putea-o face mai ales cine nu
[i-a încheiat socotelile cu viii, ca, de exemplu,
un tân`r nec`s`torit. Revenant-ul le-ar putea
cere celor vii ceea ce nu a avut. Astfel, viii,
încercând s`-i dea tân`rului ce i-a lipsit,
celebreaz` pentru el o nunt`, adesea odat`
cu înmormântarea. Îi fac, precum don Za-
mengo, o înmormântare care pare o nunt`.

Aceast` uzan]` arhaic` îi putea fi
cunoscut` parohului de la biserica din
Padova? Ar fi chiar posibil ca sacerdotul
s` cunoasc` Miori]a româneasc` [i
interpretarea ei etnografic`? Pare greu de
crezut. Explica]ia ar trebui s` fie alta. Cum
a sus]inut Mircea Eliade, arhetipurile arhaice,
care reprezint` puncte de reper esen]iale în
societatea tradi]ional`, nu dispar odat` ce
aceasta a apus. Arhetipurile î[i pierd, cu
siguran]`, rolul central în lumea modern`,
îns` ele r`mân latente [i, în anumite
circumstan]e, pot s` renasc`. Acest lucru,
în viziunea noastr`, s-a întâmplat la parohia
din Padova. Sub efectul unui puternic impuls
emotiv, parohul va fi redescoperit în sine
însu[i vechiul ritual mioritic, propunându-l
într-o întreag` coregrafie, cum arat` textul
citat, credincio[ilor.

Amintim faptul c` s`rmana Camilla a

CONFLUEN}Econfluen]e

Lorenzo Renzi, profesor la Universitatea din Padova, este unul dintre cei mai importan]i
romani[ti [i români[ti din Italia. A publicat în 1973 lucrarea Introducere în filologia
romanic` (Padova, Libreria Editrice Universitaria Patron), tradus` în limbile spaniol`
[i german`, reeditat` [i completat` în repetate rânduri – men]ion`m doar Nuova introduzione
alla filologia romanza (în colaborare cu Giampaolo Salvi; Bologna, Il Mulino, noua
edi]ie din 1994) – fiind, de asemenea, unul dintre autorii – al`turi de Giampaolo Salvi
[i Anna Cardinaletti – ai fundamentalei Grande grammatica italiana di consultazione,
tip`rit` la Editura Mulino din Bologna, în 3 volume distincte, între 1988 [i 1995, ulterior
retip`rite de mai multe ori.

În 1999 a ap`rut studiul Proust e Vermeer. Apologia dell'imprecisione (Bologna,
Il Mulino), finalist al premiului Viareggio, care a cunoscut [i versiunea româneasc` –
Proust [i Vermeer. Apologia impreciziei, Cluj-Napoca, Clusium, 2006, în traducerea
Gabrielei Lungu. În române[te a mai ap`rut Cum se cite[te poezia (Constan]a, Pontica,
2000), traducerea, semnat` de George Popescu, a volumului Come leggere la poesia
(Bologna, Il Mulino, 1985). În 2007 a publicat studiul Le conseguenze di un bacio
(Bologna, Il Mulino), dedicat episodului Francesc`i din Infernul lui Dante.

Profesor de Filologie romanic`, Lorenzo Renzi a predat la Universitatea din Padova
[i cursuri de limba [i literatura român`, continuând [i revigorând o tradi]ie important`,,,,,
de peste [aptezeci de ani, ale c`rei începuturi se leag` de personalitatea lui 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`. Lectoratul de limba român` a fost
inaugurat în anul universitar 1937-1938, primul "lector" fiind profesoara Nina Façon.
În continuare, predarea limbii române la Padova vede alte nume reprezentative precum:
Carlo Tagliavini (1948-1964), Alexandrina Mititelu (din 1948 pân` în 1964, anul dispari]iei
sale), care a fost, începând din 1938, asistent` a lui Ortiz, Alexandru Niculescu (1965-
1971), Sorin Stati (1971-1976), Cicerone Poghirc (1976-1979), Ion Nea]` (1979-1984),
Lorenzo Renzi (1984-1993) [i, în prezent, Roberto Scagno [i Dan Octavian Cepraga.
În aceea[i tradi]ie se înscrie Societatea de studii române "Miron Costin", fondat` de
profesorul Renzi în 1986, care func]ioneaz` pe lâng` Departamentul de Romanistic`
(Facultatea de Litere) de la Universitatea din Padova.

În calitate de consultant [tiin]ific al Editurii Mulino din Bologna, Lorenzo Renzi
a contribuit activ la publicarea unor autori români de prestigiu, precum Constantin
Noica, Emil Cioran, Adrian Marino, Nicolae Steinhardt.

Interesul cercet`torului italian     pentru literatura popular` româneasc` a manifestat
o aten]ie predilect` pentru balada "na]ional`", Miori]a, în mai multe studii, pân` la una
dintre cele mai recente interven]ii, Miori]a a Padova – consultabil` în italian` pe site-
ul     Asocia]iei Italiene de Românistic` (AIR): http://cisadu2.let.uniroma1.it/air/interventi.htm
– [i pe care o propunem în continuare în versiunea româneasc`.

s`rb`toare, nu de înmormântare, [i prima
citanie din Cântarea Cânt`rilor ("Iubirea ca
moartea e de tare [i ca iadul de grozav`
este pasiunea"), în general aleas` pentru
ceremoniile nup]iale. Cântul final, "si
quaeris" al Sfântului Anton, este tocmai ceea
ce Camilla ar fi vrut pentru nunta ei¤.

Aceast` relatare nu are cum s` nu sur-
prind` pe oricine a citit Miori]a româneasc`
[i cunoa[te interpretarea etnologic` pe care
au dat-o, în anii '30 [i '40, Ion Mu[lea, Henri
H. Stahl [i Constantin Br`iloiu. În versiunea
lui Alecsandri [i în multe alte versiuni (chiar
dac` nu în toate), ciobanul, resemnat în a-
[i accepta moartea provocat` de ceilal]i doi
tovar`[i, o roag` pe miori]a cu puteri miracu-
loase s` nu-i spun` mamei c` a murit, ci c`
s-a c`s`torit. Urmeaz`, în cântecul popular,
reprezentarea nun]ii ciobanului în mijlocul
naturii.

Etnologii au notat c` moartea unui tân`r
nec`s`torit este într-adev`r reprezentat` ca
o nunt` în vechile tradi]ii ale multor popoare
din Balcani, ca [i la chinezi, arabi ori alte
popoare. Exist` o explica]ie pentru acest

avut o moarte tragic`, fiind ucis`. Precum
ciobanul din Miori]a, ba mai mult, ucis`
de propriul ei tat`. Motivele, dac` se poate
vorbi de a[a ceva în cazul unui omor atât
de teribil, r`mân necunoscute. O crim` mai
oribil` nici c` se poate. Iar înmormântarea
ca o nunt` putea da, cel pu]in pentru moment,
iluzia – se va fi gândit parohul – c` existen]a
tinerei continu`, încununându-se, sub semnul
vie]ii [i al tradi]iei, prin nunt`.

Dar cu cine se va fi c`s`torit Camilla?
În textul citat nu era nici o referire la vreun
tân`r logodnic. În realitate, a[a cum se
întâmpl` adesea în reprezent`rile cre[tine
ale arhetipurilor primitive, [i în ritul din
Padova intervine un element nou. Tân`ra,
pentru paroh, este în cer, unde o a[teapt`
Isus care, spune în continuare, "a ales-o".
Se întrez`re[te nunta Camillei, ca [i a altor
mistice cre[tine, cu Cristos1.

Astfel, în existen]a noastr` modern` din
ce în ce mai laicizat`, în cartierul Arcella
din Padova, prind via]` pentru o clip`
arhetipuri precre[tine [i cre[tine. Le-a
reinventat un paroh. Le-a scris în câteva
rânduri un jurnalist într-un ziar care se
distribuie gratuit în ora[. Am luat acest ziar,
l-am citit [i am încercat s` dau o interpretare
surprinz`torului con]inut al acestui scurt
articol, prin prisma gândirii marelui Eliade.

1 V. Cioran, Lacrimi [i sfin]i.

Traducere de
AFRODITA CARMEN CIONCHIN
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