
 

 

VVeerrggaa  ddiieettrroo  llee  qquuiinnttee  
IITTIINNEERRAARRIIOO  EEPPIISSTTOOLLAARREE  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LLAA  VVIITTAA  DDEELLLLOO  SSCCRRIITTTTOORREE  

  
LL’’AArrcchhiivviioo  SSttoorriiccoo  CCoommuunnaallee  ddii  CCaattaanniiaa  ––  nneell  nnoovvaanntteessiimmoo  aannnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  ddii  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  --..pprrooppoonnee  uunnaa  mmoossttrraa  
ddooccuummeennttaarriiaa  vvoollttaa  aa  ffaarr  ccoonnoosscceerree  aadd  uunn  ppuubbbblliiccoo  ppiiùù  vvaassttoo  ggllii  iinneeddiittii  ccaarrtteeggggii  ddeellll’’AArrcchhiivviioo  ffaammiilliiaarree..  TTaallee  pprreezziioossoo  ccoommpplleessssoo  
ddooccuummeennttaarriioo  èè  ssttaattoo  ddoonnaattoo  aall  CCoommuunnee  ddii  CCaattaanniiaa  nneell  11999988  ddaallll’’aattttuuaallee  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  SSiicciilliiaa  OOnn..  RRaaffffaaeellee  LLoommbbaarrddoo  aaffffiinncchhèè  
vveenniissssee  ffrruuiittoo  ddaallll’’iinntteerraa  cciittttaaddiinnaannzzaa  eedd  èè  ooggggii  iinn  ccoorrssoo  ddii  rriioorrddiinnoo  eedd  iinnvveennttaarriiaazziioonnee..  LLee  oollttrree  1100..000000  uunniittàà  ddooccuummeennttaarriiee  ––  rraapppprreesseennttaattee  
ddaa  lleetttteerree,,  aattttii  nnoottaarriillii  ee  ggiiuuddiizziiaarrii,,  rriissccoonnttrrii  ccoonnttaabbiillii,,  iinnsseerrzziioonnii  ppuubbbblliicciittaarriiee  eedd  aallttrroo--  tteessttiimmoonniiaannoo,,  nneellll''aavvvviicceennddaarrssii  ddii  oollttrree  sseeii  
ggeenneerraazziioonnii  ttrraa  ii  sseeccoollii  XXVVIIII  ee  XXXX,,  rraappppoorrttii  ffaammiilliiaarrii  ee  aammiiccaallii,,  rreellaazziioonnii  dd''iinntteerreessssee  ee  ppaarreenntteellaa  ccoonn  iinnfflluueennttii  ccaassaattii  iissoollaannii,,  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
ppuubbbblliicchhee  nnoonncchhèè  uunnaa  oocccchhiiuuttaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ffoonnddiiaarriioo  ee  ddeellllee  ccoonnnneessssee  aattttiivviittàà  ccoommmmeerrcciiaallii,,  nnoonn  ddii  rraaddoo,,  ttrraaddoottttaassii  iinn  

ccoonntteennzziioossii  lleeggaallii  pprreessssoocchhèè  sseeccoollaarrii..    
II  VVeerrggaa  rraapppprreesseennttaavvaannoo  iill  ppaarraaddiiggmmaa  ddii  ffaammiigglliiaa  llaattiiffoonnddiissttaa  ssiicciilliiaannaa  ddii  mmeeddiiaa  
nnoobbiillttàà,,  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa  SSppaaggnnaa  aall  tteemmppoo  ddeell  VVeesspprroo  ((11228822)),,  ccoonn  ll’’oorriiggiinnaarriioo  nnoommee  ddii  
VVeeggaass,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  ddiivveennnneerroo  VViirriiaa,,  VViirrggaa  eedd  iinnffiinnee  VVeerrggaa..  UUnn  ppeerrccoorrssoo  rraaggiioonnaattoo  
ttrraa  llaa  ffiittttaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ffaammiilliiaarree  hhaa  vvoolluuttoo  ffaarr  ppoorrttaarree  aallllaa  lluuccee  uunn  iinneeddiittoo  ““VVeerrggaa  
ddiieettrroo  llee  qquuiinnttee””,,  eevviiddeennzziiaannddoonnee  eeppiissooddii  ddii  vviittaa,,  ttaalloorraa  iinntteessssuuttii  ddii  ccoonnssuueettuuddiinnii  ee  
lleeggaammii  ppaarreennttaallii  iinntteennssii  ee  pprroopprrii  ddii  nnuucclleeii  ppaattrriiaarrccaallii  ddiiffffiicciillmmeennttee  iimmmmaaggiinnaabbiillii  
nneellll’’ooddiieerrnnoo  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo..  
AAllccuunnii  gguussttoossii  qquuaaddrreettttii  ssuullllaa  iinnffaannzziiaa  ee  llaa  ffaanncciiuulllleezzzzaa    ddeell  ffuuttuurroo  eessppoonneennttee  ddeell  
VVeerriissmmoo  eemmeerrggoonnoo  ddeellllaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  iinntteerrccoorrssaa  ttrraa  ii  ssuuooii  ggeenniittoorrii  CCaatteerriinnaa  DDii  
MMaauurroo  BBaarrbbaaggaalllloo  ee  GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  VVeerrggaa  CCaattaallaannoo,,  ccoonn  iill  ffrraatteelllloo  ee  ccooggnnaattoo  
SSaallvvaattoorree  DDii  MMaauurroo  ee  ccoonn  RRoossaa  BBaarrbbaaggaalllloo,,  mmaaddrree  ddii  CCaatteerriinnaa..    IIll  2288  MMaaggggiioo  ddeell  11884433,,  
CCaatteerriinnaa  ddeessccrriissssee  aallllaa  mmaaddrree  ggllii  ssvvaagghhii  ccaammppeessttrrii  ddeeii  ppiiccccoollii  PPiieettrroo  ee  GGiioovvaannnnii,,  iill  
qquuaallee  ““……  èè  ssttaattoo  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  iinn  ccaammppaaggnnaa  aa  ccaavvaalllloo  ddeellllaa  ssuuaa  CCiiuucccciiaarreellllaa  [[aassiinnaa]]  ee  
““  ……  ffaa  ooggnnii  ggiioorrnnoo  eesseerrcciizzii  ddii  eeqquuiittaazziioonnee  iinn  cciittttàà””..    
EEssttrreemmaammeennttee  ttooccccaannttee  èè  llaa  lleetttteerraa  cchhee  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  iinnssiieemmee  aall  ffrraatteelllloo  PPiieettrroo  
ssccrriisssseerroo,,  ccoonn  bbeelllloo  ssttiillee,,  aaii  ggeenniittoorrii  iill  2233  DDiicceemmbbrree  11884466  ppeerr::  ““  ……  llaa  sspplleennddiiddaa  
rriiccoorrrreennzzaa  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddeell  DDiivviinn  RReeddeennttoorree,,  ee  ppeerr  eessssaa  iill  nnoovveelllloo  aannnnoo  11884477””,,  
aauugguurraannddoo,,  cchhee  ””……  llaa  vviittaa  ddeell  PPaaddrree  mmiioo””  ee  ddeellllaa  ““MMaammmmaa  ppiieennaa,,  vviiggoorroossaa,,  ee  bbeellllaa,,  
ccoorrrraa  lluunnggaa  qquuaannttoo  iill  ffiilloo  ddeell  llaabbiirriinnttoo  ……””    eedd  aaggggiiuunnggeennddoo  cchhee  ““……  ll’’aanniimmoo  uummaannoo  
cchhee  ssii  aaccqquueettaa  nneelllloo  aammoorree,,  ssii  nnuuttrree  ddeellll’’aammoorree  ee  ffoolllleeggggiiaa    ppeerr  ll’’aammoorree,,  ddiivviieenn  
ssuubblliimmee,,  qquuaannddoo  èè  ccaallddoo  dd’’aammoorr  nnoobbiillee,,  oosssseerrvvaannttee,,  ddoovveerroossoo  ……””  ..IIll  3300  AAggoossttoo  11884488,,  
GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  VVeerrggaa  CCaattaallaannoo  ee  llaa  mmoogglliiee  CCaatteerriinnaa  ssccrriisssseerroo  aa  SSaallvvaattoorree  MMaauurroo  
BBaarrbbaaggaalllloo  cchhee  ““……  ssii  èè  oorrddiinnaattoo  GGiioovvaannnniinnoo  DDoommeenniiccaa  uullttiimmaa  ee  ddii  dduuee  oorrddiinnii  ee  
ttoonnzzuurraa  ddaall  VVeessccoovvoo  ddii  CCaallttaaggiirroonnee  ……””    ccoonn  cciiòò  rriiffeerreennddoossii  aallllaa  cciirrccoossttaannzzaa  cchhee  aall  
bbaammbbiinnoo  ffoosssseerroo  ssttaattii  iimmppaarrttiittii  ii  ssaaccrraammeennttii  ddeellllaa  CCoommuunniioonnee  ee  ddeellllaa  CCrreessiimmaa..        
LLaa  ggiioovviinneezzzzaa  ddeell  VVeerrggaa  ssccoorrssee  iinn  ccoonnttiinnggeennzzee  ttuutttt’’aallttrroo  cchhee  ttrraannqquuiillllee,,  ssccoossssaa  ddaa  
ssoommmmoovviimmeennttii  rriivvoolluuzziioonnaarrii  ee  ppeerriiooddiicchhee  eeppiiddeemmiiaa  ddii  ccoolleerraa,,  ll’’  88  SSeetttteemmbbrree  11884488,,  aadd  
eesseemmppiioo,,  ii  ggeenniittoorrii  ssccrriisssseerroo  aa  SSaallvvaattoorree  MMaauurroo  BBaarrbbaaggaalllloo  pprreeooccccuuppaattii  ppeerr  llee  nnoottiizziiee  
ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  mmiilliittaarrii  iinn  MMeessssiinnaa  iinnttrraapprreessee  ddaa  FFeerrddiinnaannddoo  IIII  ppeerr  llaa  rriiccoonnqquuiissttaa  ddeellllaa  
SSiicciilliiaa  ddooppoo  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  ddeell  GGeennnnaaiioo  pprreecceeddeennttee..      
NNeell  11885588  iill  ggiioovvaannee  VVeerrggaa  ssii  iissccrriissssee  aallllaa  ffaaccoollttàà  LLeeggaallee  ddeellllaa  RReeggiiaa  UUnniivveerrssiittàà  ddii  
CCaattaanniiaa  ppeerr  ccoonnsseegguuiirree  llaa  llaauurreeaa  eedd  iinnttrraapprreennddeerree  llaa  ccaarrrriieerraa  ffoorreennssee,,  iinntteennzziioonnee  
ssuucccceessssiivvaammeennttee  aabbbbaannddoonnaattaa  ppeerr  llaa  vvooccaazziioonnee  ddeellllee  lleetttteerree..      
DDaallllaa  ffiinnee  ddeeggllii  aannnnii  ’’6600,,  ll’’aassppiirraannttee  ssccrriittttoorree  ssii  ttrraassffeerrìì  ppeerr  ““sspprroovviinncciiaalliizzzzaarrssii””aa  
FFiirreennzzee,,  aallll’’eeppooccaa  ccaappiittaallee  ppoolliittiiccaa  ee  lleetttteerraarriiaa,,  ee  ppooii  aa  MMiillaannoo,,  ddoovvee  rriimmaassee,,  ppuurr  
rriittoorrnnaannddoo  rreeggoollaarrmmeennttee  iinn  SSiicciilliiaa,,  ppeerr  cciirrccaa  uunn  vveenntteennnniioo..  AAggllii  iinniizzii  ddeellllaa  ccaarrrriieerraa,,  
VVeerrggaa,,  aauuttoorree  pprreessssoocchhéé  ssccoonnoosscciiuuttoo,,  ddoovvrràà  ddiippeennddeerree  llaarrggaammeennttee  ppeerr  iill  ssuuoo  
ssoosstteennttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ee  mmoorraallee  ddaaii  ffaammiilliiaarrii::  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaalllloo  zziioo  ppaatteerrnnoo  
SSaallvvaattoorree  ee  ddeellllaa  mmaaddrree  CCaatteerriinnaa,,  llaa  ccuuii  mmoorrttee  --  aavvvveennuuttaa  1155  aannnnii  ddooppoo  qquueellllaa  ddeell  ppaaddrree  
iill  55  DDiicceemmbbrree  11887788  --  lloo  sseeggnnòò  pprrooffoonnddaammeennttee,,  rriippeerrccuuootteennddoossii  ssuullllaa  ssuuaa  aattttiivviittàà..  IInn  ttaallee  
ppeerriiooddoo  ssii  mmaanniiffeessttaarroonnoo  iinn  lluuii  iill  sseennssoo  ddii  ccoollppaa  ppeerr  iill  ddiissttaaccccoo  ddaaggllii  aaffffeettttii  ee  ppeerr  llaa  
ddiippeennddeennzzaa  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa  iinn  aatttteessaa  ddii  ffuuttuurrii  gguuaaddaaggnnii;;  iill  ddiissaaggiioo  aappppaarriivvaa  rriiccoorrrreennttee  
nneellllee  lleetttteerree  aallllaa  mmaaddrree  eedd  aaii  ffrraatteellllii  cchhee  VVeerrggaa  iinnffoorrmmaa  iinn  mmooddoo  pprreecciissoo  ee  ddeettttaagglliiaattoo  
ssuullllaa  vviittaa  qquuoottiiddiiaannaa  ee  ssuull  ddeennaarroo  ssppeessoo..  
AAuummeennttòò  vviieeppppiiùù  iill  lleeggaammee  ddii  ccoommpplliicciittàà  ccoonn  iill  ffrraatteelllloo  MMaarriioo  cchhee  nneeggllii  aannnnii  ssii  
ssvviilluuppppeerràà  iinn  mmaanniieerraa  sseemmpprree  ppiiùù  ddeecciissaa,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprrooffiiccuuaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  nneellllaa  

ggeessttiioonnee  ppaattrriimmoonniiaallee  ddeellllee  ffoorrttuunnee  lleetttteerraarriiee  ee  nneellllaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ffaammiilliiaarree..    
IInn  uunnaa  lleetttteerraa  aallllaa  mmoogglliiee  LLiiddddaa  [[CCaallooggeerraa  FFoorrttuunnaattaa  VVeerrggaa]],,  ssppeeddiittaa  ddaa  CCaattaanniiaa  iill  2255  NNoovveemmbbrree  11887711,,  pprroopprriioo  MMaarriioo  ddeessccrriissssee,,  iinn  
aanntteepprriimmaa,,  llaa  ttrraammaa  ddeell  ““……  rroommaannzzoo  ddii  GGiioovvaannnniinnoo””,,  oossssiiaa  SSttoorriiaa  
ddii  uunnaa  CCaappiinneerraa..  
IIll  pprriimmoo  ssuucccceessssoo  ddii  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa,,  aappppeennaa  ssttaammppaattoo  ddaallll’’eeddiittoorree  
mmiillaanneessee  LLaammppuuggnnaannii,,  vviieennee  ddeeffiinniittoo  nneellllaa  mmiissssiivvaa  ““  ……  rraaccccoonnttoo  
aassssaaii  sseemmpplliiccee  mmaa  mmoollttoo  ccoommmmoovveennttee  ssccrriittttoo  ttuuttttoo  iinn  ffoorrmmaa  ddii  
lleetttteerree  ……  ccoommee  qquueellllaa  ddii  JJaaccooppoo  OOrrttiiss  ……””  ““……ccoossìì  vveerree  cchhee  ppaarree  
uunnaa  ppuurraa  ssttoorriiaa  ……””  ,,  MMaarriioo  aammmmiissee,,  ppeerròò,,  ddii  nnoonn  aavveerr  ““  ……  lleettttoo  
ttuuttttoo  iill  lliibbrroo  ……  pprriimmaa  ccooppiiaa  ……””  mmaa  ssoollttaannttoo  ““aa  ccoorrssaa  aallccuunnee  
ppaaggiinnee  ……  ppeerrcchhèè  GGiioovvaannnniinnoo  ddoovveettttee  ppoorrttaarrsseellaa  lluuii  ……””  ,,  
pprroommeetttteevvaa,,  ccoommuunnqquuee,,  aallllaa  mmoogglliiee  ddii  mmaannddaarrllee    iill  vvoolluummee  nnoonn  
aappppeennaa  ffoosssseerroo  ggiiuunnttee  ““  ……  llee  ccooppiiee  cchhee  GGiioovvaannnniinnoo  aassppeettttaavvaa  ddaa  
MMiillaannoo””..  MMoollttii  aannnnii  ddooppoo,,  iill  1122  AAggoossttoo  11990099,,  sseemmpprree  MMaarriioo,,  
ssccrriissssee  aaii  nniippoottii  GGiioovvaannnniinnoo  ee  MMaarrccoo  VVeerrggaa  PPaattrriiaarrccaa  ““  ……  ddii  aavveerr  
rriicceevvuuttoo  iill  GGiioorrnnaallee  dd’’IIttaalliiaa  ddii  RRoommaa  ee  iill  CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa  ddii  
MMiillaannoo  ……””  oovvee  eerraa  aappppaarrssaa  llaa  nnoottiizziiaa  cchhee  iill  ffrraatteelllloo  ““……  sstteessssee  ““……  
llaavvoorraannddoo  ppeerr  ssccrriivveerree  uunn  nnuuoovvoo  ddrraammmmaa  ……””  cchhee  ““……  ssee  IIddddiioo  lloo  
aaiiuuttaa,,  iissppiirraannddoolloo  ccoommee  qquuaannddoo  ssccrriissssee  CCaavvaalllleerriiaa  RRuussttiiccaannaa  ssaarràà  
uunnaa  ffoorrttuunnaa  ……””..  
EEdd  iinnvveerroo  llaa  nnoovveellllaa  --  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  ccoonnoosscciiuuttee  eedd  aapppprreezzzzaattee  aanncchhee  
ffuuoorrii  ddaaii  ccoonnffiinnii  nnaazziioonnaallii,,  ppuubbbblliiccaattaa  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  ll’’88  mmaarrzzoo  
ddeell  11888800  ssuull  ““FFaannffuullllaa  ddeellllaa  DDoommeenniiccaa””  --  aavveevvaa  ccoossttiittuuiittoo  iill  
ssooggggeettttoo  ppeerr  llaa  ffoorrttuunnaattaa  ttrraassppoossiizziioonnee  lliirriiccaa  ooppeerraattaa  ddaall  mmuussiicciissttaa  
lliivvoorrnneessee  PPiieettrroo  MMaassccaaggnnii  ee  ddaallll’’eeddiittoorree  SSoonnzzooggnnoo,,  ssccaatteennaannddoo,,  
aallttrreessìì,,  uunnaa  aannnnoossaa  qquueerreellllee  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ccoonn  lloo  sstteessssoo  VVeerrggaa  ddooppoo  iill  
ttrraavvoollggeennttee  ssuucccceessssoo  aallllaa  ““pprriimmaa””  tteennuuttaassii  aall  TTeeaattrroo  ““CCoossttaannzzii””  ddii  RRoommaa  nneell  11889900..    
MMaassccaaggnnii  aavveevvaa,,  ppeerraallttrroo,,  pprreevveennttiivvaammeennttee  cchhiieessttoo  aallll’’aauuttoorree  iill  ppeerrmmeessssoo  ddii  ffaarr  rraapppprreesseennttaarree  ll’’ooppeerraa,,  rriiccoonnoosscceennddooggllii  iill  ddiirriittttoo  ddii  
""iimmppoorrrree""  ii  ppaattttii  cchhee  aavveessssee  rriitteennuuttoo  ""uuttiillii  oo  nneecceessssaarrii""  ,,  rriicceevveennddoonnee  ll’’aasssseennssoo..    

Trascrizione, fatta dall’archivario della Città di Vizzini 
nel 1783, di una lettera-patente per la concessione - data 
dalla regina Bianca d’Aragona nel 1412 - di terre 
appartenenti alla Camera Reginale, Nel documento si 
menziona una “Isabella Verga figlia di Placido”. 
 
A.S.C.Ct. “Archivio familiare Verga. 

I luoghi della novella  “Cavalleria rusticana” in una ricostruzione scenica. 
 
Per cortesia della Compagnia “Amici del teatro” di Nicolosi (Ct).



 

 

LL’’iinnaassppeettttaattoo  ttrriioonnffoo  ssuullllee  sscceennee  iinndduussssee,,  ppeerròò,,  iill  VVeerrggaa  aadd  aaggiirree  iinn  ggiiuuddiizziioo  ppeerr  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  pprroovveennttii  ccoonnnneessssii  aalllloo  ssffrruuttttaammeennttoo  
ddeeii  ddiirriittttii  ssuullllaa  ppaatteerrnniittàà  ddeellll’’ooppeerraa,,  aavvvvaalleennddoossii  ,,  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa,,  aanncchhee  ddeellll''aavvvvooccaattoo  SSaallvvaattoorree  PPaaoollaa  VVeerrdduurraa,,  ddeeffiinniittoo  ""iill  pprriimmoo  aavvvvooccaattoo  
dd''IIttaalliiaa""  nneellllee  lleetttteerree  aaggllii  aammiiccii..  IIll  1122  mmaarrzzoo  ddeell  11889911  iill  ttrriibbuunnaallee  ddii  MMiillaannoo  eemmiissee  sseenntteennzzaa,,  rriiccoonnoosscceennddoo  aa  VVeerrggaa  ""llaa  mmeettàà  ddeeggllii  uuttiillii  nneettttii  
rriiccaavvaattii  ee  ddaa  rriiccaavvaarrssii""::  ddeecciissiioonnee  ccoonnffeerrmmaattaa  ddaallllaa  CCoorrttee  dd''aappppeelllloo  iill  ssuucccceessssiivvoo  1166  ggiiuuggnnoo  ee  ddaallllaa  CCoorrttee  ddii  CCaassssaazziioonnee  ddii  TToorriinnoo  iill  99  
aaggoossttoo  ddeell  11889922..    
PPeerrdduuttaa  llaa  ccaauussaa,,  ll’’eeddiittoorree  SSoonnzzooggnnoo  pprrooppoossee  rreeiitteerraattaammeennttee  uunnaa  ttrraannssaazziioonnee  ccoonn  ooffffeerrttee  sseemmpprree  ppiiùù  ssoossttaannzziioossee..  LL''aaccccoorrddoo,,  ddooppoo  
eesstteennuuaannttii  ttrraattttaattiivvee  ffuu  ffiinnaallmmeennttee  ttrroovvaattoo  ppeerr  uunn  ccoorrrriissppeettttiivvoo  ddii  114433  mmiillaa  lliirree  ""uunnaa  vvoollttaa  ppeerr  sseemmpprree"";;  nnoonn  ssooddddiissffaattttoo,,  ppeerròò,,  ddaallll’’aaccccoorrddoo  
cchhee  ccoonnssiiddeerraavvaa  ccaarrppiittoo  ccoonn  ddoolloo,,  lloo  ssccrriittttoorree  ssiicciilliiaannoo  aauuttoorriizzzzòò,,  nneell  11990022  uunn’’aallttrraa  ttrraassppoossiizziioonnee  mmuussiiccaallee  aall  mmaaeessttrroo  MMoonnlleeoonnee,,  
rraapppprreesseennttaattaa  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  aadd  AAmmsstteerrddaamm  nneell  11990077..      
  AAppppeennaa  ll''ooppeerraa  vveennnnee  rraapppprreesseennttaattaa  iinn  IIttaalliiaa  MMaassccaaggnnii  ee  SSoonnzzooggnnoo  cciittaarroonnoo  ddaavvaannttii  aall  
ttrriibbuunnaallee  ddii  MMiillaannoo  ssiiaa  ll''aauuttoorree  ddeell  lliibbrreettttoo  cchhee  iill  VVeerrggaa..  eedd  iill  ttrriibbuunnaallee  ssttaavvoollttaa,,  ddiieeddee  
rraaggiioonnee  aa  SSoonnzzooggnnoo  ee  aa  MMaassccaaggnnii,,  llaa  sseenntteennzzaa  vveennnnee  ccoonnffeerrmmaattaa  ssiiaa  iinn  CCoorrttee  dd''AAppppeelllloo  ssiiaa  iinn  
CCaassssaazziioonnee  ((ddoovveennddoo  MMoonnlleeoonnee  mmooddiiffiiccaarree  iill  ttiittoolloo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ooppeerraa  iinn::  ""LLaa  ggiioossttrraa  ddeeii  
ffaallcchhii""))..    
AA  qquueessttoo  nneeggaattiivvoo  eessiittoo  ssii  rriiffeerriissccee,,  ccoonn  ooggnnii  pprroobbaabbiilliittàà,,  MMaarriioo  VVeerrggaa  qquuaannddoo,,  iill  2277  MMaaggggiioo  
11990099,,  ssccrriissssee  aall  nniippoottee  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  PPaattrriiaarrccaa::  ““oorraa  hhoo  rriissccoonnttrraattoo  uunn’’aallttrraa  lleetttteerraa  ddii  ttuuoo  
ZZiioo  cchhee  mmii  iinnffoorrmmaa  ddii  eesssseerrssii  ddiissccuussssaa  llaa  CCaauussaa  iinn  CCaassssaazziioonnee  ee  cchhee  eeggllii  llaa  rriittiieennee  
iirrrreevveerrssiibbiillmmeennttee  ppeerrdduuttaa  ppeerr  eesssseerrssii  mmaanniiffeessttaattii  ccoonnttrraarrii  ttaannttoo  iill  PPuubbbblliiccoo  MMiinniisstteerroo  ttaannttoo  iill  
RReellaattoorree  ……  iimmmmaaggiinnoo  lloo  ssttaattoo  dd’’aanniimmoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  iill  ppoovveerroo  mmiioo  ffrraatteelllloo  ee  mmii  dduuoollee  aassssaaii  
eesssseerree  lloonnttaannoo  ddaa  lluuii””  ,,  iill  sseegguueennttee  2288  MMaaggggiioo  ccoossìì  ssccrriissssee  aannccoorraa  aall  nniippoottee,,  aalllluuddeennddoo  aadd  
uunnoo  ssccrreezziioo  ttrraa  lloo  ssccrriittttoorree  eedd  iill  ssuuoo  ddiiffeennssoorree,,  nnoonncchhéé  aammiiccoo,,  SSaallvvaattoorree  PPaaoollaa::  ““ddooppoo  llee  
lleetttteerraa  ddii  mmiioo  ffrraatteelllloo  cchhee  mmii  aannnnuunnzziiaavvaa  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ddeellllaa  CCaauussaa  iinn  CCaassssaazziioonnee  mmii  èè  
ggiiuunnttaa  ssttaammaannee  uunnaa  ssuuaa  ccaarrttoolliinnaa  ……  DDaa  qquueellllee  ttuuee  rriicceevvuuttee  ssttaammaannee  aapppprreennddoo  ll’’iimmpprreessssiioonnee  
ddii  PPaaoollaa  ppeerr  ll’’eessiittoo  ddeellllaa  ccaauussaa  ee  rriitteennggoo  cchhee  iill  ssuuoo  iinnggiiuussttoo  ssoossppeettttoo  ppeerr  llee  ccoonnddoottttee  ddii  
GGiioovvaannnnii  ssiiaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeelllloo  ssttaattoo  dd’’aanniimmoo  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  ppeerr  ttaall  rriissuullttaattoo  ……””..  
OOllttrree  aaii  ddiissppiiaacceerrii,,  ll’’ooppeerraa  lleetttteerraarriiaa  aavveevvaa,,  ppeerròò,,  ppoorrttaattoo  aa  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa,,  ffaammaa  ee  
rriiccoonnoosscciimmeennttii  nnoonn  ddiissggiiuunnttii  ddaaggllii  iinneevviittaabbiillii  ddoovveerrii..    
GGiiàà  iill  1166  FFeebbbbrraaiioo  11888888,,  iill  mmiinniissttrroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee  MMiicchheellee  CCooppppiinnoo  ((aauuttoorree  ddeellllaa  oommoonniimmaa  
lleeggggee  cchhee,,  nneell  11887777,,  aavveevvaa  rreessoo  oobbbblliiggaattoorriiaa  ll’’iissttrruuzziioonnee  eelleemmeennttaarree))  ggllii  aavveevvaa  ccoommuunniiccaattoo  
cchhee::  ””……  iill  RRee  ……  ssii  èè  ddeeggnnaattoo  ddii  aaccccoogglliieerree  llaa  mmiiaa  pprrooppoossttaa  pprroommuuoovveennddoo  llaa  SS..  VV..  aall  ggrraaddoo  
ddii  UUffffiizziiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeellllaa  CCoorroonnaa  dd’’IIttaalliiaa  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  bbeenneemmeerreennzzee  
ddaa  LLeeii  aaccqquuiissttaatteessii……””..  DDiieeccii  aannnnii  ddooppoo,,  1166  AApprriillee  11889988,,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  ll’’eessppoossiizziioonnee  
dd’’aarrttee  ddrraammmmaattiiccaa,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  ssuuoo  pprreessiiddeennttee  LLaannzzaa,,  eebbbbee  aa  cchhiieeddeerrggllii::  ““……  iill  ppiiùù  
ssoolllleecciittaammeennttee  ppoossssiibbiillee  ……  uunn  ssuuoo  rriittrraattttoo  ……””  ,,  aavveennddoo  ““……  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  oorrddiinnaattrriiccee  ……  
ppeennssaattoo    ddii  rraaccccoogglliieerree  ii  rriittrraattttii  ddeeii  pprriinncciippaallii  aauuttoorrii  ddrraammmmaattiiccii  ccoonntteemmppoorraanneeii  iittaalliiaannii……””..  
IIll  1144  NNoovveemmbbrree  11990000,,  NNiiccccoollòò  GGaalllloo,,  aaggrriiggeennttiinnoo  mmiinniissttrroo  ddeellllaa  IIssttrruuzziioonnee  PPuubbbblliiccaa,,  iinnffoorrmmòò  
VVeerrggaa  cchhee::  ””……  ccoonn  DDeeccrreettoo  ddeellll’’1111  ccoorrrreennttee    SS..  MM..  iill  RRee  ……  hhaa  cchhiiaammaattoo  llaa    SS..VV..  IIllll..mmaa  aa  ffaarr  
ppaarrttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ppeerr  llee  aarrttii  mmuussiiccaallee  ee  ddrraammmmaattiiccaa    ……  ““;;  aallccuunnii  ggiioorrnnii  
ddooppoo,,  iill  2200  NNoovveemmbbrree,,  lloo  ssccrriittttoorree  rreepplliiccòò  iinn  ttuuttttaa  mmooddeessttiiaa,,  aacccceettttaannddoo  ll’’iinnccaarriiccoo::““……  
qquuaannttuunnqquuee  aassssaaii  dduubbbbiioossoo  cciirrccaa  iill  vvaalloorree  ddeell  mmiioo  ccoonnccoorrssoo  aaii  mmeezzzzii  ddii  ccuuii  ddiissppoonnee    llaa  
CCoommmmiissssiioonnee  ……””  ..  

PPeerr  nnuullllaa  aacccceeccaattoo  ddaallllaa  nnoottoorriieettàà,,  
VVeerrggaa  cceerrccòò  aannzzii  ddii  rriiffuuggggiirrllee  ccoonn  
iinnddiiffffeerreennzzaa::  aall  pprrooppoossiittoo  ssii  nnaarrrraa  
cchhee,,  qquuaannddoo  llaa  DDuussee  rreecciittòò  ppeerr  llaa  
pprriimmaa  vvoollttaa  ““CCaavvaalllleerriiaa  
RRuussttiiccaannaa””  eeggllii,,  ttrraannqquuiillllaammeennttee,,  
aassssiisstteettttee  aadd  uunn  aallttrroo  ssppeettttaaccoolloo..  LLaa  
sstteessssaa  nnoommiinnaa  aa  SSeennaattoorree  ddeell  RReeggnnoo  
--  vvoolluuttaa  ddaa  GGiioolliittttii  ccoonn  RReeaallee  
DDeeccrreettoo  ddeell  33  OOttttoobbrree  11992200  ––  ppuurr  
oonnoorraattaa  ccoonn  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ggllii  
ccaaggiioonnòò  ppiiùù  ffaassttiiddiioo  cchhee  ppiiaacceerree,,  
ccoossttrriinnggeennddoolloo,,  sseettttaannttootttteennnnee,,  aa  ffaattiiccoossii  vviiaaggggii..  
  NNeellll’’uullttiimmoo  ppeerriiooddoo  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa,,  VVeerrggaa  --  pprreessaa  oorrmmaaii  ssttaabbiillee  ddiimmoorraa  nneellllaa  cciittttàà  
nnaattiiaa  --  rraalllleennttòò  ll’’aattttiivviittàà  lleetttteerraarriiaa  ddeeddiiccaannddoossii  aassssiidduuaammeennttee  aallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  
ddeell  pprroopprriioo  ppaattrriimmoonniioo  eedd  aallllaa  vviiggiillee  ccuurraa  eedd  eedduuccaazziioonnee  ddeeii  nniippoottii  GGiioovvaannnnii,,  
CCaatteerriinnaa  ee  MMaarrccoo  VVeerrggaa  PPaattrriiaarrccaa,,  ffiiggllii  ddeell  ffrraatteelllloo  PPiieettrroo,,  mmoorrttoo  vveeddoovvoo  nneell  
11990033,,  ddii  ccuuii  ssii  aassssuunnssee  llaa  ttuutteellaa..  aaffffiiddaannddoo  llaa  pprroottuutteellaa  aall  ffrraatteelllloo  MMaarriioo..  
QQuueesstt’’uullttiimmoo  ee  llaa  mmoogglliiee  LLiiddddaa    ((CCaallooggeerraa  FFoorrttuunnaattaa  VVeerrggaa)),,  nneell  11991144,,  
aaddootttteerraannnnoo  ““GGiioovvaannnniinnoo””..      
LLee  lleetttteerree  ddii  qquueessttii  aannnnii  tteessttiimmoonniiaannoo  ll’’aassssiidduuoo  aaffffeettttoo  ccoonn  ccuuii  eennttrraammbbii  ii  ffrraatteellllii  
cciirrccoonnddaavvaannoo  ii  nniippoottii..  IIll  55  AAggoossttoo  11990044,,  ddaallllaa  ccaassaa  ddii  TTeebbiiddii,,  MMaarriioo  VVeerrggaa,,  
eesspprreessssee  aa  GGiioovvaannnniinnoo  ee  MMaarrccoo  llee  pprroopprriiee  ssccuussee  ppeerr  aavveerr  llaasscciiaattoo  ppaassssaarree  ttaannttii  
ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddii  ssccrriivveerrggllii,,  ““  ……  ppeell  mmoollttoo  ddaa  ffaarree  cchhee  [[hhaa]]  aavvuuttoo  ……””,,  aapppprreezzzzaannddoo  
ll’’iinntteennzziioonnee,,  eesspprreessssaa  ddaa  MMaarrccoo  ddii  vvoolleerree  ““  ……  ssttuuddiiaarree  iinn    mmooddoo,,  cchhee  ootttteennggaa  oottttoo  
iinn  ttuuttttee  llee    mmaatteerriiee,,  ee  ccoossìì  ootttteenneerree  llaa    ffrraanncchhiiggiiaa  ddeellllee  ttaassssee  ssccoollaassttiicchhee……””  ,,  
ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllaa  eessttrreemmaa  sseerriieettàà  ccoonn  ccuuii  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  iinntteerrpprreettaavvaa  iill  ssuuoo  
iinnccaarriiccoo  ddii  ttuuttoorree  iinnvviittòò,,  qquuiinnddii,,  ii  nniippoottii  aa  ““  ……  ssccrriivveerree  uunn’’aappppoossiittaa  lleetttteerraa  ……””  
aalllloo  ““ZZiioo  GGiioovvaannnnii””  ppeerr  pprreeggaarrlloo  ddii  ““  ccoonncceeddeerrvvii  ……  ssee  lloo  ccrreeddee,,  iill  ssuuoo  ppeerrmmeessssoo..  
aa  vveenniirree  iinn  VViizzzziinnii  ……  ppeerr  ggooddeerrvvii  llaa  ffeessttaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  ……””  nnoonn  ppootteennddoo  ““iioo  
aarrrrooggaarrmmii  uunn  ttaall  ddiirriittttoo  ……””  ..      
SSiinn  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa,,  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  rreessttòò  ffeeddeellee  aallllaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  mmaaddrree  
CCaatteerriinnaa;;  aannccoorraa  nneell  DDiicceemmbbrree  ddeell  11991166,,  MMaarriioo  ssccrriivveevvaa  aall  ffrraatteelllloo,,    
rriinnggrraazziiaannddoolloo  ppeerr  aavveerrlloo  rraapppprreesseennttaattoo  ““……  nneellllaa  mmeessttaa    ccoommmmeemmoorraazziioonnee  ddeellllaa  
……  ccaarraa  mmaaddrree  ……  ttaannttoo  aall  CCiimmiitteerroo  cchhee  nneellllaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddeellllaa  MMeessssaa  iinn  
ssuuffffrraaggggiioo  ddeellll’’aanniimmaa  ssuuaa  bbeenneeddeettttaa””,,  ccoommuunniiccaannddooggllii  ddii  aavveerr  ffaattttoo  cceelleebbrraarree  
iinnssiieemmee  ccoonn  ii  ffaammiilliiaarrii  aanncchhee  aa  VViizzzziinnii  uunnaa  mmeessssaa  ccuuii  hhaannnnoo  ““  ……  aassssiissttiittoo  
ppeerrssoonnaallmmeennttee””..    
LL’’aannzziiaannoo  ssccrriittttoorree,,  cchhee  oorrmmaaii  oottttaanntteennnnee  ttrraassccoorrrreevvaa  ii  ssuuooii  ppoommeerriiggggii  aall  
““CCiirrccoolloo  ddeellll''UUnniioonnee””  ddii  vviiaa  EEttnneeaa  --  ccoonnvveerrssaannddoo  ccoonn  ppeerrssoonnaaggggii  qquuaallii  iill  
MMaarrcchheessee  NNiiccoollaa  ddii  LLoorreennzzoo  ddeell  CCaasstteelllluucccciioo,,  iill  PPrreeffeettttoo  MMiinneerrvviinnii,,  oo  GGuugglliieellmmoo  
PPaatteerrnnòò  ddii  CCaarrccaaccii  --    eebbbbee  ccoommee  uullttiimmaa  ggoovveerrnnaannttee  uunnaa  ddoonnnnaa  vviizzzziinneessee,,  qquueellllaa  ““  
……  MMaarriiaa  RRiiggggiioo,,  ddeellll’’eettàà  ddii  aannnnii  3322,,……  ““  ,,  cchhee  iill  ffrraatteelllloo  MMaarriioo,,  ccoonn  llaa  lleetttteerraa  ddeell  

2222  MMaarrzzoo  11992200,,  ggllii  aavveevvaa  iinnddiiccaattoo  ccoommee    ““……ddiissppoossttaa  aadd  iimmppiieeggaarrssii  ccoommee  ccaammeerriieerraa  ……””  ppooiicchhéé  llaa  mmoogglliiee  ““  ……  LLiiddddaa  eesspplloorraattoo  ttuuttttee  llee  
cciirrccoossttaannzzee,,  [[aavveevvaa  rriitteennuuttoo]]  cchhee  ssii  ttrraatttteerreebbbbee  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa  llaa  qquuaallee  hhaa  qquuaallcchhee  mmeerriittoo  ……””..    
LLaa  sseerraa  ddeell  2244  ggeennnnaaiioo  11992222::  ttoorrnnaattoo  aa  ccaassaa,,  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  ffuu  ccoollppiittoo  ddaa  uunnaa  ttrroommbboossii..  cceerreebbrraallee,,  sseennzzaa  cchhee  rriipprreennddeessssee  ppiiùù  ccoonnoosscceennzzaa..  
ssii  ssppeennssee  iill  2277  ggeennnnaaiioo  aallllee  1100,,2200  ddeell  mmaattttiinnoo,,  aassssiissttiittoo  ddaall  ssuuoo  ggrraannddee  aammiiccoo  FFeeddeerriiccoo  DDee  RRoobbeerrttoo..  

“Comparsa conclusionale” presentata dal Cav. 
Giovanni Verga “avanti al Regio Tribunale 
Civile e penale di Milano” nel 1891. 
 
A.S.C.Ct. “Archivio familiare Verga”. 

Lettera del Circolo Artistico con cui Giovanni Verga, il 14 
settembre 1921, annunziò al sindaco di Mineo la costituzione 
anche a Catania di un comitato di cui il Verga aveva: “l’onore 
di far parte “. per commemorare il “fratello d’armi e maestro” 
Luigi Capuana, 
 
Per cortesia di Francesco Verga. 


