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POEÞI ROMÂNI DIN MOLDOVA

ÎNTR-O VERSIUNE SPANIOLÃ MEMORABILÃ
e curînd, la Chiºinãu, a
apãrut o Antologie de
poezie româneascã din
Moldova în versiune spaniolã,
tradusã de Maria Augustina Hîncu,
poetã ºi hispanistã cu nume simbolic.
Aceastã antologie bilingvã este un
herald al spiritului poetic românesc în
spaþiul hispanofon, realizat cu ºtiinþã
ºi suflet de o tînãrã romanistã de la
Chiºinãu. Florilegiul cuprinde 44 de
poeþi, din secolul XX pînã azi, ºi este
prefaþat de poeta panamezã Luz
Lescure ºi de poetul român Iulian
Filip.
Traducerea,
spune
poeta
panamezã Luz Lescure, „este un act de iubire, De
iubire pentru cuvîntul scris, pentru comunicarea
umanã”. Din acest sentiment de iubire faþã de fraþii
latini de limbã spaniolã s-a nãscut ºi aceastã carte
care este „o poartã de intrare” în lumea creaþiei poetice din Moldova. „Dacã a scrie poezie este o formã
înaltã de comunicare, a interpreta ºi a o ridica spre
alte latitudini, este o formã ºi mai înaltã de a contribui
la aceastã comunicare umanã”. Judecata de valoare a
poetei din Panama este, fãrã îndoialã, dreaptã.
Aceastã antologie poeticã este motivatã de virtuþile estetice ale poeziei din Moldova, dar ºi de contextul internaþional deschis cunoaºterii ºi promovãrii
limbilor neolatine dincolo de graniþele lor geografice.
Prin configuraþia tematicã ºi prin realizarea artisticã,
acest florilegiu, reprezentativ pentru un genius loci
din Romania Orientalã, constituie un univers imaginar paradigmatic care meritã sã fie cunoscut pe
meridianele lumii.
Poezia româneascã de la Dosoftei la Eminescu ºi
apoi, prin Arghezi ºi Blaga, prin Nichita Stãnescu ºi
Sorescu, reprezintã o planetã, chiar dacã luminile ei
nu se revarsã în lume din pricinã cã limba românã nu
este o limbã de mare circulaþie. Tot astfel ºi poezia
din Moldova, din ultimul secol, are un destin similar
la hotarele rãsãritene ale Europei. Experimentul poet-
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ic al traducãtoarei este de bun augur,
cãci selecteazã poeme care transfigureazã condiþia umanã, fizicã ºi
metafizicã, polarizatã în jurul iubirii
de cetate ºi divinitate, în forme clasice, moderne sau postmoderne, sincronizate cu marea poezie europeanã.
Referindu-se la tematica antologiei, Luz Lescure se opreºte la
genialul poem al lui Alexei
Mateevici: „A putea citi ºi înþelege cã
un frate poet a scris la începutul secolului trecut „limba noastrã-i graiul
pîinii, limba noastrã-i frunzã verde,
limba noastrã-i limbã sfîntã” este un
dar luminos oferit lectorilor de limbã
spaniolã „prin care putem stabili mirifice ºi sfinte ape
ale limbii românã”. Gîndurile ºi verbul lui Grigore
Vieru, Nicolae Dabija ºi Valeriu Matei, dar ºi
poemele inspirate ale altor poeþi din aceastã antologie
rãscolesc sufletul ºi ne îndeamnã la înnobilarea clipei
noastre cãlãtoare.
Dacã lectorul hispanofon simte ideea ºi sentimentul poeþilor români, acest miracol se datoreazã traducãtoarei, care are, deopotrivã, har poetic ºi
instrucþie filologicã. A studiat la Aix-en Provence, la
Marseille, la Barcelona, unde a cunoscut poezia mare
a Franþei ºi a Spaniei ºi a cutezat sã întocmeascã pentru cititorii hispanofoni aceastã inspiratã antologie a
poeziei româneºti din Moldova. Acest florilegiu
seamãnã, în ultima instanþã, cu o microgalerie care
poartã urbi et orbi lumini ale spiritului creator românesc.
Sã coborîm puþin la critica de text a traducerilor.
Maria Augustina Hîncu a înþeles cã traducerea este
act de echivalare funcþionalã a structurilor lingvistice
ºi metalingvistice din original. Dacã versul liber
poate fi echivalat în forme confine cu textul þintã,
versul clasic, cu forme prozodice muzicale, bazate pe
ritm, mãsurã, rimã, cezuri etc., este dificil de
echivalat. Traducãtorii gãsesc însã soluþii de
echivalare care, prin pierderi ºi compensaþii, refac
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corola muzicalã a originalului. Poemul Limba
noastrã de Mateevici pierde din armonia sa prozodicã, dar micropoemul Pasãrea, scris în vers liber de
Vieru, dobîndeºte drept de cetate ºi în limba spaniolã.
Iatã versurile: „Cînd s-a întors/ La puii ei cu hranã/
Gãsise cuibul gol/ ªi-a ameþit. I-a cãutat/ Pînã-i albise
pana/ ªi-n cioc/ Sãmînþa a încolþit” (Pasãrea). În
spaniolã: „Cuando ha vuelto/ A sus pollitos con la
comida/ Ha encontrado el nido desierto/ Y ennudecido./ Los ha buscado/ Hasta que su ploma fue cana/ Y
en el pico/ La semilla ha germinado. (El pájaro)
Aºadar, poezia modernã, descãtuºatã de forme fixe,
are ºansa unor echivalãri mirabile.
Prin aceastã antologie, hispanofonii vor cunoaºte
poeþi români din Moldova care ating cu fruntea stele
ºi, sub semnul lui ªtefan cel Mare ºi Mihai Eminescu,
îºi cultivã limba strãbunã, neolatinã, ca pe un scut

mirific care le apãrã geneza, continuitatea ºi unitatea
lor etnicã ºi lingvisticã, limba romanicã, sorã a limbii
spaniole, ci ºi suspinele unei istorii dureroase, similarã cu cea din America latinã. Conºtiinþa de neam ºi
de limbã a românilor din Moldova ne aprinde în
memorie torþa luptei trecute a românilor din
Transilvania ºi a marilor ei poeþi mesianici. Poeþii din
Moldova vor contribui la sporirea cunoaºterii culturii
româneºti ºi la întãrirea solidaritãþii internaþionale
faþã de un popor, prin genezã ºi limbã, european.
În finalul acestei scurte recenzii consider, ca ºi
poeta panamezã menþionatã mai sus, cã aceastã frumoasã antologie poeticã este o „unealtã de luminã”
cu „plinã semnificaþie umanã”, cãreia i se potrivesc
celebrele versuri argheziene: „Carte frumoasã, cinste
cui te-a scris”.

Nicolae BUSUIOC

O NOUÃ CARTE DE RONDEURI
ã ne amintim cã rondelul apare în literatura
francezã a secolului XIV, ilustrat apoi de
Charles d`Orleans, Villon, Clement Marot
º.a. Aceastã încîntãtoare poezie de formã fixã, ca ºi
sonetul, continuã sã fie cultivatã ºi de cãtre unii parnasieni, de la Théodore de Banville pînã la cunoscutul D`Annunzio. ªi literatura românã a adoptat rondelul cu o ispititoare ºi plãcutã vocaþie, Al.
Macedonski ilustrîndu-l prin excelenþã, frumuseþea ºi
clasica armonie a versurilor lui fiind gustate încã de
mulþi iubitori ai poeziei adevãrate. Rondelul vine ºi el
cu partea de romantism, caracterizat prin preeminenþa sentimentului asupra raþiunii, dar ºi cu o
culoare specificã, individualizatã, dincolo de
armonie, echilibru, sobrietate, prin sintagmatica cu
raportul ei de subordonare care defineºte rolul
repetiþiei ce întãreºte ideea de bazã a temei, gîndului
ºi conceptului exprimat. Fãrã a forþa nota, dupã
opinia noastrã aceastã sintagmã bisatã ar avea importanþa unui concept nu obligatoriu romantic, cît al
unuia de un complex de trãsãturi profunde ºi, nu ºtim
de ce, acum ne gîndim la ceea ce înseamnã de fapt
specificul unei culturi, al unei culturi, vrem sã
spunem, cu specific naþional.
Rãsfoim cu oarecare reþinere o nouã carte de rondeluri, cu gîndul cã dupã atîtea discursuri poetice de
aceastã facturã, trecute prin lectura noastrã, ce am
mai putea citi cu interes? Vasile Fluturel ne surprinde
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plãcut cu volumul Rondeluri (Vasiliana ’98, 2013),
mai mult, autorul scrie, în cea mai mare parte, rondeluri remarcabile prin supleþe ºi ideile transmise.
Desigur, abilitatea, inspiraþia ºi talentul pentru aºa
ceva nu au apãrut din neant, scriitorul are la „activ”
consistente volume de versuri, asupra unora pronunþîndu-se critic, între alþii, ºi profesorul mult regretat Constantin Ciopraga. Din prefaþa acestui volum,
sub semnãtura poetului Constantin Mãnuþã, el însuºi
autor ºi de rondeluri, o prefaþã cu titlul „Sub lumina
rondelului”, cu un minunat moto de Rainer Maria
Rilke, desprindem esenþa ºi diversitatea tematicã a
versurilor, de la „Rondelul zãrii întomnate” (cu un
moto din Horia Zilieru) pînã la „Rondelul Iaºului”
(cu o dedicaþie academicianului Constantin Ciopraga,
in memoriam). Sã dãm doar douã exemple dintre cele
mai frumoase rondeluri: „Ninge ca-n abecedar”,/
Undeva spunea Poetul;/ În cohorte, fulgi de var/
Înãlbesc tot acaretul./ Chiar de merge internetul,/
Puºtii toþi la geamuri sar:/ „Ninge ca-n abecedar”,/
Dupã cum spunea Poetul./ Vrînd sã scape de coºmar,/
Supãrat tot pãsãretul/ Se retrage sub umbrar/ Ca sã-ºi
facã tabietul./ „Ninge ca-n abecedar...” („Rondelul
ninsorii”, dedicat lui Al. Husar) ºi „Nãscut sunt în
poiana de pe vale,/ Unde-am vãzut lumina prima
datã/ ªi n-aº schimba cu nimeni niciodatã/ Sãtucul
meu cel cu sclipiri astrale./ Acolo Dumnezeu pãºea
agale/ Iarna, prin troienele de vatã;/ Nãscut sunt în
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