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UNIUNEA
UCRAINENILOR
DIN ROMÂNIA
Ecouri ucrainene – supliment al revistei Naș holos,
publicație literar-culturală a scriitorilor ucraineni din
România – își propune să-și facă din nume un renume.
De aceea, prin proﬁlul său, acest supliment se vrea o
contribuție speciﬁcă la deja existenta punte dintre
culturile ucraineană și română, la o mai
bună cunoaștere reciprocă și, desigur, la
îmbogățirea tezaurului spiritual al celor
două popoare. Un colegiu redacțional,
alcătuit din destoinici truditori ai condeiului (Ioan Herbil, Mihaela Herbil,
Corneliu Irod, Iryna Moisei și Mihai Haﬁa Traista),
conș�ent de importanța unei atari întreprinderi, se
va strădui ca această contribuție să ﬁe valoric cât mai
substanțială.
Ecouri ucrainene va găzdui, în principal, reﬂectări
ale dobândirilor creatorilor ucraineni din România

în cuprinzătorul domeniu al vieții culturale. Ci�torul
român va găsi în paginile Ecourilor ucrainene
traduceri din creația scriitorilor ucraineni (poezie,
proză, cri�că și istorie literară, dramaturgie, cronici
de întâmpinare, eseu, îndrumar de tehnica și

IUNIE

2019

ucrainenilor din România, a vieții lor spirituale și, mai
cu seamă, a literaturii ucrainene din țara noastră, o
literatură nebănuit de bogată, originală și interesantă,
rod al creației unei întregi pleiade de scriitori valoroși,
iar ca opera lor să aparțină și să îmbogățească în egală
măsură atât cultura ucraineană, cât și pe cea
românească, apariția Ecourilor ucrainene
devine o necesitate evidentă.
Suntem convinși că – și de această dată,
ca de atâtea alte dăți – conducerea Uniunii
Ucrainenilor din România va transforma o
lăudabilă iniția�vă într-o reușită concretă, iar Ecouri
ucrainene își va îndreptăți apariția și așteptările
ci�torilor.
Doamne ajută!

Cuvânt la început de drum
arta traducerii ș.a.), referiri la noutăți editoriale,
evenimente literar-culturale, proﬁluri literar-ar�s�ce,
un calendar literar și, desigur, ecouri de la cei cărora
li se adresează această publicație.
Nutrim legi�ma speranță că apariția Ecourilor
ucrainene va înlesni o mai bună cunoaștere a culturii

Corneliu IROD

La început a fost Cuvântul...

≈ cărți apărute sub egida Uniunii Ucrainenilor din România ≈
Un eveniment editorial cu totul și cu totul
de excep
excepție îl cons�tuie apariția primei traduceri în limba română a Jurnalului lui Taras
Hryhorovyci Șevcenko, realizată admirabil de
traduc
Corneliu
scriitorul, publicistul, traducătorul
Irod. Volumul Jurnalul a apărut la Editura
RCR Editorial, Bucure
Bucureș�, 2017, având 276 de
pagini.
Publicarea unui asemenea material prețțios era necesară ci�torului ucrainean din Rom
mânia
și, de ce nu, și ci�torului român, dar
mai ales celor care doresc ssă-l descopere pe
marele poet ucrainean, ar�st plas�c, scriitor,
dramaturg, nu doar prin prisma operei sale
nemuritoare, ci și prin memoriile acestuia. Din
paginile jurnalului (care cuprinde însemnări
din ul�mul an, din cei zece, petrecut în exil
– între 12 iunie 1857 – 13 iulie 1858), începe să se creioneze imaginea lui Taras
Șevcenko-omul, aﬂat în fortăreața Novopetrovsk, ﬁind aspru pedepsit atât
pentru aderarea la Frăția Kirilo-Metodiană, cât și pentru faptul că a ironizat
familia imperială în poemul Visul.
Din paginile Jurnalului, se conturează imaginea unui om chinuit, umilit de
situația în care se aﬂa, aceea de soldat, neputându-se împăca cu nimicnicia omenească, ignoranța și opresiunea. A�tudinea lui Șevcenko vizavi de evenimentele
din perioada anilor petrecuți la Novopetrovsk, ca și față de oamenii cu care intră
în contact, variază de la umor, ironie, sarcasm (la adresa oﬁțerilor și a tot ceea
ce ține de aparatul birocra�c rus) la autoironie.
Ceea ce trebuie subliniat, în mod deosebit, este faptul că traducătorul Corneliu
Irod reușește să redea, folosind numeroase arhaisme și frazeologisme româneș�
vechi, și să recreeze atmosfera dominantă, speciﬁcă mediului birocra�c militar,
caracterizat de pla�tudine, abuz și exploatare, să surprindă starea de spirit a
poetului, cele mai ﬁne nuanțe ale sen�mentelor de agonie, provocate de lipsa

de libertate, precum și de fericire deplină, în momentul redobândirii libertății
mult visate.

~~~

Maestru al prozei scurte, Hryhir Tiu�unnyk a ajuns și la publicul român prin
intermediul lui Corneliu Irod, traducătorul
volumului Poves�ri, apărut la Editura RCR
Editorial, Bucureș�, 2017 (246 de pagini).
Acesta cuprinde 24 de poves�ri care relevă
într-un mod direct, clar și concis mediul
socio-economic al Ucrainei de după război,
precum și circumstanțele care determinau
viața ucraineanului de rând. Scriitorul a reușit
să redea evenimentele și atmosfera acelor
vremuri într-un mod ﬁn și laconic, să ridice cele
mai stringente probleme cu care se confrunta
societatea ucraineană, într-o manieră ar�s�că
desăvârșită. S�lul scrierilor sale este realistpsihologic, cu note impresioniste și mo�ve
existențialiste.
Hryhir Tiutunnyk, un reprezentant de seamă al literaturii secolului al XX-lea, despre
care Oles Honcear spunea că este un „pictor al adevăruluiˮ, propune diferite
abordări ale temelor și mo�velor a�nse, concentrându-și atenția asupra satului
ucrainean.
Prezentul volum de nuvele se dovedește a ﬁ un mozaic eterogen de secvențe
din co�dian, pe fondul cărora se accentuează mentalitatea poporului ucrainean,
obiceiurile, tradițiile și a�tudinea acestuia vizavi de schimbare. Adaptarea sau
neadaptarea la condițiile impuse de noua orânduire de după război, avantajele
și neajunsurile fenomenului industrializării sau felul propriu de a supraviețui
a ﬁecărui individ în parte sunt câteva dintre notele prin care, compunând o
(Con�nuare în pag. 3)
melodie, autorul speră să ajungă la suﬂetul ci�torului.
Mihaela HERBIL
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Nume cu renume literar
Apogeul literaturii polemice din a doua jumătate
a secolului al XVI-lea și primele decenii ale celui de-al
XVII-lea a fost a�ns prin creația lui Ivan Vyșenskyi, despre
care Ivan Franko scria că este „primul publicist în s�l
înalt”, ocupând un loc de frunte între „părinții și creatorii
literaturii ucrainene”.
Viața acestui om erudit și polemist iscusit este învăluită în mister, întrucât nu se cunosc foarte multe date
biograﬁce despre el. Chiar și data naşterii scriitorului
este incertă (între 1545-1550), ca, de al�el, şi numele
Vyşenskyi, despre care nu se ş�e dacă este numele său
real sau un pseudonim literar, luat după denumirea localităţii natale, Sudova Vyşnea (regiunea Lviv).
Polemistul ucrainean trăia și crea într-o perioadă de
frământări social-poli�ce, dar mai ales religioase intense,
lucru care s-a oglindit în creația sa literar-publicis�că.
Intrând în contact, prin peregrinările sale în Ucraina (a
vizitat mai multe locuri din Galiţia, Volynia şi Podolia), cu
oamenii simpli și observând îndeaproape viața acestora,
Vyșenskyi decide să lupte, prin scris, împotriva inegalității
sociale, a nedreptății și asupririi. Un rol hotărâtor în formarea viziunilor sale e�co-religioase, precum și a concepției asupra lumii și a omului în cadrul acesteia, l-a avut
cneazul Vasyli-Konstan�n Ostrozkyi, la curtea căruia a
poposit o perioadă de �mp. Unul dintre cei mai importanți
mecena și proprietari de pământuri din acea perioadă,
Ostrozkyi era preocupat atât de dezvoltarea învăţământului în Ucraina, cât şi de păstrarea religiei pravoslavnice,
valori pe care le-a insuﬂat şi tânărului peregrin.
În ﬂoarea �nereţii, la vârsta de 30-35 ani, Ivan din Vyşnea, cum singur se supranumea, a întreprins o călătorie în
îndepărtata Grecie, pe muntele Athos (sau Muntele Sfânt),
îmbrăţişând viaţa de călugăr şi, implicit, condiţia de ascet,
pentru tot restul zilelor sale. Tot pe Muntele Sfânt şi-a
găsit şi sfârşitul. Rădăcinile unui asemenea gest, despre
care Ivan Franko scria: „El a părăsit curtea domnească,
şi slujba sa, şi belşugul, a părăsit tovărăşia unor oameni
culţi, cu alte cuvinte, a părăsit tot ceea ce-i este mai drag
omului în viaţă şi s-a dus să slujească unui asemenea
lucru, care i se părea, la vremea aceea, cel mai potrivit, s-a
dus să slujească prin rugăciune şi cuvânt”, sunt învăluite
în mister (Franko îi dedică lui Ivan Vyșenskyi și un poem,
cu �tlul omonim). Autoexilul în Grecia a durat peste 40 de
ani, însă dorul de patrie l-a adus, pentru o scurtă perioadă
de �mp, înapoi în Ucraina. Aici, el constată cu amărăciune
asuprirea poporului ucrainean de către polonezi. Ca urmare a celor observate, scrie opera «Посланіє до всіх, в
Лядській землі живущих» („Epistolă către toţi cei care
trăiesc în Liadske”) şi o serie de alte epistole. Variantele
copiate ale acestora s-au răspândit cu repeziciune pe
întreg teritoriul Ucrainei.
Scrierile sale de pe meleagurile străine erau create
pe fondul divergenţelor religioase dintre pravoslavnici,
pe de o parte, şi iezuiţii cu uniaţii, pe de alta, din a doua
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jumătate a secolului al XVI-lea. Un imbold în scrierea
operelor polemice l-a cons�tuit uniunea statală polonolituaniană de la Lublin, de la 1569. Polemica se ducea
în jurul problemelor religoase deja amin�te, a�ngând,
totodată, şi cele sociale. De al�el, prima operă importantă
a literaturii polemice este «Ключ царства небесного»
(„Cheia Împărăţiei Cerului”) a lui Herasym Smotryţkyi.

IVAN
VYŞENSKYI
(1545-1550 – 1620)

Cele mai importante opere ale lui Vyşenskyi sunt «Посланіє до всіх, в Лядській землі живущих», «Послання
до князя Острозького» („Epistolă către cneazul Ostrozkyi”), «Посланіє к утекшим од православної віри єпископам» („Epistolă către episcopii care au fugit de la credinţa pravoslavnică”) etc.
Tema principală a primei creaţii a lui I. Vyşenskyi, «Посланіє до всіх, в Лядській землі живущих», o cons�tuie
înfăţişarea decăderii morale şi religioase a oamenilor,
scriitorul considerând că este de datoria sa civică să prevină neamurile (ucrainenii, lituanienii, polonezii) care
trăiesc pe teritoriul Rzeczpospolitei asupra acestui lucru.
În con�nuare, autorul iden�ﬁcă cauzele care au dus la declinul spiritual al poporului, considerând că preoţii au grijă,
mai degrabă, de propriile lor interese decât de suﬂetele
enoriaşilor, peste tot guvernând minciuna, nedreptatea,
înşelătoria, demagogia, viclenia etc. Întrebarea care se

ridică este: Cum poate o persoană integră să supravieţuiască într-un asemenea mediu vicios? Autorul vede soluția în căinţă şi împlinirea moralei creş�ne: „căiţi-vă, până
mai aveţi �mp, întrucât după moarte nu veţi mai putea
s-o faceţi”.
Opera «Посланіє к утекшим од православної віри
єпископам» este adresată iniţiatorilor unirii de la Brest,
mai exact mitropolitului kievean Mihail Rogoz şi episcopilor Ipa�i Po�ev, Leon�i Pelcynskyi, Dionis Zbyruiskyi
şi Hryhorii Zahorovskyi care, în 1596, au proclamat unirea
bisericii ortodoxe cu cea catolică. Intenţia acestora a avut
drept scop separarea bisericii ucrainene pravoslavnice
de patriarhatul Moscovei şi unirea cu cea a Europei Apusene, precum şi diminuarea persecuţiilor polonezilor
catolici asupra ucrainenilor. Cu toate acestea, majoritatea
credincioşilor, în frunte cu cneazul Kons�antyn Ostrozkyi,
nu au susţinut demersul reprezentanţilor bisericii. În
opinia lui Vyşenskyi, unirea s-a realizat nu în folosul omului simplu, ci pentru a sluji intereselor celor puternici
şi inﬂuenţi. Episcopii sunt zugrăviţi drept nişte feudali
cruzi care au dezbinat unitatea bisericii ortodoxe, lăsând
ţăranul ucrainean înfometat şi asuprit. Pentru a ilustra
situaţia drama�că în care se zbătea poporul ucrainean,
scriitorul ins�tuie o paralelă între episcopii care „duc o
viaţă îmbelşugată şi fără griji” şi orfanii înfometaţi şi însetaţi. Însă ceea ce condamnă autorul în mod vehement
este faptul că episcopii nu-i tratau pe ţărani (mujici) ca pe
nişte oameni, ci ca pe nişte slugi.
Vyşenskyi este de părere că toţi episcopii care au părăsit credinţa pravoslavnică se fac vinovaţi de cea mai înaltă
trădare, întrucât faptele lor contrazic cele șase porunci
lăsate de Hristos: de a-i hrăni pe cei ﬂămânzi, de a le da
apă celor însetaţi, de a le oferi adăpost drumeţilor, de a-i
îmbrăca pe cei goi, de a-i îngriji pe cei bolnavi şi de a-i vizita
pe cei închişi. Păcatul trădătorilor este cu atât mai mare,
cu cât nu doar că nu îndeplinesc poruncile Mântuitorului,
ci le încalcă ﬂagrant. Pentru zugrăvirea acestei situaţii,
autorul prezintă, gradual, faptele acestora: în loc să le
ofere hrană ﬂămânzilor, îi înfometează, în loc să le dea
apă celor însetaţi, îi însetează ș.a.m.d.
Ivan Vyşenskyi este primul scriitor din literatura ucraineană care, prin opera sa, se poziționează, în mod vădit,
de partea omului simplu, asuprit, condamnând cu vehemenţă mentalitatea şi acţiunile aristocraţiei. Autorul propovăduiește ideea fraternităţii şi a egalităţii între oamenii diferitelor pături sociale, manifestând iubire și compasiune faţă de cei nedreptăţiţi şi dispreţ faţă de cei care
nedreptăţesc, �nzând să trezească demnitatea naţională
și umană a celor care suferă opresiuni.
Bibliograﬁa consultată:
1. Serhii Iefremov, Istoria ukraiinskoho pysmenstva, Ed. Femina, Kiev, 1995.
2. ***Novyi dovidnyk. Ukraiinska mova. Ukraiinska literatura, sub red.
M. Radyșevska, Kazka, Kiev, 2010.

Mihaela HERBIL
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O dublă lansare la Sala Dalles

Concurs de recitare a poeziei ucrainene - ediția a XIII-a

Joi 19 iunie 2019, la Sala Universității Populare Ioan I. Dalles din Bucureș�, în cadrul evenimentului cultural dedicat zilelor copilului și �neretului, organizat de Filiala UUR Bucureș�,
a avut loc lansarea volumului de poezii Nebiruitele sunete al renumitului bard lvivean Oles
Deak, în traducerea părintelui Corneliu Irod, și a romanului Sângele ferigii, scris de Ihor
Hurhula, președintele organizației lvivene a Uniunii Naționale a Scriitorilor din Ucraina, în
traducerea lui Mihai Haﬁa Traista, care a fost și moderatorul acestui eveniment.
Despre cele două
cărți apărute cu sprijinul și sub egida Uniunii Ucrainenilor din
România, în afară de
autorii și traducătorii
celor două volume,
au luat cuvântul cri�cii literari George
Mihalcea și Dan Ioan
Marta și au ci�t fragmente din acestea actorii Ștefan Apostol, Doina Ghițescu și marele
iubitor de poezie Mihai Răileanu. La eveniment, a fost prezent și binecunoscutul scriitor
ucrainean, renumitul balcanist Andrii Liubka.

Sâmbătă 18 mai a.c., la Liceul „Taras Șevcenko“ din Sighetu Marmației s-a desfășurat
etapa națională a Concursului de recitare a poeziei ucrainene - ediția a XIII-a, eveniment
organizat de ﬁliala Maramureş a Uniunii Ucrainenilod din România.
Acest concurs a luat naștere acum 20 de ani, inițial, desfăsurându-se doar pe plan
local. Mai târziu, datorită creșterii popularității, a căpătat proporții județene, iar, de 13 ani,
a devenit concurs național, la el luând parte reprezentanți din toate ﬁlialele UUR.
Ca și în anii precedenți, și de această dată,
Uniunea Ucrainenilor din
România a premiat câș�gătorii (locurile I, II, III și
mențiunile) cu diplome
și cadouri. La acțiune au
par�cipat reprezentanți ai Parlamentului României, Ministerului Educației Naționale, Ambasadei Ucrainei la Bucureș�, ISJ MM, ISJ TM, Uniunii Ucrainenilor din România, TVR,
profesori și elevi.

MIHAI NEBELEAC –
UN STRIGĂT AL TĂCERII

Anul acesta, Mihai Nebeleac ar ﬁ împlinit 70 de ani, dar n-a fost să ﬁe… La 20
februarie 2003, legănat «de un dor de ducă/ pe prispa visului hoinar/ apoi plecând
spre nu ș�u unde/ privind spre lună tot mai rar», Mihai Nebeleac a plecat dintre noi,
spre a rămâne POET o moarte întreagă, cuibărit pe veci în palma de pământ a Ronei,
ca un mag venit din alte vremuri. Așa a și rămas în suﬂetul nostru, a celor cărora
�mpul ni se pare a curge îmbătrânit, ﬁindcă o ro�ță a ceasului din vechiul turn a fost
ruptă de vânt ori de iarnă...
Poetul și prozatorul Mihai Nebeleac s-a născut la 17 ianuarie 1949, în comuna Rona
de Sus, județul Maramureș, într-o famile de țărani. «M-am născut între munții albaștri/
din aleanul cântecului de oier,/ pe unde �mpul șerpuiște întruna, doar în răsuﬂări de
primăvară/ apropiindu-se cu sete/ de cofa cu apă rece/ pe unde ierburile zboară/ tot
printre șiruri de cocori…», va scrie într-una din poeziile sale, despre locul său de naștere,
alfa și omega scurtei și neliniș�tei sale vieți: «Aici este liniștea nașterii mele,/ aici este
soarele plopilor mei,/ aici începe urcușul/ drumului meu către stele!..»
Drumul către stele al poetului, ajuns el însuși o «stea» a literaturii ucrainene din
România, s-a dovedit a ﬁ nedrept de scurt și deseori un greu «urcuș».
După terminarea școlii elementare din satul natal, unde-l avea profesor de limbă
și literatură ucraineană pe prozatorul Ivan Fe�ko (nu bănuiau, nici unul dintre ei,
că într-o zi vor deveni colegi de condei în literatura ucraineană din România), Mihai
Nebeleac urmează cursurile secției ucrainene a Liceului «Dragoș Vodă» din Sighetu
Marmației unde, după cum notează Ion Petrovai, în medalionul dedicat poetului, din
lucrarea sa Valori culturale ucrainene, «…leagă trainice prietenii cu viitorii poeți Gh.
M. Bârlea, Ion Petrovai, Echim Vancea, Marin Slujeru, cu gazetarii Dragomir Ignat și
Floren�n Năsui, cu etnologul Mihai Dăncuș, cu pictorii Aurel Dan, Vasile Bărlea și cu
alți viitori oameni de cultură».
Din 1967, Mihai Nebeleac devine student al Facultății de Filologie, catedra de Limbi
și Literaturi Slave din cadrul Universității din Bucureș�, specializarea ucraineană. «Din
acei ani efervescenți, fostul student își amintește de mulți colegi dragi, ca Ivan Covaci
și Mykola Corsiuc, și vorbește cu emoție despre iluștrii săi profesori, precum Matei
Călinescu, Sorin Alexandrescu, Vera Călin, G. Mihăilă, I.C. Chițimia, Nicolae Pavliuc
ș.a. După absolvirea facultății, până în 1974, poetul ac�vează în cadrul Ins�tutului de
Lingvis�că al Academiei Române. Fire puternic înteriorizată, acest ilustru ﬁu al Ronei de
Sus a revenit acasă ca profesor de limbă și literatură ucraineană, părăsind Bucureș�ul,
dar rămânând profund recunoscător facultății pe băncile căreia s-a format ca om și
scriitor», notează același Ion Petrovai.
Antamează cu versuri, în ziarul Novyi vik, încă din �mpul studiilor liceale. Debutul
editorial are loc în 1972, la Editura Kriterion, cu volumul de versuri Krynyți moih
ocei (Fântânile ochilor mei), despre care Stelian Gruia scrie: «În versurile sale, Mihai
Nebeleac se deﬁnește ca un mesager al locurilor natale, cu bogate tradiții folclorice,
cu oameni puternici și înzestrați cu cele mai nobile trăsături spirituale. Versurile
tânărului poet se desfășoară într-o imagis�că debordantă care își trage seva din
folclorul maramureșan. Ciclurile de poezie ero�că ale lui M. Nebeleac se caracterizează
printr-o înlănțuire a existenței omeneș� cu aceea a regnului vegetal, ale căror des�ne
se contopesc sub greutatea obsesiei �mpului și a spațiului».
În 1974, Mihai Nebeleac debutează și ca prozator, cu romanul Lorana, povestea
unui tânăr ce trăiește o triplă dramă: a tatălui, care a cunoscut ororile războiului, a
iubirii, în toată complexitatea ei, și a unei boli incurabile care îl va duce la pieire.
Lorana are meritul de a ﬁ și prima încercare de abordare a acestui gen în
literatura ucraineană din România, pentru care Mihai Nebeleac a obținut premiul

Uniunii Scriitorilor din România, singura
organizație din care a acceptat să facă
parte.
În 1978, apare cel de-al doilea roman
al lui M. Nebeleac Liubov do blyjnioho
(Aproapelui cu dragoste), care în 1987
cunoaște și o variantă în limba română,
datorată Lianei Ivan-Ghilă, prefațată de
același Stelian Gruia. Tema războiului
revine și în acest roman, iar spațiul în care
se desfășoară acțiunea cărții este același
în care autorul a văzut lumina zilei, a trăit
și a apus înainte de vreme. Prefațatorul
cărții, Stelian Gruia, prezentând varianta în limba română a romanului, este de părere
că «prin densitatea epică și ineditul situațiilor drama�ce, romanul lui Mihai Nebeleac
se impune în scrisul ucrainean din țara noastră ca o realizare de auten�că valoare».
«Satul din narațiune este așezat între dealuri împădurite, cu oameni oropsiți de
viața grea pe care o duc, ce își câș�gă pâinea cea de toate zilele muncind din greu,
efort care însă, nu i-a mu�lat moral și spiritual, sunt iubitori de dreptate, resping
tot ce duce la nedreptate socială și vrajbă. În lumea personajelor acestei construcții
epice, dăinuie umbra unor eroi legendari ai spațiului natal – oieri, lucrători la pădure
și agricultori, însuﬂețitori ai unor da�ni și obiceiuri ce diferă foarte puțin de la o
așezare la alta, chiar dacă satele Țării Maramureșului sunt locuite de etnii diferite.» (I.
Petrovai, Mul�culturalism în Țara Maramureșului, pag. 184-185).
Timp de peste un deceniu, asupra lui Mihai Nebeleac se lasă tăcerea. Scriitorul își
urmează însă drumul, scriind în con�nuare, as�el că în 1990, publică volumul Nespokii
Vesny (Neliniștea primăverii), purtând evident semnele maturității poetului.
În 1993, cri�cul maramureșean Augus�n Cozmuță, scriind într-un moment
aniversar din viața lui Mihai Nebeleac, vede în persoana acestuia pe unul dintre «…cei
mai talentați și apreciați scriitori de limbă ucraineană din România».
Ca o recunoaștere a valorii creației poetului, câteva dintre poeziile lui au fost
incluse în antologia de poezie modernă din diaspora ucraineană, Dincolo de tradiții,
apărută la Toronto, Alberta. Dar până să ajungă în Canada, versurile sale au cunoscut
versiuni în limbile maghiară, germană și sârbă, semn că poetul este unul dintre cei de
excepție.
Mihai Nebeleac avea multe proiecte interesante și manuscrise pregă�te pentru
�par, cum ar ﬁ romanul Tristețea marilor zăpezi, anunțat de autor în 1996, cât și
volumul de poeme Nepermisele iubiri, dar �mpul nu a mai avut răbdare și Mihai
Nebeleac s-a s�ns la o lună după ce și-a sărbătorit împlinirea vărstei de 54 de ani.
Printre ul�mele poezii scrise de Mihai Nebeleac, se numără și poezia Dor, care se
încheie cu următoarea strofă: «Ne legănăm în sinea noastră/ curmând tăcerea unui
joc/ și ne-ntristăm iubind stejarii/ în care crucile se coc».
În anul 2018, Uniunea Ucrainenilor din România, a publicat post-mortem volumul
de poezii Nepermisele iubiri și a reeditat romanele Lorana și Liubov do blyjnioho.
Despre volumul de poezii, prefațatoarea acestuia, Mihaela Herbil scrie: „Poezia
lui Mihai Nebeleac nu se interpretează, ea se citește pur și simplu, se savurează, se
simte”.
Mihai Haﬁa TRAISTA

La început a fost Cuvântul...
(Con�nuare din pag. 1)

Anul 2017 a fost, pentru ucrainenii din
Rom
România, deosebit de proliﬁc pe plan literar. Menționăm,
Men
în acest sens, faptul că
ucrainean din România s-a îmliteratura ucraineană
g
bogățit
cu încă o traducere. Este vorba de
romanul autobiograﬁc Colivie pentru pasărea măiastră
m
(Клітка для вивільги), scris
de prozatorul contemporan Volodymyr
Danylenko, originar din Jytomyr, Ucraina,
șși tradus, în limba română, de scriitorul, publicistul și traducătorul Mihai Haﬁa Traista.
ap
Romanul a apărut
la Editura RCR Editorial,
Bucure , având 311 pagini.
Bucureș�
Colivie pentru pasărea măiastră este o carte despre artă, iubire, trădare,
oprimare, o operă construită în jurul a două �puri de raporturi, poate cele mai

nobile și curate, existente între oameni, acela de mamă-ﬁu și cel de maestrudiscipol. Din punct de vedere compozițional, romanul este structurat pe 33 de
capitole, epilog, prefață (semnată de Mihaela Herbil) și pos�ață (aparținându-i
autorului traducerii) care cuprinde date despre viața și opera scriitorului V. Danylenko.
Ideea de bază a romanului constă în condamnarea opresiunilor poli�ce,
exercitate asupra celor care �nd spre libertatea de exprimare. În jurul acestei
idei se desfășoară țesătura epică a romanului, care îi are în centrul acțiunii pe
autorul-narator, adolescentul Vladyk, mama acestuia, Alina Ivanivna Markivna,
și scriitorul ucrainean Mykola Homycevskyi, cunoscut, mai ales, ca traducător din
Homer, istoric etc. Des�nele celor trei, ca și ale altor personaje secundare, stau
sub auspiciile artei, iar acest lucru atrage după sine represalii greu de închipuit
din partea autorităților.
În concluzie, metafora Păsării măiestre este sinonimă cu lupta de veacuri a
națiunii ucrainene pentru autoiden�ﬁcare națională, spirituală și lingvis�că a
ﬁecărui individ în parte.
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Iurii PAVLIȘ
DISTANȚA
Între noi se așterne
Distanța,
Care se măsoară
Numai cu �mpul.
Despărțirea
Și întâlnirea
Sunt numai �mp
Și distanță dintre noi.
FULGER FERMECĂTOR
Furtună.
Tună.
Doar în mine,
Nu și afară.
Din inimă-mi
Luase zborul
O săgeată neascultătoare,
Fulgerul fermecător,
Și spintecase,
Doar pentru o clipă,
Cerul albastru
Al imaginației mele
Ca să pot să văd
Încă
Nevizitatele până acum
Proprietăți ale poeziei
Dăruite mie
De soartă.
ÎNTÂMPLARE
S-a oprit
Vântul alb
Chiar
Între sânii
Statuii
Și undeva
A văduvit
O ﬂoare albă.
DESEN
Soarele –
Cerc galben pe hâr�e,
Iar sub el –
Omul,
Așezat pe un hrib
Cu mâinile în�nse
Spre soare.
Pe ceva mai bun de stat,
N-a găsit omul
Pe toată câmpia de hâr�e.
Traducere de Ștefan Tcaciuc
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FÂNTÂNA ÎN FLĂCĂRI
(Fragment)

După un fragment din romanul „Lorana“, de Mihai Nebeleac
Personajele: Fata; Nebunul – fratele fetei; Marinarul; Tânărul;
Barmanul; Vocea.
ACTUL I
O cârciumă mică, într-o gară. La o masă, stau patru persoane:
marinarul, fata, fratele ei (nebun) și un tânăr. La tejghea, în
picioare, stă barmanul și se uită la ei.
Fata (către nebun): Mama ne va aștepta plângând. Întotdeauna plânge
când rămâne singură. Îmi pare atât de rău de ea.
Nebunul: Vreau să arunc pietre în apă. E atât de frumos! Găseș� o
piatră, o arunci, iar ea face: pleosc... pleosc... pleosc... Găseș� alta,
o arunci, și ea face pleosc... pleosc... pleosc..., dar tu nu vrei să
înțelegi... Eu vreau să arunc cu pietre în apă. E atât de frumos!
Găseș� o piatră, o arunci, iar ea face: pleosc... pleosc... pleosc...
Fata: Te înțeleg, dar nu-mi arde de asta acum. Mai bine ai tăcea. Mama
ne va aștepta plângând. Întotdeauna plânge când rămâne singură.
Îmi pare atât de rău de ea.
Nebunul: Cum aș putea să tac, dacă prin apropiere nu curge niciun
râu?! În capul meu tot aud: pleosc... pleosc... pleosc... Oamenii ar
putea pre�nde ca cineva să deseneze, aici, jos, un râu. Nu mare.
Mi�tel! Loc este destul. Nu vor... dacă l-ar desena ar auzi și ei...
al�el aud doar eu: pleosc... pleosc... pleosc...
Fata (îi pune mâna pe frunte): Te înțeleg, dar nu-mi arde de asta acum.
Mai bine ai tăcea. Mama ne va aștepta plângând. Întotdeauna
plânge când rămâne singură. Îmi pare atât de rău de ea.
Marinarul (către tânăr): Iată, eu beau și tac. Doar când tac mă simt
bine. Beau rom. Cândva am băut votcă, dar de când am aﬂat că și
mama a băut votcă, am renunțat la ea. Am început să beau rom.
Mama a trăit în port. Probabil de aceea am devenit marinar.
Tânărul (mirat): De aceea ați devenit marinar? Sunteți un om deosebit!
Ha, ha, ha... (Strânge mâna marinarului.). Nu ș�u cum am ajuns
aici, în gara asta. M-am trezit dat jos din tren, fără nicio explicație.
Marinarul (absent, parcă nici nu-l aude pe tânăr): ... am colindat
lumea întreagă, dar nicăieri nu e ca acasă. Parcă și romul ăsta are
gust... de acasă.
Tânărul (visător): Și mie mi-ar ﬁ plăcut să călătoresc... acum, se pare
că mi s-a îndeplinit visul... mai mult obligat.
Marinarul: De ce? Ce vrei să spui? După cum vorbeș�, pari a ﬁ fugit de
ceva sau, mai bine zis, de cineva.
Tânărul: Sunt chiar așa de ușor de ci�t?
Marinarul: Adică?
Tânărul: Adică... m-ați ci�t! Da, recunosc, fug de cineva. De cineva
care, undeva, cândva, mi-a demonstrat, dureros, că nu trebuie
să-ți mai pui prea mari speranțe în dragoste. Și mai ales atunci
când nu ți-e împărtășită. Nu mă înțelegeți greșit..., deși pot vorbi
cinci limbi străine și pot aborda cu succes nenumărate subiecte de
discuție, dacă nu am destulă dragoste cât să nu-i disprețuiesc și
să nu-i înjosesc pe alții, nu numai că vorbesc în gol, dar mai și fac
rău pe deasupra. Dacă mă întrebați pe mine, dragostea se bucură
atunci când celuilalt îi merge totul ca pe roate. Se pare că mie nu
mi-a mers. Dragostea... dragostea nu ține neapărat să aibă ul�mul
răcnet în materie de vile sau... sau alte chițibușuri. Domnul meu,
dragostea nu insistă să facă pe șefuʹ sau să aibă ea ul�mul cuvânt,
indiferent de situație. Nu este obraznică sau neîndurătoare, nu!
Nu este egoistă, nu se plânge, nu aruncă vina pe celălalt și nici nu
insistă, fără pic de bun-simț, numai ca să obțină ce vrea ea. Dragostea
vede imediat ce e bun în oameni.. (arătând spre nebun)... chiar și
de e nebun... dragostea ș�e că tot ce asculți, priveș� sau citeș� se
vede în cine eș� și ce faci...
Marinarul: Dar văd, �nere,... că eș� de-a dreptul pasional când vine
vorba de dragoste..., le dai așa... ca din cărți..
Tânărul: Ehe,... sunt multe lucruri de spus despre dragoste... ce ș�ți,
domnia voastră, despre ce vorbesc eu…
Marinarul (vizibil iritat de cuvintele tânărului): Tinere, am să te opresc
aici... nu de alta, dar să nu spui cumva ceva ce ai să regreți mai
târziu. Ș�u destule despre dragoste, decepții, durere..., dar ceea ce

îți pot spune este că sunt multe lucruri bune și frumoase pe lume,
dar nici unul dintre ele nu este la fel de bun sau de important ca
dragostea! Tot ce este bun în viață ți se servește la pachet, ca la
galantar... nu ș�i ce conține până nu te uiți înăuntru. Când desfaci
pachetul, îți asumi un risc, să-ți placă sau să nu-ți placă ce găseș�
în pachet. Așa că...
(Făcând un semn de dispreț, își vede de paharul de rom; Tânărul se
așază resemnat pe scaun și își aprinde o țigară.)
ACTUL II
Nebunul: Trenul n-o să vină. Nu aud cântecul roților. Dacă am avea
un râu... ce bine ar ﬁ, dacă am avea un râu... Stai și aruncă câte
pietre vrei în el: pleosc... pleosc... pleosc... Dar tot mama și mama,
iar mama poate se uită pe fereastră și râde. Privește cum vântul
leagănă spicele de grâu și râde.
Fata (supărată): Termină! Grâul e de mult în hambare. Afară-i toamnă
târzie. Au căzut și frunzele de pe copaci, iar tu vorbeș� despre
grâu. Termină, îți spun, căci al�el nu te mai iau cu mine!
Nebunul (începe să se agite pe scaun, ochii încep să-i strălucească):
Vreau ca grâul să se pârguiască. Al�el va mirosi a fum. Pâinea arde.
Iar trenul n-o să vină. Despre asta mărturisește lipsa zgomotului
roților de tren.
Fata (încercând să pară liniș�tă): Vreau să te linișteș� și te rog să nu
vorbeș� mult. Am o piatră pe inimă. Mama a rămas acasă. Ș�i bine
că plânge întotdeauna când rămâne singură. Am observat asta de
câteva ori. Eu, personal, plâng foarte rar.
Tânărul (către marinar): E târziu. Oamenii dorm, dorm adânc, iar
lichidul acesta, nu ș�u de ce e amar... Tot �mpul mă voi gândi la
odihnă. Am auzit că, aici, nopțile sunt reci. Unde am rămas... cu
discuția?...
Marinarul: Nu mai contează. Câteodată, aș vrea să ﬁu singur. Consider
că ș�u o mulțime de lucruri. Câteodată, aș vrea să aﬂu câte lucruri
ș�u. Trebuie să rămân singur...
Tânărul: Mi-am amin�t unde am rămas... Între noi, nu a avut loc nici
un fel de ceartă, însă acea zi... a fost cea mai lungă din întreaga mea
viață. Până la urmă, pentru mine atunci a început o viață nouă.
Nebunul (către fată): Pietrele nu ș�u să înoate. Sunt convins de asta.
La ora asta, am fost mereu singur. Îmi închipuiam că, noaptea,
toată lumea doarme. Dar nu e adevărat. Ție îți place să te uiți,
noaptea, pe fereastră?
Fata: Niciodată. Dar nu contează. Te face ceva să crezi că, în această
noapte, mama nu va privi pe fereastră?
Nebunul: Nu. Presimt că s-au oprit toate trenurile. Niciunul nu se
mișcă. Când nu dorm, mi-e sete. Tot �mpul îmi vine să fac câte
ceva. Eș� de acord cu mine? Mi-e milă de �ne, și de mama mi-e
milă... Plângeți tot �mpul... Dimineața vă treziți – plângeți, seara
vă culcați – plângeți, vă uitați pe fereastră – plângeți...
Fata (se supără): Prostule! Toarnă-mi apă. Vreau să-mi potolesc setea.
Păcat că eș� prost.
(În con�nuare, tac toți. În jur, e o liniște de mormânt. Marinarul,
sprijinindu-și capul cu mâna, a căzut pe gânduri. Privește în
întuneric. Nebunul se agită pe scaun, vrea să spună ceva, însă
îi este frică. Tânărul se uită la Marinar, așteptând ca acesta să
spună ceva.)
Vocea: Atențiune! Atențiune!
(Ascultă toți. Nebunul își acoperă ochii cu palmele, e încordat. Tac
toți, așteaptă).
Din cauze necunoscute, în stația noastră, nu va sosi niciun tren.
Vă rugăm pe toți să ﬁți calmi, să vă comportați normal și să ﬁți
pregă�ți pentru întâmplări neobișnuite. Vă rugăm să nu intrați în
panică și să nu comentați lucrurile care se vor întâmpla. Vă rugăm
să ﬁți pregă�ți și să nu vă pierdeți cu ﬁrea...
(Nebunul își ia palmele de pe ochi.)
Drama�zare și traducere de Mihai Haﬁa Traista
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