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Despre arta
traducerii

N-aș vrea să se creadă că mă apuc să dau lecții despre importantul act al traducerii
literare. Nici vorbă. În rândurile de mai jos, veți găsi doar câteva păreri, câteva gânduri și
considerații despre arta traducerii literare, acestea ﬁind însoțite de exempliﬁcări – acolo
unde se simte nevoia și unde spațiul restrâns al acestui text permite.
Traducerea literară a suscitat dintotdeauna dispute. Glumind, aș zice că ele au apărut
încă de pe vremea Turnului Babel, când Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor, care, apoi,
pentru a se înțelege, au fost nevoiți să inventeze tălmăcirea. În vremurile noastre, aceste
dispute sunt uneori de-a dreptul înverșunate, mai ales între adepții traducerii libere și cei
ai traducerii literale.
Cu un singur lucru, însă, toată lumea a fost mereu de acord: traducerile sunt indubitabil
u�le și de aceea necesare. Ele reprezintă principalul mijloc de răspândire și cunoaștere
a literaturii lumii, de îmbogățire a culturii ﬁecărui popor, statornicind beneﬁce punți
spirituale.
As�el, în procesul traducerii libere, pentru a surprinde exact și deplin sensul textului
tradus, fără a ține seama de par�cularitățile lui morfologice, sintac�ce și lexicale, sunt
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permise chiar și unele omisiuni sau dezvoltări, din dorința de a reda cât mai complet
farmecul și valoarea ar�s�că a originalului. Aici, însă, traducătorul are nevoie de un
„cântar” literar-ar�s�c foarte ﬁn, pentru a evita pericolul alterării textului original.
Cealaltă tabără, cea a adepților traducerii literale, militează pentru respectarea riguroasă
a structurii grama�cale a textului tradus, chiar cu o posibilă neglijare a formei ar�s�ce.
Ca și în alte împrejurări, și în traducerea operelor literare este de preferat calea de
mijloc, cu alte cuvinte, este de dorit ca o traducere să ﬁe și cât mai exactă, dar, în același
�mp, să redea cât mai ﬁdel și valențele ar�s�ce ale textului original. Doar în asemenea
cazuri, cred, se poate vorbi despre o traducere valoroasă. Dar ce anume duce la a�ngerea
unei asemenea reușite? Fără îndoială: calitatea traducătorului. Și iată, nu numai după
părerea mea, în ce constă aceasta.
Mai întâi, este necesar ca traducătorul să cunoască ambele limbi, cea din care traduce
și cea în care transpune un text literar. Cel mai tradus scriitor ucrainean în românește a
fost, cum era și ﬁresc, marele Taras Șevcenko. Deși merită o aplecare atentă, nu mă voi
acupa aici de traducerile lui Victor Tulbure sau ale lui Mihail Sadoveanu (niciunul dintre ei
nu cunoștea limba ucraineană) și nici de cele ale lui Ion Cozmei (vorbitor, într-o oarecare
măsură, de ucraineană), pentru bunul mo�v că o as�el de temă s-ar preta pentru un
studiu în�ns. Voi amin� acum doar de Virgil Tempeanu (1888-1984). Acesta, un reputat
germanist, profesor și traducător din literatura germană, a publicat în primele decenii ale
secolului XX, între alte traduceri, și poezii de Taras Șevcenko. Traducerea a fost făcută,
probabil, după o versiune germană a poeziilor marelui Cobzar. Sigur că, ﬁind făcută prin
intermediul altei limbi, traducerea s-a îndepărtat mult de textul ucrainean. Dar, în afara
necunoașterii limbii ucrainene, la Virgil Tempeanu întâlnim o ciudățenie înexplicabilă
pentru un intelectual de talia lui: acesta și-a permis să mute „acțiunea” poeziei șevcenkiene
de pe Nipru pe Olt...
(Con�nuare în pag. 2)

Nume cu renume literar

Corneliu IROD

HRYHORII KVITKA-OSNOVIANENKO

Hryhorii Kvitka-Osnovianenko
(pseudonimul literar – Hryțiko
Osnovianenko) a intrat în istoria
literaturii ucrainene drept cel
care a pus bazele prozei ucrainene noi, dramaturg remarcabil,
unul dintre reprezentanții școlii naturalismului în perioada
formării sale.
Scriitorul s-a născut la 18 noiembrie 1778 în localitatea
Osnova (din apropierea orașului Harkiv) în familia unui
moşier erudit, cu rădăcini căzăceș�, care şi-a educat ﬁul
în spirit patriarhal (direcţia educaţiei primită de Hryhorii
era una religioasă). Tânărul creştea şi se dezvolta într-o
atmosferă de profund respect pentru limba naţională, istorie, folclor şi artă. Casa lui Kvitka era locul unde se organizau adesea serate literare şi se puneau în scenă opere
drama�ce, ﬁind locul de întâlnire al celor mai importanţi
oameni de cultură ai epocii, fapt ce a favorizat dezvoltarea
culturală, morală şi spirituală a tânărului Hryhorii.
Viaţa lui avea să se schimbe radical odată cu înrolarea
în armată, întorcându-se acasă, după patru ani, cu grad de
căpitan. La vârsta de 26 de ani, se retrage la mănăs�re, însă
viaţa monahală nu corespundea, după cum credea tânărul
idealist, aşteptărilor sale, as�el că îşi reia, pentru scurt
�mp, ac�vităţile ca oﬁţer în cadrul armatei. Următorul pas
pe care îl face va ﬁ în domeniile civic şi cultural ale oraşului
Harkiv, unde organizează serate literare şi muzicale. Ocupă
funcţia de director al teatrului, calitate care îi permite să
întemeieze orchestra teatrului şi să pună bazele primei
ins�tuţii de învăţământ superior pentru fete.
În ceea ce priveşte partea editorială, Osnovianenko
fondează primul jurnal în limba ucraineană, Український
вісник (Curierul ucrainean), colaborează la editarea primei culegeri de proverbe şi zicători din Ucraina precum
şi la deschiderea primei biblioteci publice din Harkiv. Din
dorinţa de a contribui la progresul cultural şi social al ţării
sale, scriitorul umanist îi ajută ﬁnanciar pe �nerii talentaţi,
dar fără posibilități materiale, de a-şi urma visurile. Fiind
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un apărător declarat al celui sărac şi asuprit, Kvitka nu
contenea să acuze şi să demaşte clasa aristocrată care-i
exploata pe iobagi.
Prin proza sa, H. Kvitka-Osnovianenko a con�nuat
ideea renaşterii naţionale a literaturii, inițiată de către
I. Kotlearevskyi. În Ucraina, la începutul secolului al XIX-lea,
cel mai bine reprezentate erau genurile poeziei şi dramei,
pe când proza se aﬂa abia în faza ei incipientă. Însă odată cu
venirea lui Kvitka din satul Osnova (de unde şi pseudonimul
Osnovianenko) lucrurile aveau să se schimbe.

Hryhorii Kvitka lasă moştenire
posterităţii 80 de opere: poezii
şi foiletoane, opere drama�ce,
poves�ri şi nuvele umoris�ce,
scrise în limbile rusă și ucraineană, dintre care amin�m: «Сaлдацький патрет» („Portretul unui soldat”), «Конотопська
відьма» („Vrăjitoarea din Konotop”), «Маруся» („Marusеa”), «Сердешна Оксана» („Sărmana Oksana”), «Козир
дівка» („Fata trufaşă”), «Щира любов» („Iubirea sinceră”),
«Щельменко-денщик» („Ordonanţa Şcelmenko”), «Сватання на Гончарівці» („Peţitul în Honcearivka”), «Добре
роби, добре й веде» („Bine faci, bine găseş�”), «Панна
сотникова» („Soţia sotnicului”), «Пан Халявський» („Domnul Haliavskyi”) etc. În poves�rile şi nuvelele sale, autorul
înfăţişează viaţa simplă şi cins�tă a țăranului ucrainean
precum şi bogăţia folclorică a acestuia, creând o întreagă
galerie de caractere expresiv-naţionale.
Alături de alte poves�ri, care au intrat în volumul „Poves�ri maloruse”, relatate de către Hryţko Osnovianenko,
„Marusea” (1832) reprezintă începutul dezvoltării prozei
ucrainene noi, ce îmbină trăsături ale realismului, sen�mentalismului şi narodnicismului. Eroina poves�rii, Marusea,
este zugrăvită în spirit roman�c, autorul manifestând o
simpa�e profundă faţă de aceasta. Înfăţişată ca un ideal
de frumuseţe ﬁzică, spirituală şi suﬂetească, în imaginea
ei, ci�torul va recunoaşte fetele din cântecele populare
ucrainene. În centrul poves�rii, se aﬂă ţăranii ucraineni,
purtători şi păstrători ai valorilor seculare. Panteleimon
Kuliş a fost printre primii care a remarcat că „în niciuna
dintre creaţiile literare de până atunci, omul simplu, ţăranul ucrainean în speţă, lipsit de orice altă comunicare cu
oamenii educaţi în afară de Cuvântul lui Dumnezeu”, nu a
apărut în perfecţiunea simplităţii sale atât de pregnant ca
în această poves�re.
(Con�nuare în pag. 2)
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Bunaves�re

Nu a îngerului ivire
a speriat-o. Ar ﬁ putut să i se ivească
raza soarelui sau seara
să întâlnească a lunii strălucire, plu�nd,
și să o înspăimânte, dar a copleșit-o
acel chip în care i s-a înfățișat îngerul,
abia-și dădu seama că și lui
îi este peste măsură de greu
(ﬁecare i s-ar ﬁ închinat,
căci e preacurată. Atât de preacurată, încât
cerboaica în desele păduri,
a privit-o și, crede-mă,
a conceput inorogul căci,

necuvântătorul din lumină e
cea mai pură făptură).
Și pentru că închipuirea era reală,
căci îngerul ce avea chip de fecior
era chiar aici, privirile deodată
li s-au intrersectat,
totul a dispărut într-o clipită și, deodată,
ceea ce milioane cunosc, ce i-a unit,
către ea ajunge dinspre noi;
ea și el; tot ce văzut-a ochiul tău,
tot își avea valoarea sa
până și frica. Înspăimântați erau amândoi.
Atunci el i-a cântat bunaves�re.

Copiii noștri, Maria, cresc precum iarba...

Copiii noștri, Maria, cresc precum iarba:
muncite palme înnegrite, capete rase,
dis-de-dimineață stau în stații,
nestatornici ca pirații,
adresă temporară, țară pe jumătate vie.

Au temerile sale, își respectă legea,
nu necesită schimbări, râd de prohibiții.
Ce schimbări pot ﬁ făcute în ceea ce nu există
și ce interziceri pot ﬁ în �mpul
înmormântărilor?
Iată, Marie, ﬁul tău spune cuvinte ciudate,
Vede felurite semne, face felurite minuni,
ne aﬁrmă cu cer�tudine că puterea
e-n dragoste,
ca și cum anume din dragoste crește iarba.
Spune că niciun fel de legi nu au putere,
că toate temerile noastre-s în ceață
ca zăpezile,
că apar între noi inamicii doar atunci,
când noi înșine ne comportăm ca unii.
Dar noi ne cunoaștem inamicii.
Ș�m câți sunt de-a lungul râurilor,
câți muncesc în uzinele noastre,
câți se închină dumnezeilor noștri.
Cine i-a adus, spune-mi, pe câmpiile noastre?
Prin ce minune îi ține pământul nostru?
De ce copiii noștri, spune-mi,
trebuie să le veriﬁce
pașapoartele – cine-s și de unde?
Și iată, ﬁul tău mereu e printre străini,
le explică cu ce greutăți și arcuri

se formează cerul deasupra noastră la noapte,
le educă copiii, este amabil față
de nevestele lor.
Nu e posibil, spune, să ﬁe străini acolo,
unde e așa întuneric,
unde ploaia ține o jumătate de an,
iar iarna ține cealaltă,
străini ne face, spune, mândria,
ea ne găsește și ne ucide de una singură.
De aceea, copiii noștri ne cer să-i spunem:
să-și ia tălpășița în întunericul său,
și să-și ia cu el într-acolo toți străinii,
pe toți, care cred în el, fără vreo pricină.

Să le strângă toate cărțile, sulurile, scrisorile.
să adune romii și să-i treacă peste poduri,
mu�iii și rabinii, cărturarii și conducătorii,
să-i scoată de aici, dacă are unde să-i ducă.
Al�el vom înălța focuri negre înspre ceruri,
le vom arde tarabele din piețe
și casele de rugăciune,
sinagogile lor și minaretele tăioase,
toate locurile acelea negre
pe care nu le înțelegem noi.
Să îi scoată afară, plecându cu ei odată,
să nu aștepte începutul noilor incendii,
să țină minte că pe toți cei care râmân cu noi
îi vom îneca de-a lungul malurilor.
Să-i scoată de aici pe toți oamenii aceș�a,
să-i mulțumească cumva cu propriile idei.
Să se întoarcă, apoi, ca să salveze
dacă nu pe noi, măcar pe copiii noștri.

Traducere din limba ucraineană
de Sara Marta DEAC,
Masterandă a Facultății de Limbi și literaturi străine, Bucureș�

Despre arta traducerii
(Con�nuare din pag. 1)
O altă cerință obligatorie pentru reușita unei traduceri literare este ca traducătorul, deși
cunoscător al ambelor limbi, să ﬁe, la rândul lui, scriitor. Sigur, ar ﬁ bine ca acesta să ﬁe de valoare
egală sau apropiată de cea a autorului tradus (lucru, desigur, anevoios, mai ales când este vorba
de opera unor genii). Un exemplu în acest sens este cel al lui Constan�n Dobrogeanu-Gherea
(1855-1920). Acesta se născuse în Ucraina și era, desigur, cunoscător al limbii ucrainene. Marea
lui admirație pentru opera lui Taras Șevcenko l-a îndemnat să traducă poemul „Maria”, dar bunulsimț l-a determinat s-o facă în proză și nu în versuri, pentru că el era cri�c literar și nu poet.
De asemenea, este de dorit ca traducătorul să simtă o atracție, o empa�e specială față de opera
pe care o traduce, al�el această ac�vitate nu i se va părea o creație, ci o muncă neinteresantă,
istovitoare, cu efecte nega�ve asupa calității traducerii.
Nu mai puțin important este ca traducătorul, chiar dacă este un talentat scriitor, să ﬁe și un
intelectual de largă respirație culturală. Legat de aceasta, îmi vine mereu în minte un exemplu
grăitor, cel al poetului George Lesnea (1902-1979), care, pe lângă propriile creații tradiționalist-sen�mentale (el este autorul volumelor „Argint”, „Ceaslov”, „Treptele anilor”), a realizat traduceri din opera poeților ruși Esenin, Lermontov și Pușkin. Aceste traduceri au fost pe bună dreptate
apreciate atât de cri�ca literară, cât și de ci�tori. Într-o discuție pe care am avut-o cu George Lesnea,
în 1972, la Iași, am aﬂat cu surprindere că acesta nu ș�a rusește deloc, că traducerea brută i-o
făcuse un cunoscător de rusă, lui revenindu-i doar versiﬁcarea. Ce-i drept, una foarte reușită. Și, cu
toate acestea, până și în realizările remarcabile uneori se strecoară, din necunoaștere, inexac�tăți
dăunătoare valorii traducerii resprec�ve. Și George Lesnea a comis o as�el de greșeală, una cu
care „a omorât” o poezie tragică a lui Serghei Esenin, transformând-o într-o poezioară mondenușura�că. Iat-o:
Сочинитель бедный, это ты ли
Biet poet, au cerci să scrii poeme
Сочиняешь песни о луне?
Despre lună, despre alte părți?
Ochii mei sunt s�nși de multă vreme
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.
De iubiri, de vin, de joc de cărți.
Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Sună într-adevăr foarte frumos, versul curge lin, de parcă n-ar ﬁ traducere, ci o creație
proprie, nu-i așa? Din păcate, de data asta, traducătorul a fost, cum se zice, trădător. Și iată
de ce. Lăsând la o parte micile abateri de la original, cât de cât acceptabile (despică, în loc de
влезает = se strecoară, se prelinge ș.a.), dictate mai ales de nevoia de a găsi o rimă potrivită
(despică/pică, colό/caro), traducătorul n-a înțeles sensul ul�melor două versuri, în care poetul
mărturisește (cu amărăciune!) că a mizat pe o damă de pică, din care cauză nu „am jucat cu asul
de caro”, ci a câș�gat, s-a ales cu un as de caro. Adică un lucru îngrozitor, căci cine se alegea în
Rusia de dinainte de 1900 cu un as de caro (aplicat pe spate: tatuat, dangat, vopsit sau cusut pe
haină) însemna că va ﬁ surghiunit în Siberia! Nu-i așa că acum poezia lui Esenin are cu totul altă
semniﬁcație și încărcătură emoțională? Iată, deci, ce consecințe are o traducere inexactă.
Și, desigur, se pot găsi și la alți traducători exemple de grave abateri de la textul original,
însă nu este cazul s-o facem aici.
Considerată un �mp o ac�vitate scriitoricească secundară, traducerii i se recunoaște, astăzi,
cu tot mai mare îndreptățire, atât statutul de creație literară auten�că, cât și rolul deosebit pe
care îl are în sporirea bogăției spirituale a popoarelor, de cunoaștere și apropiere dintre culturi.
Conș�entă de importanța deosebită a traducerilor literare, conducerea Uniunii Ucrainenilor
din România con�nuă să sprijine editarea de traduceri în limba română a operelor scriitorilor
ucraineni (atât din România, cât și din Ucraina), contribuind as�el la cunoașterea și răspâdirea
valorilor literaturii ucrainene, dar și la îmbogățirea tezaurului culturii româneș�.

HRYHORII KVITKA-OSNOVIANENKO
(1778-1843)

(Con�nuare din pag. 1)
Lipsa de educaţie şi cultură însă nu-i ş�rbeşte cu nimic din
demnitate şi inocenţă, nea�nse de capcanele lumii civilizate.
În imaginile celor doi eroi, Marusea şi Vasyli, se simte puternic
inﬂuența sen�mentalismului, curent literar speciﬁc perioadei
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul celui de-al
XIX-lea, caracterizat de atenţia îndreptată către universul lăuntric
al personajelor, idealizarea realităţii şi hiperbolizarea trăirilor. În
literatura europeană, sen�mentalismul a apărut ca o reacţie la
clasicism: eroii operelor literare nu mai sunt regi, prinţi, cavaleri
sau personaje mitologice, ci ţărani, meşteşugari, oamenii din
păturile de jos ale societății, în general. Atenția scriitorilor nu este
captată de fapte și evenimente mărețe, ci de lucruri simple din
viaţa de zi cu zi, de descrierea relaţiilor familiale. Sen�mentalismul
a inﬂuenţat nu doar conţinutul, ci şi forma creațiilor literare,
manifestându-se prin descrieri peisagis�ce, digresiuni lirice,

Ah, și luna geamul mi-l despică,
Ochii mei se pironesc colό,
C-am mizat pe dama cea de pică
Și-am jucat cu asul de caro.

naraţiunea la persoana I, toate acestea desfăşurându-se pe
fondul liantului dintre literatură şi folclor.
Principalele surse folosite în poves�re sunt realitatea satului
ucrainean şi creaţia populară orală (balade, cântece de nuntă),
iar mo�vele folclorice precum iubirea, despărţirea şi moartea
îndrăgos�ţilor completează izvorul tradiţiilor oral-poe�ce.
Poezia populară conferă poves�rii expresivitate, iar basmul,
s�lul nara�v.
H. Kvitka-Osnovianenko consideră că literatura trebuie să
reﬂecte viața auten�că, în toată „goliciunea” ei, ﬁind printre
primii scriitori, în este�ca ucraineană (și rusă), care a ieșit cu
propaganda „temei poporului”. Declarația lui privind dreptul și
meritul țăranului ucrainean de a se regăsi printre protagoniș�i
creațiilor literare, de a ﬁ eroul pozi�v al operei, în vremea
când moșierii îi tratau pe mujicii ucraineni mai rău ca pe niște
animale, a răsunat cu atât mai puternic și mai curajos. Kvitka îl
preferă pe omul simplu, în care vede „naturalul”, ﬁrescul vieții

și al comportamentului, sinceritatea sen�mentelor nealterate
de condițiile și condiționările lumii „bune”.
Dorința scriitorului de a demonstra originalitatea și forța
limbii ucrainene, bogăția ei lexicală sau posiblitățile s�lis�coliterare, capacitatea ei de a reda și „obișnuitul, și delicatețea,
și înțelepciunea, și u�lul” a devenit unul dintre factorii scrierii
operelor sale sen�mental-realiste în limba ucraineană.
Proza și dramaturgia lui Kvitka-Osnovianeko au avut o
inﬂuență considerabilă asupra ac�vizării vieții culturale în
partea ves�că a Ucrainei, marcând, totodată, creația lui Taras
Șevcenko, Marko Vovciok etc., precum și a prozatorilor ucraineni și ruși de mai târziu, printre care se dis�nge inegalabilul
Nikolai Gogol, scriitor rus, de origine ucraineană.
Bibliograﬁe consultată:
*** Istoria ukraiinskoii literatury XIX stoli�ea, vol. I, sub
red. acad. M. H. Julynskyi, Ed. Lybid, Kiev, 2005.
Volodymyr Antoﬁychuk, Istoria ukraiinskoii literatury
(Kineț XVIII – perși deseatyricea XIX stoli�ea), Ed. Universității
Suceava, Suceava, 2009.
Serhii Iefremov, Istoria ukraiinskoho pysmenstva, Ed. Femina, Kiev, 1995.

3

, nr. 5
I.

1.
– Închipuiți-vă, prieteni, așa începu el, în
primul plan se aﬂă strada dintr-un vechi oraș
de provincie; în al doilea – o clădire cu două
etaje cu inscripția „Casa generalului-maior Peroțkyi”; în al treilea – primăvara revoluției2; în
al patrulea – noaptea de Înviere.
Începutul acțiunii: eu scriu. Semimansardă.
Un gemuleț pătrățos, acoperit de un cer înstelat.
Luminează o lampă pe gaz. Într-un ungher, сa
un șarpe boa de aramă, lucește heliconul.
2.
Alături, după un perete de lemn, locuiește
modista3 șomeră Zinka. Ea își piaptănă cosița.
În spatele ușii, sunt musaﬁrii.
Primul musaﬁr (citește cuvintele de pe ușă
scrise cu cretă): „De Paște, nu primesc musaﬁri”.
(Pauză. Cu ciudă). Ha-Ha! Original!
Al doilea musaﬁr (stăruitor, cu o voce de
bas). De ce v-ați oprit?
Primul musaﬁr. Păi unde să merg acum?
Al doilea musaﬁr. De Paște, ușa ﬁecărei gospodine este deschisă musaﬁrilor.
Primul musaﬁr. Atunci, eu mă duc la a dumneavoastră. Bine?
3.
Zinka râde. Musaﬁrii se împrăș�e rânjind.
Eu scriu. Sub mine, în apartamentul generalului,
sună orologiul din veacuri îndepărtate s-ar zice:
egal, tânguitor, elegiac. Iar, mai jos, la primul
etaj, locuiește ea. Parcă văd: geamul deschis,
perdeaua de voal umﬂată ca o velă, sub care
pare că plutește colțul luminat al camerei: o
pianină, bustul lui Șevcenko și ﬂorile. Ea studiază Sonata „Pate�ca” a lui Beethoven. Interpretează și repetă introducerea, acel Grave
plin de patos înstelat, profund și puternic. (Pe
atunci, încă nu ș�am nici denumirea și nici
autorul compoziției).
4.
În ușa mea, bate Zinka.
– Se poate? (Intră). Vecine, spuneți-mi, ce-ar

Mykola KULIȘ

SONATA „PATETICA”

1

Dramă

putea însemna, când la o fată vin bărbați cu
duiumul, iar ei, brusc, îi vine să fugă de aceș�a
tot la un bărbat?
Eu. Nu ș�u.
Zinka. Și atunci, când toți se pregătesc să
mănânce de dulce, iar ea vrea să postească, tot
nu ș�ți ce ar putea însemna?
Eu. N-aș putea să vă zic.
Zinka. Chiar nu ș�ți? Habar n-aveți? Ei, asta-i
bună! Doar e un lucru atât de evident. Asta
înseamnă că a venit... Credeți că, iubirea? Noaptea de Înviere și asta e. V-a trecut prin cap?
Dau din cap în semn că nu.
Odată cu noaptea de Înviere, și madam
mâhnirea se înghesuie în vizită. Ascultați, vecine. Priviți, am îmbrăcat rochița bleu, de fată,
mi-am împle�t coada, simplu – am pos�t, iar
dumneavoastră sunteți așa de singur și amărât
că, nici astăzi, nu vă dați dezlegare. Ce-ar ﬁ să
mergem împreună, ei?..
Eu (dau din cap în semn că nu). Vedeți...
Zinka. Ha-ha! La biserică, spre exemplu.
Dar dumneavoastră ce-ați crezut?.. (i-a făcut
cu ochiul). Nu vă speriați! Nu vă voi ispi� cu de
dulce.
Eu. Eu nu mă sperii. Doar că nu am �mp,
după cum puteți observa. Scriu o scrisoare.
Zinka. Dumneavoastră scrieți. Scuzați, scrieți. Și eu aș scrie o scrisoare sau ceva de genul.
Aș scrie: anul, douăzeci și trei de viață, data din
calendar, cu roșu4, iar cea din inimă – cu negru.
Oh, mi-au zis mie oamenii că atunci când va veni
libertatea, va ﬁ precum o mamă: nu-ți face griji,
fato, îmi spuneau – vei ieși la liman... Atunci,
lumea va ﬁ precum o ﬂoare, dragă ca soarele.
A venit libertatea. Așa că eu scriu: dragul meu!
Deși lumea zice că nu valorez doi bani, eu încă

Corneliu REGUȘ

Ilarii Țvit
(fragmente)

– Intrați, intrați, – îi po�ește Ilarii pe cei doi gospodari necunoscuți care vor să cumpere vaca. – Intrați, – insistă.
Bărbații privesc în grajd de afară, prin ușa deschisă; se uită mirați, schimbă priviri între ei, își șterg picioarele pe șomoiogul de
paie ude și trec pragul în grajd.
Ilarii se așază pe scăunel, rezemându-se cu capul de burta vacii, îi
stoarce țâța, și donița începe să sune ca un xilofon. După ce termină
de muls vaca, le arată celor doi gospodari donița cu lapte spumos:
– Lapte, – zice, – dă mult. Daʼ e cam apos. Face smântână puțină.
Vaca, s-ar zice, e bună de lapte, uite, donița e martor, daʼ smântâna
ei zici că-i un caimac subțire. Eu nu vă cunosc, nici dumneavoastră
nu mă cunoașteți pe mine, așa că aș ﬁ putut să ascund adevărul.
Daʼ nu pot să vă păcălesc. Pentru mine, cinstea e mai presus de
orice. De unde sunteți?
– Din Prisaca.
– Din Prisaca. Păi, vedeți? O să vă întoarceți la Prisaca și o să
ziceți: „Daʼ n-ar mai apuca ăla ziua de mâine, că ne-a păcălit, șarlatanul!” Daʼ pe mine mă cheamă Țvit. Io-s Ilarii Țvit. Vaca-i tânără,
daʼ nu-i bună de smântână. Dacă vreți, cumpărați-o, dacă nu – nu.
*
– Cu caii, – ﬁlosofează Hanko Svolok, – treaba nu mai e cum a
fost. S-au scumpit, frate. Sunt cai puțini. La oborul de joia trecută,
au fost numaʼ trei și ăia nu cine ș�e ce. Într-un minut, s-au vândut,
ca scrumbia în zi de post. Benzină e puțină și cai îs puțini. Iar fără cai
nu-i chip să te descurci. Că n-o să te cațeri pe Struh cu mașina. Păi,
n-a încercat Moțocan cu „Škoda” lui? Și pe urmă nu l-au remorcat
cu caii? S-a scumpit petrolul, s-au scumpit și caii. Astea au legătură,
cum au zalele în lanț. Crede-mă!
Înalt, drept și mlădios ca o codirișcă de bici, Ilarii se uită la Hanko
pe sub sprâncenele negre și dese cu ochii lui verzi ca menta udă,
cum te-ai uita la un cărăbuș încălțat cu cizme. El judecă puțin al�el:

nu am vândut totul, am mai păstrat ceva și
pentru iubitul meu, sperând că va veni la mine,
măcar pentru o zi, de ziua Paștelui meu. Am
aprins lumânarea, am îmbrăcat rochița bleu,
de fată, iar el, nu ș�u de ce, nu vine... Scrieți!
Noapte bună.
N-aveți, cumva, niște bani de împrumut –
șapte karbovanți5? Îmi cer pentru chirie. Vi-i
dau înapoi. Voi primi pentru apartamentul meu
(i-a făcut cu ochiul) și vi-i înapoiez. Nu aveți?
Scrieți, scrieți.
5.
De la parter, niște trepte de piatră duc la
subsol, într-un ungher întunecat. Doi sortează
literatura6. Alături, o femeie calcă rufe. Din tavan, din când în când, picură într-o găleată, dar
în mod constant, cu încăpățânare și gălăgios.
Litnii7 (punând deoparte manifestele). La
uzina Vadoniv. Acum, către atelierele din porturi: broșura „Când se va termina războiul” –
una, două, trei, patru, cinci (picătura: pic! S-a
întors, s-a uitat la tavan, la găleată, și din nou),
șase, șapte, opt, nouă, zece (picătura: pic! S-a
încruntat). La voi, mereu picură așa din tavan?
Femeia. E al treilea an. Încă de pe vremea
când îl luau la război pe soțul meu – Ovram –
de-atunci, a început să picure. De atunci, stau
și socotesc. Cămașa o spăl în șaptezeci de picuri
și o calc în zece. Ș�ți câte cad pe parcursul unei
zile întregi? Patru sute treizeci și două de o sută
ori. Cât credeți că face?
Litnii. Patruzeci și trei de mii două sute.
Femeia: Aștept și socotesc. Capul mi-e ca un
ciur. Toată viața-i ca un ciur: aceste picături au
găurit totul. Țin minte că am început să număr
imediat după ce l-am condus. (Numărând picăturile). Unu, doi. Conducându-l, întrebam: tu

– Cai sunt puțini. Asta-i adevărat. Daʼ n-ai cum să compari una
cu alta. Să zicem, de-o pildă, că, deodată, a crescut prețul la ovăz
și la fân, și cum îți închipui că s-ar scumpi atunci și mașinile? Nu.
Ovăzu-i una și benzina-i alta. Daʼ cal, orice-ar ﬁ, treʼ să-mi cumpăr. La oraș sau altundeva, pot trage o fugă și cu motocicleta, daʼ
uite că la câmp nu pot. M-am împotmolit la Nory. Acolo, unde s-a
împotmolit și Moțokan. După aceea, pot să-mi sap și fântână. Am
nevoie de piatră...
– Fântână? – se miră Hanko.
– Fântână, – îl asigură Ilarii.
– Fântână, zici? Pe dealuʼ ăsta nu e apă...
– Cine spune?
– Io spun. Dealul e uscat, – decretează Hanko Svolok, lovind
pământul cu tocul cizmei.
– Daʼ ce, tu ai săpat aici? Te pomeneș� că-i ﬁ vreo câr�ță și
io nu ș�u...
*
Chiar în cârca dealului, drumul e drept și neted. Neted, cum e
gheața iarna pe iaz. Iurko, Țvit cel mic, zboară pe acest drum drept
și neted, de parcă l-ar îmbrânci cineva de pe Struh. Iar Struhul
nu-i un derdeluș, e un deal abrupt. Zdrăngăne creioanele în ghiozdanul lui de carton, îi dârdâie obrajii, călcâiele îi a�ng ceafa: Iurko
zboară, nu alta.
Înﬁerbântat, năvăli ca o furtună și se izbi cu umărul de poartă.
Dar nici poarta nu-i proastă: e de ﬁer, e tare, e pe arc, se lovește
de gard și se-ntoarce fulgerător înapoi, agățându-l de picior. „Tu
pe mine, iar eu pe �ne” – scârțâie ea. Iar Iurko ară cu nasul de-a
lungu’ ogrăzii.
Observând în mijlocul curții ceva care semăna cu un cârlan
tuns și parcă picat din cer, Katerynka dădu s-o ia la fugă.
– Unde-i tata? – miorlăi Iurko, strâmbându-se și frecându-și
genunchii.
– Daʼ ce treabă ai cu tata? – își veni Katerynka în ﬁre.
– Unde-i, te-ntreb! – hârâi frățiorul, scuipând din gură un ﬁr
de iarbă.
– Te-a mușcat vreo javră turbată sau ce ai?!
Iurko se șterge, își smiorcăie nasul.

eș� cazangiu, Ovram, ai asurzit în uzină, nu auzi
foarte bine, și totuși te iau. Iar el îmi răspunde...
Trei. „Tocmai de aceea ne iau că suntem surzi,
iar, pe deasupra, și orbi”. Și a plecat. Era ceață
de nu se vedea poarta. Eu după el: Ovram! El nu
s-a întors... Patru... Și acum când să te aștept?
Nu s-a întors. Dar s-a oprit lângă uzină. L-am
ajuns. Tocmai atunci... Cinci... Era spre șase
când au vuit sirenele. Niciodată până atunci
nu a plâns, când mă uit mai bine – ascultă și
plânge... Șase. Dar, spuneți-mi, care e cel mai
mare număr din lume?
Litnii. Cvadrilion, cred că.
Femeia. Cvadrilion. Dacă cineva mi-ar spune că atunci când va cădea picătura cu numărul cvadrilion se va termina războiul, și atunci
se va întoarce Ovram al meu, le-aș număra pe
toate. Aș număra ﬁecare picătură, pe niciuna
n-aș rata-o! (Cu spaimă, cu patos, încât i-au
năvălit lacrimile). Le-aș aduna ca pe un colier și
aș înșira picătură cu picătură pentru amin�re.
Uite-așa. (Așezându-se ca pentru rugăciune,
numără picăturile). Șapte. Opt. Nouă.
(Va con�nua)
Traducere din limba ucraineană și note
de Mihaela HERBIL
1
Sonata pentru pian nr. 8, cunoscută drept „Pate�ca” (Sonata Pathé�que) a lui Ludwig van Beethoven, a fost scrisă în 1798 și publicată un an mai
târziu, ﬁind dedicată prințului Karl von Lichnowski.
2
Revoluțiina vesna – începuturile revoluției
bolșevice (1917).
3
Modistă (< fr. modiste) – femeie care confecționează (și vinde) pălării de damă și diverse accesorii femeieș�.
4
În calendarul ortodox, sărbătorile creș�ne
sunt marcate cu roșu.
5
Karbovaneț – monedă folosită în perioada Republicii Naționale Ucrainene între 1917-1920.
6
Manifeste interzise.
7
E�mologic, numele Litnii (< lita – ani, lito – vară)
poate însemna vârstnic sau văra�c.

– Dacă-ți arăt ceva, te-nvinețeș� numaidecât!
Scoate din ghiozdan carnetul de note, apoi moaie degetul în
gură, răsfoiește și-i arată:
– Iote! Zece. La matema�că.
– He! Creʼ c-ai copiat de la Smoleak sau ți-a șop�t careva.
Profesorul n-a observat sau n-o ﬁ auzit... Și gata, te lauzi, – își încreți
ea disprețuitor nasul.
– Am copiat? – de-acum Iurko e supărat, pur și simplu, ﬁerbe.
– Mă laud? Spune unde-i tata? Am terminat o cretă întreagă.
Creta cu care am scris era lungă ca limba ta. Nu mi-a ajuns tabla
să scriu toate calculele... Chiar Smoleak se repezi s-o șteargă. Și
încă de două ori, nu o dată. Mă doare și mâna. Mă laud? Zi-mi,
unde-i tata? – șuieră el, scuipă pe degete și începu să răsfoiască
supărat carnetul sub nasul Katerynkăi. – Nu te chiorî așa c-o să-l
deochi! Aici o să ﬁe numai note de zece. Să mă scuipi între ochi,
dacă n-o ﬁ așa! O să vezi tu cine-i Iurii Țvit! Mă laud? Spune, unde-i
tata? – și, bosumﬂat, băgă carnetul în ghiozdan. – Unde-i tata? Tu
eș� surdă?
– Tata a vândut vaca...
– Oho, ce bine! – se bucură Iurko, de parcă cineva i-ar ﬁ
alungat supărarea cu mătura. – Mai puține vaci, asta înseamnă
mai puțină bătaie de cap.
Pe ziua de azi, a avut de-acum două bucurii: s-a învrednicit de
un zece și a scăpat de-o vacă. Din fântâna lui Holubcik, o să scoată
nu zece găleți de apă, ci numai opt.
– ... Și s-a dus la târg să cumpere un cal.
– Nu minți!
– Nu mint.
– Cui să i se usuce limba-n gură?
– Mie, – se jură Katerynka.
Pe fața lui Iurko, e-atâta încântare, câte stele sunt pe cer. Că,
uite, are trei bucurii: zece la matema�că, o vacă în minus, un cal
în plus!
– De bicicletă n-a pomenit? – își trage el surioara de limbă.
– Nicun cuvințel.
Traducere din limba ucraineană

de Corneliu IROD
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Horpyna
Marko VOVCIOK

I

Bătrânul Iakymenko își însurase ﬁul cu o fată pe
cinste! Frumoasă și veselă, cu obrajii albi, sprintenă ca un
iepuraș; și-n casă și pe afară dere�ca, aranja, gospodărea,
râdea și cânta, încât vocea ei răsuna în depărtări. Înainte
de a nu se crăpa de ziuă, ea deja se trezea, ca pasărea de
dimineață, aleargând de colo-colo. Făcea totul – nu lăsa
nimic neterminat, își compă�mea soțul, iar pe tata socru îl
respecta. Trăiesc fericiți, iar bătrânul, molipsit de fericirea
lor, îi este recunoscător bunului Dumnezeu.
Aveau o singură grijă, faptul că Domnul nu îi binecuvântase
cu copii. Când întâlnea vreun copil străin, începea imediat
să-l sărute și să-l mângâie, suspinând din greu. Dar, iată că
Domnul le-a dăruit o fe�ță. Horpyna o iubea foarte mult pe
prima lor fe�ță, nu-i dădea drumul din brațe, când se trezea
sau când se agita cât de puțin, ea deja era lângă leagăn, făcea
deasupra ei semnul crucii, o săruta, o legăna și îi cânta. Când
era trimisă de boieri la moșie, își lua și pruncul cu ea, în �mp
ce lucra, ochii îi fugeau la copilaș.
Fetele chicoteau:
– Păi ce – ziceau – e a voastră fe�ța, Horpyno? Iar ei atât
îi trebuia: deja începe să zâmbească, dragile mele surate,
mânuțele și le în�nde spre mine; chiar mă cunoaște; nu
vrea la nimeni în afară de mine. Tata socru o păcălește cu un
covrig, dar ea nu vrea! Ba chiar bate din palme! Ies din casă
și mă uit din ușă, iar ea mă caută cu ochișorii!
– Cuminte, cuminte a crescut – ziceau. – Pregătește
zestrea și prosoapele, în curând o vor peți!
Și într-adevăr, fe�ța înﬂorea ca o ﬂoricică; era un copilaș
pe cinste, vesel și sănătos, o minune de copil.

II

În acea vreme, a murit boierul nostru, așa că cel tânăr
a preluat cârma moșiei. Nici bătrânul nu era chiar bun,
dar tânărul, Doamne ferește cât era de crud! Îi trata pe
oameni, mai rău ca pe niște boi. Trei zile trebuia să muncim
pentru stăpân, a patra pentru dări, vinerea și sâmbăta și-au
născocit să ne strângă pe toți la munci. Dar ce de muncă,
fără mâncare, fără pâine. Zi de zi, zi de zi muncim. La început,
speram că tânărul boier va ﬁ mai bun, dar vezi să nu!
El nu era foarte bogat, dar îi plăcea să trăiască pe picior
mare! Ce-i păsa lui de oamenii care pică din picioare pe
câmp? Își cumpăra cai ca niște zmei, ori își cumpăra caleașcă
nouă, ori mergea în oraș – și acolo benchetuia. Iar nouă ne
spun domnișorii din vecini (ei deseori intră în discuție cu
oamenii străini, iar pe slugile lor îi bat la fel ca boierii); și ne
zic: „Acum aveți un stăpân foarte bun! Așa vorbește de-ți
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vine rău! Țăranii trebuie să învețe carte, trebuie compă�miți,
și câte și mai câte! L-o ﬁ învățat undeva bine!”
La început, spunea, într-adevăr, că va construi case noi,
dar, până la urmă, și cele vechi s-au dărâmat! Probabil că
a fost învățat să facă bine, dar năravul boieresc nu-l poți
schimba!
Tot satul s-a afundat ca într-o groapă, toți erau așa de
abătuți de-ți era și milă să te uiți la ei! Doar Horpyna era ceva
mai veselă, se bucura de micuța ei și uita de tot răul. Dar
nu o ocolise nici pe ea ceasul răul! Copilașul s-a îmbolnăvit,
țipa, plângea. Și Horpyna plângea aplecată peste ea, dar în
zadar. Aleargă bătrânul tata socru la doctoriță – nu e acasă,
la fel cum nu găsește nici o femeie, căci toate erau la muncă,
pe moșie. După aceea, au venit și după Horpyna:
– De ce nu vii?
– Mi-e bolnav copilul, – zise ea plângând.
– Boierului trebuie să-i munceș�, ce-i pasă lui de copilul
tău!
Trebuia să meargă. Și-a luat fe�ța și a plecat. Iar aceasta,
sărăcuța, plângea de mama focului. Au ajuns, chiar însuși
boierul, care era foarte supărat, ferească Maica Domnului,
îi aștepta! A început să o ocărască cu vorbe grele, în �mp ce
copilașul din brațe se neliniștea – țipa. Boierul s-a înfuriat și
mai rău:
– Ia de-aici copilul! – a strigat, – ia-l! La mine, trebuie să
munciți, nu să dădăciți copiii!
I-a poruncit administratorului să-l ducă acasă.
– Vai, dragă domnule! – îl ruga Horpyna plângând.
– Lăsați-mă măcar să-l duc eu! Dragă domnule! Fiți milos�v!
Este singurul meu copilaș!
– Du-l, du-l de aici – îi zise omului, – iar tu apucă-te de
lucru, dacă nu vrei să ﬁi pedepsită.
Au dus copilul prin câmp. Încă mult �mp Horpyna auzea
plânsul copilului, dureros și plin de jale; după aceea tot mai
încet și tot mai încet până a încetat de tot.

III

După ce a muncit toată ziua, seara, a venit în grabă
acasă, aproape fără suﬂare:
– Copilașul meu! Fe�ța mea! Ați avut grijă de ea, tă�cule?
Spuneți-mi, cum e?
– Nu te agita atâta, copilă, – spuse tata socru, – slavă
Domnului, s-a mai liniș�t puțin.
Însă nu pentru mult �mp: s-a trezit noaptea și iarăși a
început să plângă și mai rău, ardea. Se sfătuia Horpyna cu
femeile vârstnice, dar, în zadar, nimic nu ajuta. Și, iarăși,
a doua zi trebuia să iasă în câmp. Horpyna și-a amin�t că
auzise demult că dacă copilul nu doarme, trebuie ﬁerte
niște căpățâne de mac în lapte și dat copilului să bea. Așa
a și făcut. „Măcar de s-ar liniș� puțin – să nu se chinuie
atât”, – gândi ea. Cum i-a dat să bea, copilul s-a liniș�t, a
adormit, și încă așa de adânc încât nu s-a trezit la strigătul
puternic al administratorului: „Pe moșie!”
Horpyna l-a așezat în leagăn, i-a făcut cruce și s-a dus
plângând.
Oricât de tare e înjurată, certată, nu aude nimic, așteaptă
doar să se facă seară. E frântă. Iată soarele se cufundă după
muntele albastru, iată și seara. Se repede acasă, aleargă.

Intră în fugă. În casă e întuneric și liniște. Se apropie de
leagăn, de copil – copilul nici nu se mișcă, nici nu respiră.

IV

– Tată! – a strigat.
– Daʹ ce-i, fato, m-ai speriat? Am ațipit. Și cea mică
doarme.
Horpyna nu a scos niciun cuvânt, a luat fe�ța în brațe și
parcă a înlemnit. Bătrânul a adormit din nou.
– Lumină! Faceți lumină! – a strigat. – Tată! Lumină!
Bătrânul a aprins focul. „Ce s-o ﬁ întâmplat cu ea?” – se
gândi. De cum a luminat, s-a uitat și a încremenit pe loc.
Horpyna stătea în mijlocul casei, aproape neagră, și se uita
înﬁorător, cu copilul mort în brațe.
– Copilă, – a spus bătrânul, – copilă!
– Vezi, – zice, – uite, cum a ajutat! S-a liniș�t copilașul
meu de tot, nu mai plânge!
Și, mai apoi, începe să plângă, să bocească, – iar lacrimile
curg râuri!
Au auzit oamenii, au venit într-un suﬂet, o alină. Ea nu
aude nimic, nu o pot dezlipi de copilașul ei. Soțul ei umblă
de unul singur, de parcă nu e el; iar tatălui socru i s-a făcut
rău.
Au început să se pregătească de înmormântare. Au adus
un sicriu nou pe care l-au împodobit cu ﬂori parfumate și
verdeață.
– Horpyno, – îi ziceau, – dă-ne copilul.
Nu a vrut. Ea singură a spălat-o și a așezat-o în sicriu. Era
�mpul să o ducă, dar ea stătea și se uita. Oamenii vorbesc
cu ea, dar ea nu aude.
Au tras-o, cumva, de-acolo, au luat sicriul și îl duc. Atunci,
a privit pentru prima dată în jur, și-a făcut cruce și a plecat.
Calcă pe urmele oamenilor care duc sicriul, nu scoate niciun
cuvânt. Și în biserică pare liniș�tă, dar când au început s-o
înmormânteze pe fe�ță, Dumnezeule mare, s-a aruncat în
groapă după copil. Abia au scos-o și au dus-o acasă, aproape
fără suﬂare.
A căzut la pat vreo trei săptămâni. Dar Dumnezeu s-a
îndurat, într-un ﬁnal, de ea, i-a înapoiat sănătatea, dar nu și
mințile! A înnebunit. Toată ziua umblă mută, culegând mac,
iar dacă o întrebi pentru ce? „Asta-i, – zice, – pentru copilașul meu”.
Iarna, plânge mereu: „Nu mai este mac. Cu ce îmi voi
salva copilașul?!”
Cum apare primul mac, cum îl smulge și îl admiră fără să
se sature. Când înﬂoreau macii, lăsa toată treaba și mergea
în grădină de nu mai era chip s-o scoți de acolo Dacă treci
pe lângă grădini, vezi, printre maci, o femeie într-o cămașă
albă, îmbrăcată frumos, cu șirag la gât, încă �nerică, doar
că e albă ca varul; se tăvălește prin mac, chicotește ca un
copil..., iar macii înﬂoresc în diferite culori, alb, gri și roșu.
Traducere din limba ucraineană
de Ionela-Paulina CAIL,
Masterandă a Facultății de Limbi și literaturi străine,
Bucureș�

Ecouri la „Ecouri” ~ Ecouri la „Ecouri” ~ Ecouri la „Ecouri”
Colegiului redacţional
Apariţia acestei reviste (supliment) „Ecouri ucrainene“
o consider un dar nepreţuit oferit nouă, ci�torilor români.
Conţinutul celor două numere apărute şi al celor care vor
urma ne familiarizează cu mul�plele ac�vităţi componente
ale culturii ucrainene.
Sunt un ci�tor care studiază cu bucurie presa ucraineană apărută în limba română. Primesc de mulţi ani,
prin amabilitatea domnului profesor Kolea Kureliuk, lunar,
următoarele publicaţii: „Curierul ucrainean“, „Crai nou“
din Suceava şi recent „Ecouri ucrainene“ în limba română
şi „Glasul nostru“, „Cuvântul liber“, „Clopoţel“ în limba
ucraineană, precum sporadic şi alte publicaţii. Mulţumesc!
Şi pentru că azi, 10.09.2019 este ziua dânsului de naştere îi
transmit „La mulţi ani!“.

Creaţiile literare ale condeierilor ucraineni apărute în
publicaţii mă bucură şi le mulţumesc tuturor pentru acurateţea limbii române folosită în scrierile dânşilor.
Doresc succes colaboratorilor şi apariţii neîntrerupte
publicaţiei „Ecouri ucrainene“. Acest exemplu beneﬁc aş
dori să ﬁe urmat şi de revistele pentru copii, al căror conţinut este o adevărată comoară.
Suciu NICOLAE,
Gherla,
10.09.2019
P.S. Mulţumesc domnului Corneliu Irod pentru a�tudinea luată faţă de „poluarea“ ortograﬁei româneş�. Faptele descrise în poves�rea „La stăvilar“, publicată în ul�mul
număr din 2015 al „Curierului ucrainean“, reprezintă un
ghid de comportament în ac�vitatea mea.
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