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La finele lui 2009 a ap`rut la Novi Sad o remarcabil` antologie, Iz novije rumunske
poezije (Din noua poezie român`), care aduce în fa]a publicului sârb 15 poe]i tineri: IoanIoanIoanIoanIoan
Es Pop, Diana Corcan, Costel Stancu,Es Pop, Diana Corcan, Costel Stancu,Es Pop, Diana Corcan, Costel Stancu,Es Pop, Diana Corcan, Costel Stancu,Es Pop, Diana Corcan, Costel Stancu, Robert {erban, Dan Mircea Cipariu, R`zvan }upa,Robert {erban, Dan Mircea Cipariu, R`zvan }upa,Robert {erban, Dan Mircea Cipariu, R`zvan }upa,Robert {erban, Dan Mircea Cipariu, R`zvan }upa,Robert {erban, Dan Mircea Cipariu, R`zvan }upa,
Dan Coman, Andra Rotaru, C`t`lina Cadinoiu, Livia Ro[ca, Stoian G. Bogdan, ClaudiuDan Coman, Andra Rotaru, C`t`lina Cadinoiu, Livia Ro[ca, Stoian G. Bogdan, ClaudiuDan Coman, Andra Rotaru, C`t`lina Cadinoiu, Livia Ro[ca, Stoian G. Bogdan, ClaudiuDan Coman, Andra Rotaru, C`t`lina Cadinoiu, Livia Ro[ca, Stoian G. Bogdan, ClaudiuDan Coman, Andra Rotaru, C`t`lina Cadinoiu, Livia Ro[ca, Stoian G. Bogdan, Claudiu
Komartin, Oana C`t`lina Ninu, Irina Georgescu, Aida Hancer. Komartin, Oana C`t`lina Ninu, Irina Georgescu, Aida Hancer. Komartin, Oana C`t`lina Ninu, Irina Georgescu, Aida Hancer. Komartin, Oana C`t`lina Ninu, Irina Georgescu, Aida Hancer. Komartin, Oana C`t`lina Ninu, Irina Georgescu, Aida Hancer. Caseta editorial` mai
precizeaz` urm`toarele: Editor: FOND EUROPA; Redactor responsabil, editor – Pavel

G`t`ian]u; Traducerea – Ioan Radin Peianov; Prefa]a – Bojan Samson; Art director&
ilustra]ii: Doru Bosiok; Foto - coperte: Bogdanka Petrovici; Prepres: Vladimir Vatici;
publicarea acestei c`r]i a fost sprijinit` de Comitetul de cultur` al ora[ului Novi Sad [i
Secretariatul regional pentru cultur` al PA Vojvodina.

Prezent`m în traducerea lui Ioan Radin Peianov un fragment din prefa]a volumului
[i Argumentul editorului.

BOJAN SAMSONPOETIZAREA COTIDIANULUIPRIVIRE ASUPRA POEZIEI ROMÂNE RECENTE
Chiar dac` epoca lui Nichita St`nescu este departe în urma noastr`, se poate observa

c` parte din mo[tenirea lui s-a p`strat [i în poezia genera]iei de poe]i români care creeaz`
la începutul noului mileniu. E vorba înainte de toate de o sensibilitate bine dozat` care
impregneaz` mai toate poeziile cuprinse în aceast` antologie, apoi, este prezent în discurs
[i tonul personal, confesiv. Totu[i, noua genera]ie a renun]at la conceptualizare [i intensitate
– calit`]i poetice care constituiau apanajul clasicului român, infuzând ritmul prozei [i nara]iunea
în sângele poeziilor proprii. Aceast` volubilitate [i desc`tu[are a genera]iei noi sunt vizibile
în expunere, care se realizeaz` prin versul lung [i cultivarea detaliului. Predilec]ia pentru
detailare vine din necesitatea de a surprinde cotidianul în toate dimensiunile lui – spa]ial`,
temporal` [i spiritual`. Preponderen]a elementelor prozaice a dus aceast` poezie în proximitatea
altor genuri dar, din fericire, lirismul nu a fost aici cu totul extirpat. El se reflect` în tratarea
specific` a banalului, dezv`luindu-ne astfel nenum`ratele probleme ale omului contemporan.
Via]a de toate zilele este ilustrat` aici ca un câmp de lupt` care a înregistrat multe înfrângeri,
frustr`ri [i e[ecuri, unde nu se cunosc bucuria [i satisfac]ia. Totodat`, protagoni[tii acestor
versuri sunt prezenta]i ca ni[te creaturi incapabile s` se confrunte cu vidul existen]ial [i s`
dep`[easc` astfel destinul care le este impus. Ca [i cum ar a[tepta într-una un fel de deus
ex machina care ar trebui s` rezolve situa]ia inextricabil`, ceea ce, fire[te, nu se întâmpl`.

PAVEL G~T~IAN}UCUVÂNTUL ÎNGRIJITORULUI DE EDI}IE
În revista "Europa", care din 2008 apare la Novi Sad (în limba român`, n.t.), am

publicat poezii ale tinerilor autori care creeaz` în limba român`, inclusiv ale poe]ilor din
România. Câ]iva dintre ace[tia au fost oaspe]ii ora[ului în cadrul unor festivaluri literare
[i, din discu]iile pe care le-am purtat, am în]eles c` pentru ei nu este atât de important
s` le public poeziile în limba român`, ace[tia exprimându-[i dorin]a ca poeziile s` apar`
în traducere sârb`. A[a s-a n`scut ideea public`rii acestei selec]ii de texte ale autorilor
de pân` la 40 de ani, cu excep]ia celui dintâi, care este ceva mai în vârst`. M-a îndemnat
la aceasta [i ideea de a statornici o comunicare între creatorii români [i sârbi [i, dac` va
fi posibil, prin continuarea ini]iativei prin publicarea [i a unei urm`toare c`r]i, în care s`
realiz`m o selec]ie de poezie a poe]ilor sârbi din aceea[i genera]ie, în traducere român`.
Contribuind astfel la dialogul între cele dou` culturi.

Selec]ia autorilor am f`cut-o conform propriilor mele criterii, pe baza c`r]ilor pe
care le-au semnat [i a poeziilor publicate de ace[tia în diferite reviste. Poe]ii în[i[i au
ales câte [ase din poeziile lor, iar în comunicarea cu autorii m-a ajutat poetul român din
Timi[oara, Robert {erban. Traducerea a fost realizat` de scriitorul [i traduc`torul timi[orean
Ioan R. Peianov. Poetul [i criticul literar din Novi Sad, Bojan Samson, congener cu
poe]ii români prezen]i în acest volum, a scris prefa]a. Cititorii [i critica literar` vor judeca
rezultatul.

POE}I ROMÂNI
LA NOVI SAD

(I) Admirabilul magistru clasicist al
Moldovei, profesorul [i c`rturarul TraianTraianTraianTraianTraian
Diaconescu, Diaconescu, Diaconescu, Diaconescu, Diaconescu, î[i surprinde pl`cut apropia]ii
cu dou` volume de filigranate micropoeme
intitulate sugestiv Anotimpul Acropolei Anotimpul Acropolei Anotimpul Acropolei Anotimpul Acropolei Anotimpul Acropolei [i
Meridianul SocrateMeridianul SocrateMeridianul SocrateMeridianul SocrateMeridianul Socrate (ambele ap`rute la editu-
ra Ars Longa din Ia[i în 2009). Traduc`tor
versat [i multipremiat din latin` în român`
dar [i din poezia român` în latin`, filologul
clasic prieten al muzelor deschide acum seria
unor crea]ii originale scrise în deceniile ante-
rioare, distinse prin cultul ideilor ce-l apropie
de Blaga, Ion Barbu sau G. C`linescu dar
[i prin "rafinamentul modern al expresiei.
Transfigurarea Eladei în literatura român`
se îmbog`]e[te acum, tipologic [i axiologic,
cu un univers imaginar nou, în care omul
contemporan î[i descoper` fiin]a [i c`l`to-
re[te cu sinele s`u etern". Permeate de cultur`
autentic`, filtrând o sensibilitate matur`,
poemele ilustreaz` un spectacol intelectual
fermec`tor, înc`rcând imaginarul poetic de
fatum [i tr`ire luminoas`. Iat` câteva exem-
ple de arheologie spiritual` [i modelare sui
generis a esen]elor mito-poetice: "Moira/
Cl`tina facla speran]ei/{i v`d pe Euridice
/În neguri./Frumoas` /E clipa/{i-un vânt
metafizic alearg`/Prin Lume"; "Pas`rea/
Phoenix/Se rote[te peste istorie/Î[i face cuib/
În sufletul nostru/{i-n crengi de magnolie";
"Fac/Din metafore/Iesle/{i a[tept s` se nasc`/
Hristos". De mult nu am citit poezie care
s` îmi plac` atât de complet.

(II) R`mânând la Ia[i, men]ion`m un
volum de referin]` editat de Catedra de Limbi
Clasice, Italian` [i Spaniol` în colaborare
cu Lectoratul de Neogreac`: HereditasHereditasHereditasHereditasHereditas
AntiquaAntiquaAntiquaAntiquaAntiqua, editori Mihaela Paraschiv [i Claudia
T`rn`uceanu, Editura Universit`]ii "Al. I.
Cuza", Ia[i, 2009, 340 p. Dedicat`, a[a cum
arat` genericul, recept`rii mo[tenirii antice,
culegerea de studii reune[te comunic`rile
participan]ilor la Sesiunile [tiin]ifice ale Cate-
drei din 2007 [i 2008, precum [i lucr`ri ale

unor colegi clasici[ti din alte centre univer-
sitare. Cele 30 de texte (dintre care aproape
jum`tate se plaseaz` sub semnul "bimilena-
rului ovidian" împlinit de la exilarea sulmo-
nezului la Tomis) acoper` toat` gama uma-
nioarelor de calitate: lingvistic`, istoria lim-
bii, traduceri, hermeneutici, analize [i sinteze
literare dedicate unor autori laici sau cre[tini.
Contributorii sunt a[adar "cadre didactice
universitare, doctoranzi [i chiar studen]i
pasiona]i de cercetarea Antichit`]ii greco-
latine [i a valen]elor ei proteice în cultura
[i spiritualitatea european`". O lec]ie de
interpretare modern` [i lucid` a modelelor
universale consacrate.

(III) Continu` în ritm sus]inut apari]ia
tomurilor din cea mai important` sintez`

MODELE PERENE
CLAUDIU T. ARIE{AN

de istoriografie a sacrului de la Mircea Eliade
încoace tradus` la noi. Cel mai recent este
Istoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilorIstoria religiilor, coord. Giovanni Filoramo,
vol. III, (Religiile dualiste. Islamul), trad.
Hanibal St`nciulescu, Polirom, Ia[i, 2009,
430 p. Dup` cele dou` volume anterioare
dedicate religiilor antice, respectiv "abraha-
mice" (iudaismul, cre[tinismul) a venit rân-
dul islamului dar [i al gnozei, maniheismului
[i celorlalte dualisme iraniene care au tr`it
[i un destin medieval aparte, variantele catha-
r` [i bogomilic` interesând în cea mai mare
m`sur`. Izolarea lor tipologic` are doar
motive editoriale iar monografiile rezultate

au valoare în sine, subliniind elementele
de contingen]` cronologic` ori durabilitate
în lumea modern`. De altfel autorii (Kurt
Rudolph, Giulia Sfameni Gasparro, Sergio
Noja, Albert Ventura, Khaled Fouad Allam
[i Filoramo însu[i) reu[esc performan]a unei
contextualiz`ri perfecte a continuit`]ii sau
fracturilor din cele dou` arii orientale
acoperite, insistând asupra impactului enorm
avut de dualism ca forma mentis în spa]iul
european [i asupra complexit`]ii doctrinelor
islamice, atât de controversate prin
manifest`rile lor în recen]ii ani ai paideumei
mondiale.

(IV) {i pentru c` vorbim de repere
individualizate, un remarcabil omagiu pentru
titanul autohton al "devenirii întru fiin]`"
sunt cele dou` volume ce marcheaz` ModelulModelulModelulModelulModelul
cultural Noicacultural Noicacultural Noicacultural Noicacultural Noica, edi]ie de Marin Diaconu,
pref. Eugen Simion, Funda]ia Na]ional`
pentru {tiin]` [i Art`, Bucure[ti, 2009, 609
p. Prilejuit` de centenarul aniversat de la
na[terea filozofului din P`ltini[, antologia
adun` zeci de m`rturii, amintiri, scrisori,
crochiuri biografice [i frânturi din existen]a
celui mai peripatetic magistru din spa]iul
românesc modern. Cu atât mai important`
se arat` ini]iativa de fa]` cu cât discipolii
s`i mai vizibili [i mai zgomoto[i nu au oma-
giat la fel de conving`tor rotunda împlinire
secular`. Noi timi[orenii suntem reprezenta]i
în aceast` pleiad` memorialistic` de trei
nume reprezentative pentri tot atâtea sfere
ale cunoa[terii, îmbr`]i[ate unanim de autorul
proiectului Mathesis, dorit corolar al [tiin]ei
universale [i completudinale. E vorba de
medicul psihiatru Mircea L`z`rescu, de lati-
nistul Dan Negrescu [i de inginerul Dumitru
Daba care au avut, în timp, [ansa unor
"întâlniri admirabile" cu marele c`rturar [i
magistru, fie direct ca primii doi, fie pe calea
coresponden]ei scrise. M`rturiile lor oneste
[i calde recompun mozaicat portretul unui
model major al spiritualit`]ii noastre, atât
de vital [i azi pentru to]i cei ce vor s` evo-
lueze cu adev`rat în minte [i duh.


