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Поетична збірка „Відлуння Буджака” серії „Поезія Буджака” (Вип. 3) знайомить 

читача з художнім доробком румуномовних митців слова південної Бессарабії, 

представленим у паралельному перекладі українською мовою. До збірки увійшли твори 

членів поетичного угрупування „Відлуння Буджака”  (Ecoul Bugeacului), яке очолює Іон 

Бику. В цій добірці віршів увиразнено як загальне тяжіння румуномовних поетів південної 

Одещини до осмислення свого етнічного коріння та національного надбання, так і їх 

звернення до вічних, наднаціональних цінностей. Збірка проілюстрована заслуженим 

художником України Олександром Кара.  

Книга відкриває перед широким колом читачів унікальну грань національної 

культури в її багатстві та розмаїтті. Видання може стати у нагоді як посібник-хрестоматія 

під час вивчення літератури рідного краю в освітніх закладах півдня України. 
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Публікація збірки „Відлуння Буджака”  

серії „Поезія Буджака”, в якій представлено  

вірші румуномовних поетів регіону  

в паралельних перекладах українською мовою,  

здійснена за фінансової підтримки  

ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Volumul „Ecoul Bugeacului” 

din seria „Poezia din Bugeac”, în care sunt cuprinse 

creațiile literare ale poeților de limbă română din 

regiune traduse în limba ucraineană, 

a fost editat cu sprijinul financiar al 

CONSILIULUI MUNICIPAL ISMAIL 
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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 

Велика румуномовна спільнота мешкає в регіоні 

Буджак, розташованому на півдні Одещини. З 1990-х до 

2010-х років на базі Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету проводився щорічний 

фестиваль румуномовної поезії імені Павла Боцу, який 

виконував важливу консолідаційну функцію для 

шанувальників румунської словесності. Активна 

громадська діяльність адміністратора Інформаційного 

центру Румунії при ІДГУ Наталії Урсу вивела 

регіональний творчий рух на нові організаційні щаблі. У 

2019 році за ініціативи Центру було зареєстровано літературне об'єднання 

«Відлуння Буджака» (Ecoul Bugeacului), яке очолив громадський активіст із 

с. Плавні Ренійського району Іон Бику. З 2020 року успішно функціонує 

щорічний міжнародний фестиваль «Пізнаємо поетів» (Să ne cunoaștem poeții), 

що об’єднує не тільки буджацьких митців і літературознавців ІДГУ, але й 

літературних критиків і членів спілки письменників Румунії та Молдови.  

Ознайомлення з художніми здобутками митців переконало у високій 

естетичній вартості їх творів. Міфопоетична картина світу румуномовних 

поетів Одещини відображає як загальне тяжіння авторів до осмислення свого 

етнічного коріння і національного надбання, так і звернення до вічних, 

наднаціональних цінностей. Це видання побачило світ у рамках реалізації 

наукового проєкту МОН України в ІДГУ «Регіональна література і живопис 

етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної 

ідентичності локального соціуму» (2019-2021), в основу якого покладено 

популяризацію поетичного слова етнічних спільнот Буджака в Україні 

шляхом перекладів взірців регіональної поезії державною мовою.  

Над підрядниками працювали співробітники Інформаційного центру 

Румунії при ІДГУ Наталія Урсу та Любов Бурлак. Художню обробку 

підрядників здійснила Марина Копаной – голова Ізмаїльського  літоб’єднання 

імені Михайла Василюка, член міжрегіональної Спілки письменників 

України. Книга проілюстрована заслуженим художником України 

Олександром Кара.  

Щиро вітаємо митців Буджака і поціновувачів румунської поезії з 

виходом першої антології їх творчості у паралельних перекладах державною 

мовою! Бажаємо подальших творчих успіхів, невичерпного натхнення і 

визнання! 

професор Тетяна Шевчук, 

керівник проєкту 
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Пропонуємо читачам перше в історії культури 

поліетнічного геополісу України подібне літературно-

художнє видання – випуск серії «Поезія Буджака», що 

презентує найяскравіші та найприкметніші взірці лірики 

румуномовних митців слова регіону в оригіналі й у 

паралельному перекладі українською мовою. До нього 

включено вірші когорти по-справжньому талановитих 

поетів, життєвий і творчий шлях яких пов’язаний із 

бессарабським краєм. У відборі творів упорядники 

керувались передусім естетичними критеріями. Художні 

тексти й супровідні біографічні відомості про авторів 

зібрано з різних джерел – раніше друкованих в Україні та за кордоном 

(Румунія, Молдова) збірок, часописів, альманахів, періодики, приватних 

архівів, особистих свідчень, інтерв’ю тощо. Копітка праця щодо 

упорядкування видання вимагала особливої ретельності й творчого підходу, 

тісної співпраці з працівниками Інформаційного центру Румунії при ІДГУ, 

почасти й із самими поетами. Включені до третього випуску підготовленої в 

рамках наукового проєкту колективної збірки мистецькі постаті різні за 

типом художнього мислення, специфікою індивідуального стилю, врешті – й 

за рівнем таланту. Водночас, усі вони одностайні в зорієнтованості на 

етноментальні, національні та загальнолюдські проблеми, в оприявненні 

розмаїтого спектру культурно-історичних асоціацій. Значна частина 

вміщених у книзі віршів презентує регіональний літературно-мистецький 

світ, який знайомить поціновувачів поетичного слова з багатством духовного 

життя представників румунської громади південної Бессарабії.  

Щиро сподіваємось, що збірка із символічною назвою «Відлуння 

Буджака» відізветься у серцях багатьох шанувальників, привідкриє невідомі 

досі естетичні обрії Слова, а з ним – самобутності культури 

багатонаціонального півдня України. Віримо також, що це  літературно-

художнє видання здатне об’єднати читачів, різних за віком і мистецькими 

уподобаннями, національністю й творчим досвідом. Тож, вітаючи 

любисловів із такою знаковою подією, висловлюємо надію, що ця унікальна 

книга стане щедрим ужинком у царині дослідження, вивчення та 

популяризації літературного буття художнього слова румуномовних поетів 

Буджака як культурного коду духовного простору бессарабського краю й 

назагал сучасного літературно-мистецького життя всієї України та її 

позамежжя. 

професор Галина Райбедюк, 

відповідальний виконавець проєкту 
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O importantă apariție editorială a poeziei contemporane 

românești din sudul Basarabiei istorice  – “Ecoul Bugeacului”, 

publicată pentru prima dată în ediție bilingvă – în limba 

originalului și în cea ucraineană, deschide accesul pentru 

cititori, prin intermediul traducerii, la patrimoniul cultural 

național al etnicilor români din Ucraina.  

Volumul de poezie bilingv este rezultatul final al 

proiectului cultural „Literatura și arta regională”, proiect 

finanțat de Ministerul Educației și Științei din Ucraina și 

Primăria Municipiului Ismail. Ediție concepută și îngrijită de  

prof. univ. Tatiana Șevciuk (coordonator), prof. univ. 

Galina Raibediuk (executor responsabil), prof. de limba română Natalia Ursu 

(membru al echipei de proiect), ilustrată de prof. univ. Alexandru Cara. 

Volumul “Ecoul Bugeacului” cuprinde creațiile literare în versiune bilingvă  

ale autorilor de limbă română din regiunea Odesa, Ucraina, care au aderat la acest 

proiect editorial, printre care se numără autori consacrați, cu volume deja 

publicate, dar și poeți populari, cărora li se oferă cu această ocazie o șansă de 

afirmare. Aceștia sunt, în ordinea apariției în volum: Vadim Bacinschi, Ion Bâcu, 

Eufrosinia Cojocaru, Anatol Manole, Victor Capsamun, Vera Balica-Boinegri. 

Concepută ca o perspectivă didactică, cartea se adresează, în primul rând, 

iubitorilor de poezie, literaţilor, profesorilor, tineretului studios, care se delectează 

cu acest gen literar.  

Privită în acest context, poezia sud – basarabeană reprezintă  o fereastră 

deschisă spre un spațiu cultural ce merită cu adevărat explorat, o veritabilă carte a 

identității naționale, un tratat sui-generis al identității, întrucât – așa cum vom 

vedea – multe dintre poezii surprind aspecte esențiale, vizând identitarul etnicilor 

români din acest spațiu, precum  istoria, strămoșii, eroii, limba maternă, credința, 

satul, personalitățile culturale etc.  

Echipa proiectului, formtă din profesori universitari, specialiști nativi de 

limbă ucraineană și română, au demonstrat un mare grad de competență, 

perseverență și intuiție în selectarea cuvântului și a expresiei celei mai adecvate, 

încercând să realizeze o traducere literară autentică, menită să redea cât mai fidel și 

mai sugestiv spiritul și stilul originalului. 

Indiscutabil, proiectul editorial, realizat de echipa Universității Umaniste de 

Stat din Ismail, în colaborare cu Centrul de Informare al României din Ismail, 

reprezintă un demers cultural necesar, aducând astfel o contribuție deosebită la 

diseminarea valorilor culturale şi spirituale româneşti în spațiul multicultural din 

zona Bugeacului. 

Natalia Ursu, 

 administrator la Centrul de Informare al României din cadrul UUSI, 

membru al echipei de proiect 
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ВАДИМ БАЧИНСЬКИЙ 

народився 01. 11. 1958 р. в с. Речешти Шолданештського 

району Р. Молдова в сім’ї вчителів. Закінчив факультет 

журналістики Державного університету Молдови (1979). 

З 1980 р. по 1987 р. працював кореспондентом, згодом 

завідувачем відділу районної газети у м. Флорешти. 1987 

року оселився в Одесі, де мешкає і працює дотепер. У 

період 1990-1992 рр. редагував тижневик «Ранкова зірка» 

(«Luceafarul») – перше періодичне румунськомовне 

видання в Одесі для молдаван / румунів регіону. З 1996 р. 

по 2008 р. він – спеціальний кореспондент всеукраїнської 

газети «Конкордія» («Concordia», Чернівці) для румуномовного населення 

Одеської області, а з 2012 стає засновником і редактором Південно-західного 

історико-культурного альманаху «Південь-Захід» («Sud-Vest») для 

румуномовних читачів на півдні Бессарабії. В. Бачинський – журналіст і 

письменник, член Спілки письменників Молдови, модератор і координатор 

фестивалю румунської південно-бессарабської поезії (з 1996), лауреат премії 

Міжнародного форуму румунських журналістів (2014) та Фестивалю поезії 

«Іон Ватаману або Яблуневий ранок» («Ion Vatamanu sau Dimineața Mărului», 

Chișinău, 2015), упорядник колективних збірок румуномовних авторів півдня 

Бессарабії, виданих у Румунії: «Вихід з аноніму» («Ieșire din Anonimat», 

Rimniku-Vilcha, 2000); «Вагон Бессарабії, загублений у південному степу» 

(«Vagonul “Basarabia” rătăcit în stepa sudică», Cluj-Napoca, 2001). У полі уваги 

В. Бачинського – діяльність культурних особистостей Буджака. Його перу 

належить книга «Інше життя Валерія Кожокару, або південно-бессарабські 

румуни на межі тисячоліття» («Cealaltă viață a lui Valeriu Cojocaru sau 

Românii sud-basarabeni în cumpăna mileniilor», Sibiu, 2012). Осібне місце у 

доробку В. Бачинського належить дослідженням маловідомих сторінок 

біографії Міхая Емінеску, пов’язаних з одеським періодом його життя: 

«Чужа лелека: Міхай Емінеску в Одесі» («Cocostârc străin. Mihai Eminescu la 

Odesa», Одеса, 2011), «Міхай Емінеску. Листи з Куяльника та Одеси» 

(«M.Eminescu. Scrisori de la Kuialnik și Odesa», Одеса, 2018). Значну частину 

доробку В. Бачинського становлять друковані в Україні й Румунії художні та 

публіцистичні твори, тематику яких об’єднує доля та історія румунів 

Одещини: «Елегії від краю Речешти»  («Elegii de la marginea Receștiului», Iași, 

2015), «Реквієм для Фрумушики» («Recviem pentru Frumușica», Sibiu, 2016); 

«Дзвони з Ясс чути в Катлабузі» («Clopotele de la Iași se aud la Catlabuga», 

Baia Mare, 2008), «Румуни в Одесі. Сторінки історії: (1764-2012)»  («Românii 

la Odesa: pagini de istorie (1764-2012)») (Galați, 2014). У багатьох його книгах 

багатогранно й колоритно представлена Бессарабія: «Пісні для Бессарабії» 

(«Cântece pentru Basarabia», Oradea, 2001), «На Вали Імператора Траяна» («Pe 

Valul Imparatului Traian», Чернівці, 2005), «Південна Бессарабія – земля, 

забута людьми та Богом»  («Sudul Basarabiei  – pământ uitat de oameni și de 

Dumnezeu», Galați, 2010).  

     



~ 10 ~ 
 

IMNUL BASARABIEI 
  

La capăt de lume,  

la capăt de stele 

bat clopote grele 

și Dunărea-și varsă amarul 

în veșnicul Pont Euxin... 

Trecută prin foc și prin sabie, 

Țară de dor, Basarabie, 

Ție cu drag și durere azi mă închin. 

Din lacrimi, din sânge 

și din nemurire 

el apele-și srânge, 

El, Nistrul - sărmanul 

de veci năzdrăvanul, 

al neamului chin.... 

Trecută prin foc și prin sabie, 

Țară de dor, Basarabie, 

Ție cu drag și durere azi mă închin. 

Amarul și dorul 

și, sfânt, Tricolorul, 

ne sunt alinare, 

Carpații și crucea 

lui Ștefan cel Mare 

cu zile ne țin... 

Trecută prin foc și prin sabie, 

Țară de dor, Basarabie, 

Ție cu drag și durere azi mă închin. 
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ГІМН БЕССАРАБІЇ 

 

На краю зірок, 

Світу на краю 

Важкі дзвони б’ють. 

І Дунай несе свій сум 

У вічний Понт Евксін. 

Ти пройшла крізь меч, крізь вогонь страждань, 

Бессарабія, ти край моїх жадань. 

З ніжністю і болем я перед тобою 

Низько голову схиляю, до землі уклін. 

З крові і сльози, 

З небуття роси, 

Води він збира, 

Дністр згорьований, могутній, 

В хвилях болю дзвін. 

Ти пройшла крізь меч, крізь вогонь страждань, 

Бессарабія, ти край моїх жадань. 

З ніжністю і болем я перед тобою 

Низько голову схиляю, до землі уклін. 

Дум сумних мінор, 

Й святий Триколор, 

І краса Карпат. 

Хрест Великого Штефана –  

Наша втіха він. 

Ти пройшла крізь меч, крізь вогонь страждань, 

Бессарабія, ти край моїх жадань. 

З ніжністю і болем я перед тобою 

Низько голову схиляю, до землі уклін. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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CHIPUL TĂU 
 

Chipul tău de lumină și dor, 

Ca și ieri, îmi stă azi înainte 

Și din nou nu mai caut cuvinte, 

Ca să-ți spun ceva cald, zburător. 

  

Ele singure vin. Nechemate. 

Și, cuminți, se așează în rând, 

Pânza nopții ușor legănând... 

Despre tine sunt toate. Chiar toate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCUL DE DUPĂ CASĂ 
 

Era atâta lumină sub tine, nucule de aur, 

era atâta îndurerat de clară lumină, 

că nu-mi trebuia alt soare mai adevărat. 

Prin lemnul tău, cel bătrân demult, 

pana de graur trecea plină de zbor, 

anii numărându-ţi-i, inel după inel... 

Adorm şi mai aud în temelia casei 

rădăcinile tale lucrând  

pentru pacea acestui pământ. 
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ТВІЙ ОБРАЗ 

 

Твій образ милий світла та бажань. 

Стоїть, як вчора, він переді мною. 

Та не шукаю знову я зізнань, 

Цих теплих слів для тебе лиш одної. 

 

Вони самі непрохані ідуть. 

Лягають смирно за рядком рядок. 

Мережу ночі  трохи лиш гойднуть. 

Про тебе всі. Їх більше, ніж зірок. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРІХ ЗА ХАТОЮ 

 

Стільки світла було під тобою, 

Золотий горіху, 

Стільки світла занадто болюче ясного, 

Що мені не потрібно іншого сонця 

найправдивішого. 

Крізь твою деревину посивілу 

Йшло перо птаха, сповнене польоту, 

рахуючи твої роки кільце за кільцем… 

Засинаю і ще чую, 

як на глибині під фундаментом хати моєї 

навіть коріння твоє працює 

в ім’я миру на цій землі. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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DIN SAT DE LA MINE 
 

Ești de acolo, din sat de la mine... 

Ți-am mai spus-o și azi îți jur... 

De pe dealurile mele de soare pline 

Nu doar toamna. Anul împrejur. 

Copilă de pe dealurile mele, 

Unde frunza de viță-de-vie este regină, 

Iar păpușoaiele cresc până la stele, 

Toate- numai lumină. 

Miroase de la tine a cimbru și a flori de salcâm, 

Iar răsuflarea ți-i ca vântul dinspre imaș... 

Ești o ființă de pe alt tărâm- 

Pătimaș, pătimaș. 
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З МОГО СЕЛА 

 

Ти родом звідти, із мого села. 

Це, безумовно, я напевне знаю. 

Із пагорбів, що сповнені тепла, 

Де сонце й восени, і взимку сяє. 

 

Ти з пагорбів дівча, де та лоза, 

Мов королева, в перлах винограду. 

А кукурудза до зірок зроста. 

І всюди світло – для очей відрада. 

 

Акацією пахнеш, чебрецем. 

І подих твій, мов вітерець з долини. 

Ти іншої землі є посланцем 

Жагучої од віку і донині. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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IARNA ÎN BUGEAC 
 

Ninge în Bugeac, ca-ntr-o poveste... 

Călătoru-și află locul de popas... 

Înainte, zice lumea, mult mai este, 

Nimenea nu știe cât a mai rămas. 
 

Ninge în Bugeac. Ca pe la poluri, 

Spulberă regrete, vise, amintiri, 

Vânturi răzvrătite suflă dinspre ghioluri, 

Toarnă ger în cupa vechilor iubiri. 
 

Feerie nordică, poveste- 

În Bugeacul sudic, ca într-un impas... 

Înainte, zice lumea, mult mai este. 

Nimenea nu știe cât a mai rămas. 
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ЗИМА У БУДЖАКУ 

 

Ніби в казці, в Буджаку сніги крилаті... 

Мандрівник шукає місце відпочинку... 

Попереду ще у нас всього багато, 

Лиш не знаємо – роки це, чи хвилинки. 

 

Ніби полюси, Буджак сніги вкривають, 

Розкидають мрії, спогади і смуток. 

І з озер вітри бунтарські прилітають, 

Ллють мороз у чашу тих кохань забутих. 

 

Як у казці, північ вміє чарувати – 

Мов безвихідь, у Буджаку сліз крижинки... 

Попереду ще у нас всього багато, 

Лиш не знаємо – роки це, чи хвилинки. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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VINUL DRAGOSTEI 
 

Vinul dragostei mai toarnă-l în pahare 

Și haide să gustăm din el din nou... 

Să ardă iar aceeași lumânare, 

Iar din trecut un nesfârșit ecou 
 

Să mi te-aducă-n brațe ca odată, 

Cam pe la început de februar- 

Romantică și luminoasă toată, 

Cu pielea fină, ca de chihlimbar. 
 

Cu buze moi, ce mi le dai, smerite, 

Ca-ntr-un descântec sacru, de demult, 

Să le dezmierd... Vin zile primenite 

De-al primăverii salvator tumult... 
 

Pe masă vreau să ard-o lumânare, 

Iar din trecut- să vină un ecou... 

Mai toarnă vinul cela în pahare 

Și hade să gustăm din el din nou. 
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ВИНО КОХАННЯ 

 

Вино кохання в келихи до краю, 

Налий-но знов, ми вип’ємо до дна! 

Отож, свіча хай знов в ночі палає. 

З минулого доноситься луна… 

 

Я на руках носив тебе, мов паву. 

Нам лютий ткав із снігу палантин. 

А ти була замріяно яскрава, 

Зі шкірою, мов сонячний бурштин, 

 

З м’якими, мов лебідки пух, губами. 

І я, смиренний, припадав до них. 

Вони же ті завітні чари мали, 

Як буйний цвіт, що зиму переміг. 

 

Я хочу, щоби знов свіча горіла, 

З минулого прийшла до нас луна, 

Вино кохання в келихи налила… 

Налий-но знов, ми вип’ємо до дна! 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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DUNĂREA LA ISMAIL 
 

Galbenă, se duce Dunărea la vale... 

A plouat pe undeva, prin alte ţări  

şi pornit-au luturi solitare 

să-şi înece solitudinea în mări. 
 

Luturi, luturi, veche moştenire,  

loc de a urî şi a iubi,  

tainic loc de sfântă nemurire  

pentru cei ce nu ştiu a muri. 
 

Luturi, luturi - galbenă moşie,  

ale cui sunteţi şi care Domn,  

ajungând o dată la domnie 

va trezi sicriele din somn. 
 

Ca strămoşii să ne ceară seamă 

pentru toate ce-am păcătuit... 

Are omul, singură, o mamă,  

dac-o are, până la sfârşit. 
 

Un Pământ, o Patrie le are. 

Unul. Una. Şi nimic mai mult...  

Galbenă, se duce Dunărea la vale.  

A plouat departe şi demult. 
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ДУНАЙ В ІЗМАЇЛІ 

 

Ось жовтий Дунай тече по долині. 

А десь йшли дощі у далеких країнах. 

Й пливли одинокі минулого рештки, 

Втопити у морі самотності стежки. 

 

Ті рештки, ті рештки – то спадщина давня. 

То місце любові, і сліз, і страждання. 

Це місце таємне святого безсмертя 

Для тих, хто не вмер, хто не може померти. 

 

Ті рештки, ті рештки – то жовтий маєток. 

Хто ви, і який той Господар пожиток, 

Що ставши володарем, кожну труну, 

Коли час настане, розбудить зі сну. 

 

Щоб пращури наші в нас звіту просили 

За всі ті гріхи, що в житті наробили. 

Бо лише одну має матір людина. 

До часу останнього лише єдину. 

 

І Землю одну, і одну Батьківщину. 

І більше нічого. Одну лиш. Єдину. 

Ось жовтий Дунай тече по долині. 

Десь дощ йшов давно, у далекій країні. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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MAICA DOMNULUI LA FRUMUȘICA NOUĂ 

 

De peste vremi îngălbenite de toamne și păcate, 

La Frumușica Nouă, în cimitir, 

Maica Domnului, în straie imaculate, 

Sloboade peste morminte mir. 
 

Și se face din întuneric lumină, 

Din tunuri și tancuri- paraclis... 

Maica Domnului e atât de senină, 

Căci din senin a descins. 
 

Ruga ei neauzită  

E pentru vii și pentru morți: 

Norii în cer, sângele-n vine se-agită 

Și lumea iese, uimită, la porți. 
 

Ceva se întamplă, se săvârșește, 

Ceva, cum e picătura de mir... 

Maica Domnului pe toți ne bocește 

La Frumușica, în cimitir. 
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БОГОМАТІР У ФРУМУШИКА-НОВА 

 

Крізь час, від осені та від провин пожовклий, 

На цвинтарі у Фрумушика-Нова 

У найчистіших шатах Матір Божа  

По краплях точить миро знов і знову. 

 

Де темрява була, там світло лине. 

З гармат і танків виникла капличка. 

І Божа Матір, ясна, мов перлина, 

З небес зійшла і запалила свічки. 

 

Нечутную молитву все повторює, 

І для живих, і мертвих є вона: 

І хмари в небі, й кров у венах збурює, 

І люди йдуть, побачивши дива. 

 

І щось вершиться там, святе і тихе. 

Щось на краплинку миро ясну схоже. 

На тому цвинтарі у Фрумушика 

Оплакує усіх нас Матір Божа. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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N-AM SĂ TE UIT... 

 

N-am să te uit. Am să te pun de-o parte, 

Cum pui o floare dragă între file, 

Iar când deschizi, ca să citești din carte, 

De dânsa dai... Și amintiri fragile 

 

Încep să miște, fără să învie, 

Căci, din păcate, floarea e uscată... 

A fost cândva prilej de bucurie, 

Cândva, demult-demult. A fost odata. 

 

 

 

 

 

ТЕБЕ Я НЕ ЗАБУДУ 

 

Тебе я не забуду, відкладаю, 

Як квітку найдорожчу, як перлинку. 

Знаходжу знов, як книжку відкриваю, 

Поміж сторінок... 

 

І спогади крихкі, що ледь жевріють. 

Бо квітка та, на жаль, давно зів’яла. 

Була колись і радість, і надія. 

Колись, давним-давно, та вже не стало. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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IOН БИКУ 

народився 27. 01. 1972 р. у с. Опришени Глибоцького 

району Чернівецької області. Закінчив філологічний 

факультет Чернівецького державного університету 
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сторінках «Газета Герца» («Gazeta de Herța», Чернівці) 

зі статтями та віршами. З 1994 р. мешкає у с. Плавні 

Ренійського району Одеської області. Служить офіцером поліції. Проте 

любов до художнього слова його не покидає. Поезії І. Бику друкуються в 

різних виданнях – регіональних, всеукраїнських, міжнародних: альманах 

«Монастир слів» («Mănăstirea de cuvinte», Чернівці, 1996); альманах румунів 

північних буковинців «Країна Бука» («Țara Fagilor», Чернівці, 2002), журнал 

«Axis Libri» галацької бібліотеки «V.A. Urechia»; журнал «Porto-Franco» 

товариства письменників «Костаки Негрі». Твори І. Бику увійшли до 

антології «Сторінки румунської літератури. Буковина, Чернівецька область: 

1775–2000 рр.» («Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuți, 1775-

2000»  (Чернівці, 2000); «Сторінки про випускників кафедри румунської та 

класичної філології Чернівецького університету (1959-2013)» (Сторожинець, 

2017); «Опришени: село на перехресті тисячоліть» («Oprișeni, un sat la 

răspântiile istoriei», Чернівці, 2008). І. Бику – лауреат трьох міжнародних 

премій: перша премія фестивалю поезії «Костаки Конаки»; спеціальна премія 

літературного журналу «Порто-Франко» (1996, Галац); головна премія 

Національного фестивалю поезії «Григоре Хаджиу» (2000, Галац), зокрема 

перша премія конкурсу театру та поезії «Думітру Карачебану» культурного 

товариства «Дунай і море» (с. Новосільське Ренійського району). Ім’я І. Бику 

включене до Енциклопедії Буковини (2018). І. Бику – автор поетичних збірок 

«Кожен вважає мене молодим. Тореадор» («Toți mă cred tânăr. Toreador», 

Галац, 2000), «Крик мовчання» («Strigătul tăcerii», Iași, 2021). Значна частина 

його віршів увійшла до антологій «Вихід з аноніму» («Ieșire din anonimat», 

Râmnicu Vâlcea, 2000); «Вагон “Бессарабія”, загублений у південному степу» 

(«Vagonul “Basarabia” rătăcit în stepa sudică», Cluj-Napoca, 2001); «З думкою 

про поета Іліе Мотреску» («Cu gândul la poetul Ilie Motrescu», Чернівці, 2009). 

Твори митця публікують місцеві видання: регіональна газета «Зоря 

Буковини» («Zorile Bucovinei», Чернівці), літературний альманах «Дунайский 

Берег» (Рені-Болград). Сьогодні І. Бику є головою літературного об’єднання 

румуномовних поетів Південної Бессарабії «Відлуння Буджака» («Ecoul 

Bugeacului», Ізмаїл). Ускладнена система образів поезії І. Бику є результатом 
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ліричного героя. 
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ecoul budgeacului  

 

după atâta întuneric în sufletul Bugeacului 

pe străzile rănite se aprind felinarele trecutului  

șiroaie de vremuri se scurg printre riduri  

cu zgomot istoric  

si plânsetul salciei devine o briză de dor  

din inimi pierdute din ecoul uitat  

se aprind felinarele poate e și unica speranță  

a căldurii că va pătrunde în teama târziului apropiat  

cu obloane închise cu vieți macabre  

cu eseuri erupți din dureri nemărginite  

așază-te drumețe pe iarba sufletului din Bugeac  

apoi plimbă-te pe roua dimineții dezbrăcat de amintiri  

să simți cum adâncul apelor cerșește de la frunzele uscate  

popas dezlipit de indiferența plecării  

zidește măcar o secundă înarmată cu poduri de flori  

pe ecoul respins de la naștere  

aici s-au aprins felinarele  

dar încă e întuneric  

și noaptea ne chiamă la nevoi 
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відлуння буджака 

 

після глибокої темряви в душі Буджака 

на постраждалих вулицях загоряються ліхтарі минулого 

потоки часів протікають крізь зморшки 

з історичним шумом 

і плач верби стає вітром туги 

від загублених сердець від забутого відлуння 

ліхтарі запалюються і можливо це єдина надія на тепло 

яке проникне через страх перед спізненням 

із закритими віконницями з примарними життями 

з нарисами що виливаються від безмежного болю 

сидіти на траві Буджака 

потім пройтися по ранковій росі позбавленій спогадів 

відчути глибину води що благає із сухого листя  

зупинка відірвана від байдужості до від’їзду  

принаймні побудувати іншу озброєну квітковими містками 

на відлунні відхиленому від народження 

тут запалили ліхтарі 

але все ще темно 

і ніч кличе нас до своїх потреб 
                                                                       (у пер. Т. Шевчук) 
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baștina 

 

în loc de cuvinte  

rouă de baștină 

desculţi prin iarba destinului  

ce fericire 

mai invit o dată adolescența la chindii 

să zvâcnească mușchiul foșnetului de brad 

de mâine trecutul îmi va dansa în palmă 

până la încolțire 

baștina e totul ce naște și moare 

baștina e aburul somnului dulce 

revii la vers  

când te gândești la ea 

 

 

 

 

 

 

 

nu căutaţi vise ieftine 
 

nu căutaţi vise ieftine când apele admiră  

când lumina oarbă încolţeşte  

printre rădăcini adănci 

când ploile se aştern pe pragul secetei  

ca un covor înaintea casei părinteşti   

nu căutaţi vise ieftine într-un azil de răni  

care dorm pe un trunchi de iluzii  

nu-i neapărat imensa supunere peste o lungă tăcere  

din bârlogul îndepărtării  

opriți-vă din creştere  

lăsaţi-le aşa cum sunt de aspre 

la porţile deschise în sine 
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батьківщина 

 

замість слів  

росинка з батьківщини  

босоніж по траві долі 

це щастя  

запрошую знов юнацький вік до надвечір’я  

щоб відновився спазм м’язів шурхотіння ялинки  

вже завтра минуле танцюватиме на моїй долоні  

доки не проросте  

батьківщина є все що народжує та помирає  

батьківщина це теплий подих солодкого сну  

вертаєшся до вірша  

коли думаєш про неї 
                                                   (у пер. М. Копаной) 

 

 

 

 

 

 

не шукайте дешевих мрій 

 

Не шукайте дешевих мрій коли води милуються  

коли незряче світло проростає через глибокі коріння  

коли дощі простилаються на порозі посухи 

мов килимок перед батьківською хатою  

не шукайте дешевих мрій у притулку для ран  

які сплять на колоді ілюзій  

не обов’язково потужне прискорення 

через довгу тишу з берлоги віддаленості  

припиніть зростання 

і залиште їх такими найгрубішими 

якими вони є 

біля відкритих у собі хвірток 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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erupția întâmplării 
 

sunt coleg cu departarea  

încă de la gradinița de stele  

educația primită de la întunericul alb  

şi astazi mă deranjează 

erupția întâmplării goneşte intenția timpului  

de la gradiniță de stele m-a indignat faptul  

mi-a fost bună educatoare 

astăzi o amintire din erupția întâmplării 

traiește în cocioaba versului călător 

frunzele adresei flutură din ființa umană 

semn că lumea s-a întors la mama acasă 

la masa judecăţii de apoi  

desfundă izvoarele cu apa medievală  

unde se scaldă sfâtul părinților 
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виверження випадковості 

 

я є колега з даллю 

ще з садочку зірок  

здобуте виховання від білої темряви  

і сьогодні турбує мене 

виверження випадковості виганяє намір часу  

із садочка зірок я був збентежений обставинами 

сумно від того що славною була вихователька  

а сьогодні лише спогади виверження випадковості 

живуть в хижі мандрівних рядків  

листочки адреси злітають з образу людини 

ніби ознака того що людство повернулося до мами додому 

за столом прийняти рішення 

інший світ відкриває нам джерела з водою середньовіччя  

де водограй святих батьківських настанов 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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prea... 
                                  Limbii Române 

 

prea multe cuvinte orfane s-au adunat 

la bustul Limbii Române 

prea multe tăceri înfiate au rămas de ocară  

prea e amurg în zarea frunzelor de nuc  

prea reînvie dorința după albastrul cerului  

prea mă întorc dinadins în formă de ploaie 

zorit de amarul din jug  

la bustul Limbii Române vin și eu  

obosit îngândurat epuizat  

e remediu prescris de Luceafăr  

îndemn frunzele și dorul 

la pustiu înmugurit  

prea puțin e verde 

pe colinele Limbii Române 

prea ciripesc durerile pe timp de poem  

prea mă sfârșesc când  

noaptea nu mai vrea întuneric 

prea îmi gonesc dorința de acasă  

o vreau liberă ascetă-n păduri 

decât să slujească docil  

gândului interzis 
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занадто… 
                    Румунській мові 

 

занадто слів самотніх зібралось 

навколо монументу Румунській Мові 

занадто усиновлених мовчань залишилось для покарання 

занадто сутінків є на зорі горіхових листочків 

занадто відродилося бажання синяви 

занадто я навмисно повертаюся дощем 

осяяний тим горем від ярма 

до монументу Румунської Мови 

іду і я стомлений замріяний виснажений 

є зцілення рецепт прописаний Лучафером 

я закликаю сум та листя  

до порожнечі бруньок  

занадто мало зелені  

на пагорбах Румунської Мови 

занадто цвірінькають муки під час поеми 

занадто виснажуюсь  

коли ніч не бажає темряви 

занадто проганяю я своє бажання з дому 

хай буде воно вільне аскетичне у лісах 

ніж покірно служитиме 

забороненій думці 
                                             (у пер. М. Копаной) 
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Ialpugul 
Calea aici ce greu se găsește, 

Nu-i nimeni să te îndrepte. 

( L.Blaga) 

 

Sub grădina mea cu versuri împietrite 

Murmură ca un izvor muțenia lui Blaga, 

Dând din răsputeri buzelor-năsprite 

Și  Mirabilei semințe mult dorita vlagă. 

 

Iar printre gingeii firavi ai pământului plăpând 

Seva șoaptelor de nuferi se strecoară în curând, 

Luminându-mi calea distrusă de atâta timp, 

În această parte-a lumii așezată pe un ghimp. 

 

În grădina mea cu versuri împietrite 

De multe ori Ialpugu-și plânge soarta, 

Rugându-mă să stau de vorbă pe-nserate, 

Când zâna florilor pornește nunta. 

 

Și cât de mult mă-nchin în fața valurilor lui, 

Citindu-i  în privire tristețea de un veac aprinsă: 

Totuna el așteaptă o salvare de unde nu-i 

În astă parte-a lumii cu lumina-ascunsă. 

 

Vor trece umbre-nvolburate în miracolul iubirii 

Și cine îi va da o clipă din farmecul gândirii, 

Decât o fire visătoare la un plai ce n-are seamăn 

Desculț umblând adesea printre stelele cu leagăn. 

 

Pe malul lacului mireasma florilor de zarzăr 

Adoarme nuferii ce cresc în sânul lacrimei nestinse, 

Iar în calea mea mereu învăluiesc ninsori, 

Deși păstrezi mereu lumin-aprinsă.  
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Ялпуг 
                                                 Calea aici ce greu se găsește, 

                                                 Nu-i nimeni să te îndrepte. 

            ( L.Blaga) 

 

Під моїм садочком з віршами скам’янілими 

Благи німота, мов джерело бурчливе. 

Віддає вологу вустам цим огрубілим 

Й ще надзвичайним  насіннячкам вразливим. 

 

Але крізь землі десна геть знесилені 

Сила шепотінь лілій ледь сочить. 

Знищений мій шлях, робить знов омріяним, 

Що на цьому боці світу на шипах лежить. 

 

У моїм садочку з віршами скам’янілими 

Гірко Ялпуг плаче, до мене промовляє, 

Коли фея квітів зіркою цнотливою 

У танку весільнім над нами пролітає. 

 

Перед його хвилями завжди я вклонявся, 

Сум століть читаючи у його очах. 

На цім боці світу світло приховалося, 

Порятунок десь блукає по світах. 

 

Й минатимуть тіні, у кохання вдягнені. 

Хто надасть тій миті магії думок. 

Лиш душа мрійлива з краю недосяжного, 

Що блука босоніж посеред зірок. 

 

Під ароми квіток жердел заколисані, 

Лілії зростають в крапельках сльозинок. 

Шлях мій десь захований снігами-завісами. 

Тому зберігаю я світло невгасиме. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 36 ~ 
 

verdele din verb  
                                               lui Grigore Vieru 

 

verdele din verb clipeşte din clipele desfrunzite  

parcă ar aplauda absolventul tainei basarabene  

îndură multă metafoză  ziua fatală   

aşază pe raftul ceresc ultimul volum de lacrimi 

adunate din lacul durerii Bugeacului 

în cocioaba verdelui din verb 

se-ascunde prima dragoste a dangătului  

de litere cu miros de busuioc  

atât de mult iubită de trecerea în nefiinţă  

acolo bei apă rece din peştera ochiului de cuvinte   

apă în care sihaştrii spală lumina torţilor verbale  

adânc răsuflă stana de singurătate  

ziua tragică pansată de verdele din verb  

se zbate în plasa istoriei   

strălucesc dureri pe bolta Basarabiei  

şi mi se pare că ele te-au chemat  
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зелень з дієслова 
                                               Грігорію Вієру 

 

зелень з дієслова мерехтить з моментів оголених   

ніби аплодує випускник бессарабської таємниці   

занадто потерпає від метафори  

той фатальний день кладе на небесну полицю 

останній том сліз  зібраних з озера болі Буджака  

в хижі зелені з дієслова  

криється перше кохання дзвону 

літер з ароматом базиліка 

воно є найулюбленішим для переходу у небуття  

там з печери очей п’єш холодну воду  

воду в якій самітники купають світло факелів дієслів  

глибоко дихає закам’яніла самотність  

трагічний день перев’язаний зеленню з дієслова 

б’ється у тенетах історії  

сяють болі на піднебессі Бессарабії 

та здається мені що вони покликали тебе 
                                                (у пер. М. Копаной) 
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dorul matern 
 

mă rețin puțin  

din trecerea amară  

mă retrag într-o poruncă biblică 

să văd dorul matern  

cum își face cuib sub streșina așteptării 

adună totul mai mult raze de plâns  

că sunt mai durabile poverii  

o depărtare de anii cărunți 

presimte viitorul  

între acorduri rupte 
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материнська туга 

 

трохи стримуюся  

від гіркого шляху  

притуляюся до біблійної заповіді  

бачити материнську тугу  

яка в’є собі гніздо під дахом очікування  

вона збирає все  найбільше променів плачу  

бо найміцніші для страждань  

віддалення від сивих років  

віщує майбутнє  

між зламаних акордів   
                                          (у пер. М. Копаной) 
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apropiere de psalm 
 

mult am ţinut la dinastia luminei din întuneric 

mai mult ca apostolii rozători din testamentul vechi 

geneza 

singura apropiere de psalm va plânge 

în braţele-mi rănite impresii de ţigla  

veniţi la acel care ţine lumea în palma 

şi-io alină când iubeşte zăpezile   

răbdarea Creatorului  

întinde o distanţă  între cer şi pământ 

adesea acest drum  

vine de undeva din noi 
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наближення до псалму 

 

довго підтримував династію світла темряви 

більш ніж апостоли пророки Старого Завіту 

генеза 

єдине наближення до псалму  

заплаче на моїх поранених руках 

черепичні враження 

прийдіть до того хто тримає світ у долоні 

та втішає його коли любить сніги 

терпіння Творця простилає відстань 

від неба до землі 

часто цей шлях плине десь із нас 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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dăruire de sine vântului 

 

adunarea solemnă din incinta cuibului solar 

omagia singurătatea teiului  

e amuzant faptul ca tezaurul sfânt  

albea puţin dorul de ducă 

îl scălda într-un poem ştrengar  

noaptea numai lumina calea  

celor întârziaţi de a se naşte  

dar cât de pedepsită se simte lacrima  

după omagierea singurăţii teiului 

fierbe ecoul pământului  

până se face castel 

pentru risipă  

dăruire de sine vântului 
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дарування себе вітру 

 

урочистий збір з середини сонячного гнізда  

шанують самотність липи  

забавна подія 

як святий скарб сяяв тому що весь час  

мав бажання піти  

купає його в поемі норовливій 

бо в ночі вже не світив шлях тих запізнілих 

що мали народитися  

але як покарано почувається  сльоза 

після шани самотності липи  

турбує відлуння землі 

доки не стане палацом 

за марне дарування себе вітру 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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motiv de primăvară 

 

poete destul de răcoare e în universul ierbii 

poezia a răcit puţin  

n-o interna în luna de miere 

n-o trata cu luciferina piciorului de vers 

mai bine udă-i rădăcinile sufletului genealogic 

cu sirop extras din fâlfâitul flamingo 

hainele răcelii sunt scumpe  

pentru cuvântul indiferent  

de înmugurirea ochilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

весняний мотив 

 

поет дуже прохолодно у всесвіті трави  

поезія застудилась трохи  

не госпіталізуй її у медовий місяць  

не лікуй її люцифериним віршованим розміром  

краще змочи коріння її генеалогічної душі 

сиропом вилученим з тріпотіння фламінго  

убрання застуди  

занадто дорогі  для слова 

що байдуже до набрякнених очей  
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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ЄФРОСИНІЯ КОЖОКАРУ 

народилася 17 грудня 1968 році в с. Орлівка 

Ренійського району Одеської області. Закінчила 

середню школу в рідному селі (1984), потім 

продовжила навчання в педагогічному коледжі 

м. Кагул (Молдова, 1988). З 1991 р. працює вчителем 

початкових класів у с. Плавні Ренінського району. 

Друкується на шпальтах періодики: всеукраїнської 

газети «Конкордія» для румуномовного населення 

України («Concordia», Чернівці, 1996), в літературних 

журналах: «Християнський Дунай» («Dunărea 

Creştină», додаток до журналу «Альфа та Омега» для південної Бессарабії, 

Молдова, 2000); «Porto-Franco» товариства письменників «Костаки Негри» 

(Galați, 2001); «Родина» («Familia», Чернівці, 2003-2004); літературний 

альманах авторів з Рені «Дунайський берег» та ін. Авторка збірки віршів 

«Exod» («Вихід», Oradea, 2005) і «Веселка» («Curcubeu», Болград, 2016). У 

віршах оспівує любов до рідного краю, пише про життя, про родину та 

рідних, про справедливість. Є. Кожокару є також збирачем регіонального 

румунського фольклору. Базуючись на записах казок та легенд Ренійського 

району, уклала збірки казок «Криниця з янголом» («Fântână cu îngeraș», 

Чернівці, 2012) і «Легенда Дунаю та інші казки» («Legendele Dunării și alte 

povești», Galați, 2012). Значна частина  віршів увійшла до колективних збірок: 

«Вихід з аноніму» («Ieșire din anonimat», Râmnicu Vâlcea, 2000); «Вагон 

“Бессарабія”, загублений у південному степу» («Vagonul “Basarabia” rătăcit în 

stepa sudică», Cluj-Napoca, 2001); та «Поети Південної Бессарабії» («Poeți din 

Basarabia de Sud», Ізмаїл, 2018). Лауреат фестивалю румуномовної 

південнобессарабської поезії імені Павла Боцу, член літературного 

об’єднання  «Джерело» (Рені) та літературного об’єднання румуномовних 

поетів Південної Бессарабії «Відлуння Буджака» («Ecoul Bugeacului», 

м. Ізмаїл). Друкує вірші в сучасних онлайн-виданнях «Біле та Чорне» («Alb și 

Negru», Bucureşti), «Літературна пропозиція» («Ofranda literară», Bucureşti), 

«Політ слів» («Zbor de cuvinte», Bucureşti). 
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VALURI DUNĂRENE 

 

Aleargă toată viața, ținându-se de mână, 

Albastre cum e cerul, spumoase când e vânt, 

Se-nalță înspre ceruri în ordine divină 

Și cad misterioase cu susur fericit. 

 

Nimic nu le oprește: nici ziua și nici noaptea, 

E dansul lor feeric armonios extaz, 

Plutesc și se avântă, vuind în mii de șoapte 

S-adune fața apei în pânze de atlas. 

 

Se contopesc cu zarea în magică culoare 

Că numai pescărușii îi pot doar despărți, 

La orizont de liniști apune-a lor suflare 

Și iar renasc din spume și unde străvezii. 

 

E fuga lor o carte de versuri nesfârșite, 

Ce poartă-n sine taine, ce nu le poți citi, 

Și le divulgă noaptea cu stelele vrăjite, 

Iar Dunărea albastră le dă elan de-a fi. 
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ДУНАЙСЬКІ ХВИЛІ 

 

Біжать ті хвилі, за руки тримаються, 

А вітер з піни шиє їм хустинки. 

До неба в тихій черзі піднімаються 

І падають, замріяні краплинки. 

 

Й вночі, і вдень їх танець – це феєрія, 

Гармонія. Невимовно прекрасний. 

Їх шепотінь луна, немов містерія, 

Ще мить – вода, мов килим той атласний. 

 

Зорю і хвилі хтось магічним кольором 

З’єднав. Їх тільки чайки розділяють. 

Вони вмирають там, де обрій спокою. 

І знов за мить із піни воскресають. 

 

Їх біг, немов вірші у книзі вічності. 

І в них є таємниць передчуття. 

Їх ніч читає з зорями величними, 

Дунай блакитний їм дає життя. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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DUNĂRII 
 

În apa ta s-au oglindit toți zeii, 

Pe-a tale maluri s-au zidit cetăți, 

S-au lăcomit sultani supuși plăcerii, 

Iar cărturarii te-au cuprins în cărți. 
 

Corăbii din Ilada ți-au măsurat adâncul, 

A zguduit Suvorov întregul Ismail, 

Istoria ne spune cum istoveai tumultul 

Și-ți cuibăreai în albie propriul destin. 
 

Pe valuri răbdătoare scrii legea de-a învinge 

Tu i-ai distins prin fapte vitejii de sărmani, 

Privești cum rana lumii suspină și plânge  

Și fugi plictisită în apa ce-o ai. 
 

Câți barzi, poeți, câți pictori visau să-ți prindă stropii 

Ca să-i înveșnicească pe coală-n euforii, 

Pe undele lui Shtrous toți îngeri-ți apropii, 

Iar pentru coarda lirei mereu Muză rămâi. 
 

Măreață ca femeia, mereu nedeslușită, 

Alergi în două maluri spre mare unde-apui, 

Te sfătuiești cu luna și steaua oțelită,  

Cum ești a tuturora așa și-a nimănui. 
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ДУНАЮ 

 

Боги, як в дзеркало, з небес в тебе вдивлялися, 

Фортеці славні на зелених берегах. 

Султани втіхами земними спокушалися. 

З часів далеких ти в легендах і книжках. 

 

І кораблі з Еллади йшли твоїм фарватером, 

В боях запеклих брав Суворов Ізмаїл. 

Уся історія твоя, мов лава з кратера. 

Ти власну долю, мов гніздечко, сам робив. 

 

На твоїх хвилях перемог закони вписані. 

Бійців і слабодухих розрізняв. 

На рани людства ти вдивляєшся на відстані. 

І далі йдеш, і біль та смуток той прийняв. 

 

О, скільки мріяло поетів і художників 

Твої вловити краплі і спинити мить. 

Збирає Штраус усіх янголів, мов вогники. 

Назавжди Муза ти для ліри, що бринить. 

 

Ріка, мов жінка, незбагненна і поважна, 

У хвилях моря твоя гасне течія. 

Ти лиш поради зірок слухаєш уважно. 

Усім належиш ти, але ти нічия. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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ÎNCHINĂCIUNE STEPEI 
 

Cel ce-a văzut un curcubeu 

Pe marea lanului de grâne, 

Și-o stea aprinsă-n apogeu, 

Cu gândul iar la stepă vine. 
 

Cel ce-a zburat cu-n fluturaș, 

De-a rătăcit prin albăstrele, 

Chiar de-a plecat la vreun oraș, 

O să revină iar la ele. 
 

Cel răstignit de-un dor, de-un vis, 

Ce-a străbătut în lat o lume, 

O să vorbească c-un izvor, 

Zicându-i ca la noi pe nume. 
 

Cel ce-a simțit răcori de ploi,  

Vreo zloată aspră, vreo furtună, 

O să citeasc- ades în nori 

Și cu durere o să spună, 
 

Că zborul viselor târzii, 

Ca limba peştilor tăcută-i 

Colinda stepei flămânzii, 

Cel ce-o cunoaște, n-o mai uită. 
 

Iar eu o știu de la-nceput 

Ea m-a crescut dintr-o sămânță 

Și pururi aura-i sărut  

Cu plecăciune, umilință. 
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ПОКЛІН СТЕПУ 

 

Той, хто бачив те сяйво райдуги 

Над пшеничними, над ланами, 

Зірку ту, що дає наснаги нам, 

Лине знову у степ думками. 

 

Той, хто сам полетів з метеликом, 

Між волошок з ним заблукавши, 

Де б не був він, за серця покликом 

Повертається, час здолавши. 

 

Той, розп’ятий бажанням, мріями, 

Що пройшов по усіх світах, 

До джерела з надією прийде 

Із ім’ям його на вустах. 

 

Той, хто холод дощу осіннього 

Й хуртовини імлу відчув, 

Серед хмар віднайде прозріння 

Й з болем скаже те, що збагнув: 

 

Що політ пізніх снів до неба, 

Як тих риб мовчазная мова, 

Як колядка голодного степу, 

Вже її не забути ніколи. 

 

Я давно її знаю й ціную, 

Бо зростила мене з насіння. 

Степу німб я завжди цілую 

Й перед ним я схиляюсь уклінно. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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IALPUGULUI 

 

Ialpug frumos, cu fața albăstrie,  

Cu nuferi albi și lucii pe smarald, 

Cu insule de verde stufărie 

Și valuri mii, ce malurile-ți bat. 

 

Atâtea păsări vin să ți se-nchine! 

Sunt toate diferite ca-n povești 

Și-n apa ta cu forțele divine 

Trăiesc cum pot armatele de pești. 

 

Pletoase sălcii, slobozindu-și coama, 

Se-nmlăduie ușoare după vânt, 

Din boltă ceru-și scutură năframa, 

Cercând să-și vadă chipul în adânc. 

 

Ialpug nocturn cu luminiți aprinse, 

Câți aștri se adună la al său bal? 

Și cine-i dirijorul din culise 

Pe care îl ascultă orice val? 

 

Ce aer plin de rouă și descântec! 

Chiar vântul rușinos s-a liniștit! 

Ialpug măreț, m-ai cucerit prin cântec, 

Mă bucur ca tot omul fericit. 

 

Te știu etern izvor de armonie, 

Tu mă îndemni pe-al scrisului pornire 

Și făr să vreau pun mâna pe hârtie, 

Și scriu ușor, și vreau să scriu de tine... 
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ЯЛПУГ 

 

Ялпуг мій любий, з голубим обличчям. 

Де на смарагді сяйво білих лілій. 

Зелений очерет тобі так личить. 

Об берег б’ються невгамовні хвилі. 

 

Птахів весною прилітає безліч, 

Вони всі різні, мов у казках давніх. 

У твоїх водах чарівних пліч-о-пліч 

Різноманіття дивне рибок вправних. 

 

А верби свої коси розпустили, 

Їх вітер заколисує, мов ненька. 

І небо хутко струшує хустину, 

У глибочінь вдивляючись тихенько. 

 

Нічний Ялпуг, з вогнями-візерунками. 

О, скільки зірок на свій бал спустилось? 

І хто є диригентом за лаштунками, 

Якому кожна хвиля підкорилась. 

 

Повітря, наче сповнене росою, 

І чарами, що вгамували вітер. 

Ялпуг чарує світом і красою, 

І я радію щастя кожній миті. 

 

Ти джерело гармонії одвічне. 

Таке натхнення ти мені даруєш, 

Що зморена, беру перо магічне, 

Й слова про тебе легко вже вирують. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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CASA PĂRINTEASCĂ 
 

Ce-ați pus, tătucă-n zidul casei noastre, 

Ce-ați pus în uși și în ferești? 

Ce-ați pus, mămico-n florile din glastre, 

De le visez mereu parcă-s povești. 
 

Mă cheamă pragul, poarta se deschide, 

Mă sui cum pot în pomul de cais, 

Și atâtea fructe ce-am mâncat oriunde 

Cu gustul casei nu se-asemuiesc. 
 

Aici revin și șterg de praf vechi poze, 

Ce m-au crispat în obiectiv demult, 

Aici creșteam lalele vii și roze 

Și am mânat o vacă la păscut. 
 

Azi parcă-s, nu știu cum, o rândunică, 

Ce-și poartă dorul pe aripi sprințare, 

Revin la casa noastră cea voinică 

Cu-n dor matur cât Dunărea de mare. 
 

Ah, pașii mei, cine v-a dat știință, 

Că nu vă spun, dar singuri mă goniți 

Pe strada largă, unde-ntr-o rochiță, 

Cândva de-aici prin viață m-am pornit. 
 

Ce-ați pus, tătucă-n zidul casei noastre? 

Ce-ați pus, mămică-n plăcințele,ce, 

Că nu se satură nicicând nepoții 

De masă, de obor—de orișice. 
 

Avem și noi acolo ghiol albastru, 

Cu apă dulce, cum o alta nu-i, 

Dar apa gârlei, gârlei de acasă 

Aduce parcă-a floare de gutui. 
 

Și cerul parcă-i unul pe tot locul, 

Un soare intră singur prin fereastră, 

Dar cum n-o dau, e altfel de căldură 

Aici, la noi, la casa părintească.  
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БАТЬКІВСЬКА ХАТА 

 

Що було, любий батьку, у ваших долонях? 

Що поклали у стіни, у двері й долівку? 

Що поклали ви, ненько, у квіти вазонів? 

Наче казка у снах моїх, рідна домівка. 

 

Відчиняється хвіртка, поріг мене кличе, 

Абрикосове дерево, мов на сторожі. 

Куштувала я фрукти повсюди, не злічу. 

Та зі смаком домівки нема ніде схожих. 

 

І сюди я вертаюся й пил витираю 

Зі старих фотокарток. Став образ яснішим. 

Тут я пестила квіти. Їх спомин вдихаю. 

І корову гонила на пасовище. 

 

Ніби ластівка я, та, що носить на крилах, 

Спритних крилах своє найщиріше жадання. 

Я вертаюся знов до своєї хатини. 

Як Дунай, це велике і зріле бажання. 

 

Ах, ви кроки мої, хто навчив вас ступати. 

Не кажу вам нічого, знов мене повернете. 

На широкий той шлях, де у сукні строкатій, 

Вийшла я у життя. Ви і досі ведете. 

 

Що поклали ви, батьку, у стіни хатинки. 

Що у ваших плациндах, скажіть мені, ненько? 

Не  набридне онукам – з’їдають й скоринки. 

Не набридне гостинність, ні двір чепурненький. 

 

Ми там маємо озеро, синє, чудове. 

Де солодка вода, найчистіша, пахуча. 

Проте тая вода, зі ставочку удома, 

З ароматом айви, незабутньо квітучим. 

 

Небо ніби одне, наді мною і всюди. 

Всюди сонце одне крізь вікно заглядає. 

Але, як не дивись,  це тепло інше буде, 

Тут, у батьківській хаті, усіх зігріває.  
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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CÂNTARE SATULUI 

 

Ești satul meu, zidit din dor 

Pe temelii de mări fosile, 

Cu fața oglindită-n ghiol, 

Cu lanuri, ce mirose a pâine, 

 

Ale noastre case din ceamur 

Sunt trainice și-ncăpătoare, 

Ți-i brânza bună, vinul pur, 

Ți-s horele precum un soare. 

 

Ești, satul meu, mereu setos 

De ploaie blândă și robace, 

Că-aici și parii de la porți 

Fac poame dulci, dacă e pace. 

 

Țăranii mei cuminți și drepți, 

Cu palmele bătătorite 

Din zori și până-n zori muncesc 

Pentru eternitatea pitei. 

 

Ești, satule, cu zări de rai, 

Căci cine-n sânul tău pășește 

Își cată-adesea loc de trai— 

Ca rândunica te-ndrăgește. 

 

Să nu ne cerți, că nu ne-ajung 

Copacii verzi și iarba deasă, 

Te-om mângâia mereu pe lut, 

Căpșuni și pepenași să crească. 

 

Ești, satul meu, așa cum ești, 

Cu fața luminată-n soare, 

Tu ești al meu, copiii-mi crești, 

Le dai căldură și răcoare. 

 

Și las’ să spună cine-o vrea, 

Că sunt tărâmuri mai frumoase, 

Eu sunt bogată că te am, 

Cu dorul tău crescut în oase. 
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СПІВ СЕЛУ 

 

Село моє збудовано з бажанням, 

Фосиліями складено фундамент. 

Красу відображає у лимані. 

Хліб на ланах, мов із золота орнамент. 

 

І хати з чамуру, що непорушні. 

Навіки міцні і завжди гостинні. 

Є бринза смачна і вино для друзів, 

На сонце схожі хори там неспинні. 

 

Село моє, твою жагучу спрагу 

Дощ працьовитий лагідний тамує. 

Дадуть й кілки з воріт нам винограду, 

Якщо тут мир і злагода панують. 

 

Мої селяни добрі й справедливі, 

Мозолисті й натруджені долоні. 

Працюють з ранку до зорі на ниві, 

Щоб хліб був вічно – на добро, на долю. 

 

Моє село, тут зорі, як із раю. 

Бо, хто  до твого лону лише ступить, 

То місце для оселі тут шукає, 

Як ластівка, тебе він вмить полюбить. 

 

Ти не свари, що нам не вистачає 

Дерев зелених і трави густої. 

Твою ми глину пестим, поважаєм. 

Будь, земле, завжди щедрою такою. 

 

Моє село, до болю рідне й миле. 

На сонце ясне схожа твоя врода. 

І ти – моє, дітей моїх ростило, 

Тепло давало їм і прохолоду. 

 

Нехай говорять впевнено й завзято, 

Що кращий край десь є від нашої землі. 

Ти в мене є, і я вже тим багата. 

Твоя туга завжди живе в мені. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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SALCÂMUL 

 

Dintre sutele de specii 

De copaci ai plaiului 

Cel mai mult salcâmu-mi place 

Cu aroma raiului, 

 

El adie primăvara, 

Freamătă triumfător, 

Îmbătând ușor și dulce, 

Orișicare trecător. 

 

Și ne face umbră deasă, 

Focul soarelui oprind, 

Toată vara secetoasă 

Lucrători sub el se strâng. 

 

Iarna, însă, stă la strajă 

Și cu viforul se bate, 

Să ne fie cald în case 

Ne dă crengile uscate. 

 

Pentru lumea cea robace 

Este lemnul cel mai bun, 

De erozie ocrotește 

Solul înclinat, bătrân. 

 

Cât e de înalt și falnic! 

Necătând că are spini, 

Eu nu pot nici să-mi închipui 

Stepa fără de salcâmi! 

 

АКАЦІЯ  

 

Серед такого розмаїття 

Дерев у ріднім краї, 

Акація у серці квітне, 

З солодким ароматом раю. 

 

Вона весну знов навіває, 

І тріумфально шелестить. 

І кожен  солодко хмеліє, 

Тут зупиняючись на мить. 

 

І тінь її густої крони, 

Що сонце спеку зупиняє, 

Все літо цілі легіони 

Від праці стомлених збирає. 

 

Охороняє нас і взимку 

Від холоду і хуртовини. 

Щоб тепло було у домівках, 

Дає нам гілки, мов данину. 

 

Для працьовитого народу 

Це дерево найкращим є. 

Воно землі плекає вроду 

І та родючою стає. 

 

Така поважна і висока, 

І хоч голки свої гострить, 

Не уявляю степ широкий 

Я без акації й на мить. 
                 (у пер. М. Копаной) 
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АНАТОЛ МАНОЛЕ 

народився 01. 07. 1960 р. у с. Комишівка Ізмаїльського 

району Одеської області. Закінчив Арцизький 

професійний аграрний ліцей. На початку 2000 р. за 

підтримки поета й журналіста В. Бачинського на 

сторінках всеукраїнської газети «Конкордія» 

(«Concordia») (Чернівці) для румуномовного населення 

Одеської області й тижневика першого періодичного 

румуномовного видання для молдаван / румунів регіону 

«Ранкова зірка» («Luceafarul», Одеса) друкуються такі 

його твори: «Не питайте мене» («Nu mă întreba»), 

«Проведіть мене, матусю, знову» («Petrece-mă, mamă, iară»), «Батьківщина» 

(«Baştina»), «Ярмарок жаб» («Târgul broaştelor»), «Гірка земля» («Ţara 

amară»), «Легенда нації» («Legenda neamului»), «Ми хочемо свободи» 

(«Libertate vrem»), «Лист матері» («Scrisoare mamei»), «Біля воріт» («La 

poartă»), «Батьківський дім» («Casa părintească») й ін. Значна частина віршів 

увійшла до колективних збірок: «Вихід з аноніму» («Ieșire din anonimat», 

Râmnicu Vâlcea, 2000); «Вагон Бессарабія, загублений у південному степу» 

(«Vagonul “Basarabia” rătăcit în stepa sudică», Cluj-Napoca, 2001). А. Маноле – 

автор поетичної збірки «Мамин сад» («Grădina mamei», Iași, 2014), виданої за 

сприяння голови організації «М. Когелнічану» асоціації «Астра» (м. Ясси) 

Арети Мошу. З 1996 р. – постійний учасник фестивалю румунської південно-

бессарабської поезії імені Павла Боцу. А. Маноле був справжнім талантом, 

простою, водночас, імпульсивною та емоційною людиною, вірним поезії як 

найбільшій можливості виразити себе у слові, виявити свою ідентичність – 

творчу й національну. Мав власну філософію, особистий спосіб сприйняття і 

відтворення світу й себе в ньому. Відійшов у вічність 14. 06. 2015 р. 

Похований у рідному селі Комишівка на березі оспіваного ним озера Китаю 

поруч із матір'ю, образ якої в його віршах овіяний особливою любов’ю.  
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LA POARTĂ  
 

De-acasă-n lume când porneşti,  

Tu ieşi pe poartă  

Şi peste-o vreme, când te-ntorci –  

Revii la poartă.  
 

Din leagăn abia coborât,  

Cu inimioara caldă,  

M-am îndreptat cu paşi mărunţi  

Spre-a casei poartă.  
 

Prin întuneric când veneam  

La miezul nopţii,  

Din depărtare observam  

Lumina porţii.  
 

Când sufletu-mi s-a duce-n cer  

Şi faţa mi-a fi moartă,  

Mi-or scoate trupul în sicriu  

Pe-aceeaşi poartă.  
 

Eu mă voi duce împăcat  

Cu zbuciumul din soartă,  

În locul meu veni-va altul  

Şi va intra pe poartă. 
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БІЛЯ ВОРІТ 

 

Коли у світ прямуєш від оселі, 

Виходиш крізь ворота. 

Коли років вертають каруселі –  

Ізнов тії ж ворота. 

 

І тільки-но з колиски став  на ноги, 

Вже прагнув я мандрівки. 

Вели мене мої маленькі кроки 

До них – воріт домівки. 

 

Коли вертався пізно я додому, 

І тьма усе вкривала, 

То світло від воріт крізь ніч і втому 

Ще здалеку сіяло. 

 

Коли душа підніметься до неба, 

Вмре образ, розум, мова, 

То тіло пронесуть в труні, як треба, 

Крізь ті ворота знову. 

 

Піду у інший світ, із буйством долі 

Змирившись, без турботи. 

А замість мене інший хтось, поволі, 

Пройде крізь ті ворота. 
                                      (у пер. М. Копаной) 
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IARNA  
 

Sărăcuţ e omul iarna,  

Când îi frig şi pe cuptor. 

Vijelie-i la fereastră  

Şi omături te-mpresor.  

 

Grămădindu-se grămadă,  

Seara pe la înserat, 

Vai de pasărea sărmană  

Ce-i rămasă la iernat. 

 

Urlete se-aud pe-afară – 

Noaptea-i în puterea sa.  

De-ar veni mai iute ziua  

Şi casa mi-ar lumina.  

 

Toţi așteaptă primăvara  

Ca pe-o zână din poveşti, 

Dar afară încă-i iarna –  

Tu degeaba o grăbeşti. 
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ЗИМА 

 

Бідненька людина взимку, 

Лиш піч зігріва від морозу. 

Хурделиця зла і стрімка. 

Вражають сніга на дорозі. 

 

А вечір, коли смеркає, 

Почне всіх до купи збирати. 

Та горя пташина зазнає, 

Як стане тут зимувати. 

 

Навколо і гуркіт, і шум, 

То ночі сила нестримна. 

Хай ранок збирає той сум, 

Та світло посипе в хатину. 

 

Усі на весну чекають, 

Немов чарівниця вона. 

Але, ще зима гуляє, 

Ти квапиш її дарма. 
                            (у пер. М. Копаной) 
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LEGENDA NEAMULUI 

 
 

Spune-mi tu, iubite neam, 

Neam frumos, basarabean, 

Ca să-ți ducem fiecare 

Vorba-n veacuri viitoare. 

O vom duce pân-la mare – 

Domn ne-a fost Ștefan cel Mare. 

Am o limbă ca o zână, 

E a mea și e română. 

Și se trage –  fir de in – 

De pe la Miron Costin, 

Și-i călită pe ilău 

Încă de Bogdan Hașdeu, 

De răsună azi pământul - 

Cântă cântece și vântul, 

C-a trăit pe acest plai 

Eminescu, fiu Mihai. 

Pe pământul meu natal 

A trăit și Decebal, 

Iar mai sus de un liman 

Trece Valul lui Trăian. 

Român sunt și moldovean 

Și iubesc al nostru neam. 

Chiar de-am fost bătuţi de hoarde, 

Neamul nostru n-are moarte. 
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ЛЕГЕНДА НАЦІЇ 

 

Ти мені і кожному, любий рідний край, 

Роде наш прекрасний, бессарабський рай, 

Накажи усім нам ти обов'язково, 

Крізь віка про тебе нести щире слово. 

Ми його нестиме аж до синя моря, 

Як сини Великого Стефана володаря. 

Рідна наша мова, немов чарівниця, 

Вона і румунська, і моя скарбниця. 

Тягнеться вона, як з льону волосина, 

Ще з часів далеких Мирона Костина. 

На ковадлі часу була загартована, 

Богданом Хаждиу старанно кована. 

І сьогодні ще земля дзвенить та лунає, 

Вітер віє-повіває, та пісні співає, 

Про сина славетного Емінеску Міхай, 

Що прославив у віршах рідний край. 

Знає це і стар, і мал: 

Жив в краю цім Децебал. 

Там ще далі є лиман, 

Де стоїть Трояна вал. 

І румун, і молдован я, 

Це наш рід, одна сім'я. 

Хоч і битий бив ордою, 

Та не зламаний бідою. 
                                                   (у пер. М. Копаной) 
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ЛЕГЕНДА НАЦІЇ 

 

Любий роде мій прекрасний,  

Славний роде бессарабський,  

Накажи обов’язково  

Крізь століття твоє слово  

Пронести аж ген до моря –  

Славить нашого володаря  

Великого Штефана. 

Моя мово чарівна, 

Вона – румунська, та – моя!  

Тягнеться, як нитка льону,  

від Костина Мирона. 

На ковадлі загартована,  

Богданом Гаждеу кована.  

Нині ж вітер співає 

 Й слово в пісні лунає 

Про Емінеску Міхая. 

Що прославив рідний край 

І простори землі  

З Децебалом на чолі. 

Там Траянів вал, лиман... 

Я – румун та молдован. 

Разом ми – одна сім’я. 

Рід наш битий – не біда. 

Не зламала нас орда. 
                (у пер. Г. Райбедюк) 
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ВІКТОР КАПСАМУН 

(1949-2015). Народився у с. Новосільське Ренійського 

району Одеської області. Працював у сільській раді. 

Пристрасний рибак, закоханий у красу придунайських 

пейзажів, оспівував їх у своїх віршах. 

У 2004 р. за підтримки поета і журналіста 

В. Бачинського, дебютував у різних виданнях: 

всеукраїнська газета «Конкордія» для румуномовного 

населення України («Concordia», Чернівці, 1996); 

тижневик «Ранкова зірка» («Luceafarul») – періодичне 

румуномовне видання в Одесі для молдаван / румунів 

регіону; історико-культурний альманах «Sud-Vest» («Південь-Захід») для 

румуномовних читачів на півдні Бессарабії. Автор поетичної збірки 

«Занепокоєння» (Герта-Чернівці, 2008). Лауреат південнобессарабського 

поетичного фестивалю імені Павла Боцу. В поезії В. Кампасуна втілено 

образи рідного краю: степу, озер, флори та фауни дельти Дунаю. Стрижнем 

творчого доробку митця стала закоханість у красу рідної землі та її людей – 

унікальної спільноти південної Бессарабії з мультиетнічним корінням. 
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GENEALOGIE 

 

M-am născut basarabean, 

Cu familie turcească, 

Cu pașaport ucrainean, 

Vorbind limba românească. 

 

Turc era bunicul meu, 

Bulgăroaic-o fi fost Buna, 

Iar părinții mei și eu 

Toți vorbeam limba română. 

 

Azi, când sunt și eu părinte, 

Vreu copiii să-mi vorbească 

Și să plângă și să cânte 

Tot în limba românească. 
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ГЕНЕАЛОГІЯ  

 

Народився бассарабцем, 

З прізвищем турецьким, 

громадянством України  

в румунській родині. 

 

Дід мій кров турецьку має, 

Бабуся – болгарську. 

У мене й моїх батьків 

кров румунська грає. 

  

Дітям я заповідаю  

Найдорожче, що я маю:  

Румунською розмовляйте,  

плачте та співайте.              

                     (у пер. Н. Янцос) 
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  PRIMĂVARA LA DUNĂRE 
                (extras) 
 

Curge Dunărea bătrână 

Şi în toi e primăvara,  

Balta e de viaţă plină,  

Când în floare-i sălcioara. 
 

Cântă broaştele-n brădiş 

Întrecând una pe alta, 

Bâtlanii din ascuţiş 

Ţipă de răsună balta. 
 

Lişiţa, cu albul cioc, 

C-un nufăr îşi bate guşa, 

Iar pe-o ramură de plop 

Stă-ngânfată găinuşa. 
 

Lebăda, ca o mireasă, 

Vrea iubitul să-şi cuprindă, 

El sub salcia pletoasă 

Se priveşte în oglindă. 
 

Ea se-apropie de dânsul, 

Gâtul său pe-al lui şi-l pune 

Şi încet, schimbându-şi glasul, 

La ureche ceva-i spune. 
 

O  privește-n ochi o clipă 

Cu atâta gingăşie 

Şi-apucând-o de-o aripă, 

O duce la cununie. 
 

...În văzduh mai jos de stele, 

Undeva, mai sus ca norii,  

Într-un şir ca de mărgele, 

Croncănind treceau cocorii. 

 

Logodiţi de blândul vânt,  

Fac perechi acolo, sus,  

Şi coboară pe pământ, 

Când e soarele-n apus 
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ВЕСНА НА ДУНАЇ 
        (уривок) 

  
Тече старий Дунай 

в весняний водограй. 

Життя в ставку вирує, 

коли верба квітує. 

 

Жаби весело співають, 

дзвінко голосять. 

Чаплі гучно розмовляють,  

голосно кричать. 

 

Лисуха з дзьобом білим 

кувшинкою годується. 

На гіллі тополинім 

куріпка налаштується. 

 

Лебідь, наче наречена, 

очікує коханого. 

Дивиться смиренно 

в зображення дзеркальне. 

 

Потім наближається, 

тендітно притинається. 

Ніжно пару привітає, 

в ухо тихо заспіває.  

 

Він дивиться їй в очі мить, 

сам від ніжності тремтить. 

І підхоплює струнку 

у весільному танку. 

 

В небі бісерна струна 

між зірок і хмар. 

Зграї журавлів ліхтар, 

гомін їх луна. 

 

Під степовими вітрами 

Літають у небі кругами. 

На землю тоді лиш спускаються, 

як сонце за обрій сховається. 

                         (у пер. Т. Шевчук) 
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BÂDÂRGEL 

 

Bâdârgel, Bâdârgel, 

M-ai atras de tinerel. 

Eu ţi-am dat cei mai buni ani –  

Mi-ai luat totul, dându-mi bani. 

Ţi-am călcat apa şi gheaţa –  

Tu mai mult mi-ai scurtat viaţa. 

Acum şed pe malul tău, 

Mi-amintesc şi-mi pare rău. 

 

БИДИРДЖЄЛЄ 
  

Бидирджеле, Бидирджєлє, 

Тягне з молоду до тебе. 

Найкращі роки тобі я віддав, 

на березі цьому невтішно страждав. 

Крижану воду шалено топтав, –  

ти відкупився – грошей мені дав. 

На березі сиджу, відпочиваю, 

І прикро на душі, як пригадаю. 
                                (у пер. Т. Шевчук) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Bâdârgel - hidronim (denumirea unui lac nu departe de Satul Nou)  
 Бидирджєлє – гідронім (назва невеликого озера недалеко від с. Новосельське). 
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ВІРА БАЛІКА-БОЙНЕГРІ 

народилася 16 травня 1959 року в селянській родині 

в с. Озерне  Ізмаїльського району Одеської області, 

де у 1976 році закінчила середню школу. Отримала 

неповну вищу освіту на відділенні «Російська мова 

та література» філологічного факультету 

Кишинівського державного університету (1977-1979 

рр.). Працювала вихователем у дитячому садку в 

рідному селі (1987-2001). У 2009 була художнім 

керівником будинку культури с. Озерне. Пише вірші 

зі студентських років. Публікувала твори у  

всеукраїнській газеті «Конкордія» («Concordia», Чернівці) для 

румуномовного населення Одеської області: «Mămica noastră», «Către bunul 

Dumnezeu», «Mamei» у випусках 2003 р.; «Ce să-mi iau?», «Srisoare fratelui» у 

випусках 2005 р.; «Cât aș da…», «Graiul meu», «Trec zilele», «De ce mă 

grăbesc...» у випусках 2007 р. Уривок з поеми «Către bunul Dumnezeu» 

опубліковано у шкільному підручнику з молдовської літератури для 7 класу 

(Одеса, 2015). Проблематика віршів В. Баліки-Бойнегрі фокусується навколо 

одвічних питань стосунків між батьками й дітьми, чоловіком та жінкою, 

природи рідного краю.  
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VENIȚI ACASĂ 
 

Veniți la casa părintească. 

De-al ei magnet atrași, veniți. 

De unde –a fost ca să pornească 

Al vieții drum, din nou porniți. 
 

Veniți să stați puțin la masă. 

Că tare mai sunteți grăbiți, 

Că s-a-nvechit ea, biata casă, 

Dar, totuși, vă mai odihniți. 
 

Veniți mai des, dacă se poate. 

Faceți oleacă de popas. 

Pe-o clipă să uitați de toate. 

Să nu uitați ce v-a rămas. 
 

Din viață, poate jumătate, 

Un sfert chiar, dacă, să veniți. 

Căci n-a fost ea fără păcate. 

Aici de ele vă lipsiți. 
 

Veniți, feciori! Veniți, fecioare! 

Să vă-nchinați la colțul sfânt! 

Că vă simțiți aicea, oare, 

Mai împăcați pe-acest pământ? 
 

Veniți, chiar dacă-n lumea mare 

Veți face să vă-mprăștiați… 

De casa părintească –n care 

V-ați fost născuți, să nu uitați! 
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ПРИХОДЬТЕ ДОДОМУ 

 

Прийдіть до батьківської хати. 

Віддайтесь її магнетизму, прийдіть. 

Туди, де навчила ходити вас мати, 

І спогади ці бережіть. 

 

Прийдіть за столом посидіти, 

Вже годі завжди поспішати. 

Хоч дім рідний встиг постаріти, 

Там добре відпочивати. 

 

Приходьте частіше до хати, 

У справах перерву зробіть. 

Слід суєту відпускати, 

А головне не згубіть. 

 

Людина життя проживає, 

Спишіть однаково туди. 

Безгрішно в житті не буває, 

А в домі безгрішні всі ми. 

 

Приходьте, синочки і доньки! 

Шануйте це місце святе! 

Відчують тут ваші долоньки 

Благословення земне. 

 

Якщо вас життя розкидало 

Далеко по світу кудись, 

В батьківську хатину вертайтесь, 

Де ви народились колись. 

                         (у пер. Т. Шевчук) 
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ASCULTĂ-MĂ 
 

Lăsă-mă să-ți scriu o poezie. 

Din adâncul sufletului meu, 

Despre viață, despre omenie. 

Despre tot prin ce trecut-am eu. 
 

Despre primul pas pășit în casă. 

Lângă soba mamei, ce ardea, 

Despre două litere, ce lasă, 

Repetate-n urma lor ceva. 
 

Despre școală, prima învățătoare, 

Care alfabetul m-a-nvățat. 

Despre frați, colegi și surioare, 

Ce-au plecat sau mai rămân în sat… 
 

Lasă-mă să ți le spun pe toate 

Ce-mi mângâie inima din piept. 

Să-mi aduc aminte cât se poate. 

Să-mi spun gândul, ca să nu mi-l pierd. 
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ВИСЛУХАЙ МЕНЕ 

 

Дозволь мені вірш написати. 

Від душі дозволь міркувати 

Про людство і наше життя. 

Про все, через що я пройшла. 

 

Про перші кроки в моїй хаті, 

Де мати вогонь роздмухала, 

Про перші рими крилаті, 

На які життя надихало. 

 

Про школу і вчителів, 

Що читати навчили мене. 

Про колег, сестер і братів, 

Та селян, їх життя буденне. 

 

Дозволь розповісти про все, 

До чого душа лине так. 

Дозволь згадати все те, 

Що пам'ять вертає навспак. 

                         (у пер. Т. Шевчук) 
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STAI, MAI STAI… 

 

Cum a fost, îi tot așa, 

Omul cu necazuri. 

Viața-i calul fără șa, 

Calul cu năravuri. 

 

Nu grăbi, mai stai un pic, 

Nu mă dau ca vântul. 

Să mai văd, mai mult nimic, 

Cerul și pământul. 

 

Și mă uit eu cum trăiesc 

Tot în goana mare, 

Din ce-am vrut s-agonisesc 

N-am decât sudoare. 

 

Fiind rănit, dar nu prea grav, 

Mintea mi-o țin rece, 

Fără șa, tot cu nărav, 

Viața-n goană trece. 

 

Stai, mai stai, murgule, stai! 

Stai, că-mi arde pieptul… 

Eu te rog răgaz să ai 

Parcă n-ai tu dreptul? 
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ЧЕКАЙ, ЩЕ ЧЕКАЙ… 

 

Споконвіку таке буття –  

Прокляття усіх поколінь. 

Неосідланий кінь – життя, 

Норовистий кінь. 

 

Зачекай, крізь роки не мчи, 

Не встигаю за вітром змін. 

Дай побачити так, залюбки 

Небо й землю мені навздогін.  

 

Дай побачити, як я живу,  

Це великий забіг, – не життя. 

Витрачаємо час на грошву, 

І пустих зусиль каяття. 

 

Швидкість часу травмує злегка, 

Прагну розум холодним тримати. 

І за звичкою, без сідла, 

На коні життя поспішати. 

 

Ти чекай, жеребець, зачекай! 

В грудях жар може біг запалити… 

Я  благаю тебе, спочивай, 

Та хіба плин під силу спинити? 

                         (у пер. Т. Шевчук) 
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ДОМІНАНТИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ  

СУЧАСНОЇ  РУМУНОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ БУДЖАКА 

В КОНТЕКСТУАЛЬНОМУ ВИМІРІ 

 

Галина Райбедюк, Вікторія Демидчик-Асаржи 

 

Соціальна глобалізація, що охопила сьогодні всі сфери життєдіяльності 

людини та світової спільноти загалом, призвела до формування нового 

культурного поля. Попри очевидні позитивні наслідки (консолідація 

мешканців території, подолання міжнаціональних суперечностей і 

конфліктів, соціальна стабільність тощо), спостерігається гомогенізація 

культури, розмивання національних меж, що більшою чи меншою мірою 

породжує певну уніфікацію духовних вартостей та знецінення національно-

культурної ідентифікації і окремої особистості, й етносу загалом. У цих 

суспільно-історичних умовах закономірно актуалізується проблема 

збереження автентичності регіональних культур у їх багатстві та розмаїтті. 

Особливим чином сказане стосується поліетнічних регіонів, культура яких є 

«складним багаторівневим і багатоаспектним утворенням, що сформувалося 

під впливом комплексу специфічних регіонотворчих чинників» [13, с. 124]. 

Саме до таких регіонів України належить Буджак (Південна Бессарабія), 

що є унікальним культурним ландшафтом, який оприявнює вельми цікавий 

художньо-мистецький феномен. Його специфіка зумовлена традиціями 

багатьох етносів (українці, болгари, румуни, молдовани, росіяни, гагаузи, 

албанці), котрі віддавна мешкають на цій території. Представляючи свою 

національну ідентичність у полікультурному просторі буджацького краю, ці 

народи сприяють формуванню й зміцненню цілісного образу України. 

Шануючи загальнонаціональні естетичні скарби, кожен із них ревно оберігає 

й активно плекає культуру свого народу, примножуючи її новими творчими 

надбаннями. В означеному контексті у літературному інтер’єрі Буджака 

яскраво вивершується когорта сучасних румуномовних поетів (Вадим 

Бачинський, Іон Бику, Віктор Капсамун, Єфросинія Кожокару, Анатол 

Маноле, Віра Баліка-Бойнегрі). Їх доробок помітно визначає культурний код 

духовного простору Бессарабії, органічно вливаючись у літературно-

мистецьке життя всієї України та її позамежжя.  

Щодо наукового осмислення літературо-мистецького життя Буджака 

останніх десятиліть загалом і в аспекті його регіональної специфіки зосібна, 

то сьогодні маємо певні напрацювання. Однак з-посеред проблем усебічного 

фахового аналізу творчого доробку румуномовних поетів бессарабського 

краю останніх десятиліть вирізняється низка нез’ясованих питань щодо 

художнього світу їх лірики. В цьому плані нам видаються вельми важливими 

кілька аспектів інтерпретації: творча індивідуальність митця, власне 

художній авторський текст, культурний контекст (у тім числі регіональний), 

в якому формується та функціонує поезія кожного з авторів. Метою розвідки 

передбачено виявлення та характеристику мотивно-тематичного спектру й 
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домінантних образних структур у художньому світі сучасної румуномовної 

поезії Буджака. До аналізу залучено доробок митців слова, життєвий і 

творчий шлях яких тісно пов’язаний із бессарабським краєм. З-поміж 

основних дослідницьких завдань виокремлюємо такі: інтерпретація творчого 

доробку означеного кола авторів у межах їх індивідуальної естетики та 

літературного контексту; виявлення й обґрунтування особливостей 

мистецького самовираження репрезентантів румуномовного поетичного 

ландшафту регіону крізь призму національної ідентичності та універсальних 

духовних субстанцій. 

Дослідження підготовлено як складову комплексної теми наукового 

проєкту Ізмаїльського державного гуманітарного університету «Регіональна 

література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб 

формування колективної ідентичності локального соціуму» (наказ МОН 

України № 1466 від 28. 12. 2018 р.). (Науковий керівник проєкту – професор 

Тетяна Шевчук, відповідальний  виконавець – професор Галина Райбедюк). 

Українськомовні переклади автентичних текстів румуномовних поетів 

Буджака здійснено ізмаїльською поетесою Мариною Копаной. 

Методологічною основою розвідки є системно-синергетичний підхід до 

оцінки літературних явищ, який передбачає синтез загальнонаукових 

принципів вивчення та всебічного аналізу досліджуваного матеріалу. Автори 

послуговуються ресурсами кількох методів літературознавства 

(філологічного, культурно-історичного, біографічного, компаративного, 

інтертекстуального). Їх системне застосування щодо інтерпретації творчого 

доробку румуномовних поетів Буджака уможливлює виявлення особливостей 

ідіостилю кожного з них у контексті загальних тенденцій літературного 

процесу. 

Відомо, що результатом естетичної діяльності кожного митця є 

індивідуально створений його уявою художній світ, який становить собою 

фікційну дійсність, другу реальність, «конструктором та енергетичним 

джерелом матеріального й естетичного буття» [3, с. 115] якої є автор. 

«Художній світ літературного твору», «художній світ письменника» – ті 

словосполученнями, що мають, поза сумнівом, категоріальний 

(термінологічний) статус і фігурують доволі часто в сучасному 

літературознавчому дискурсі, починаючи від назв локальних публікацій до 

структурних параметрів дисертаційних та монографічних праць. Проте й досі 

не існує чіткого їх тлумачення. Ще рідше зустрічаємо увиразнені підходи 

«щодо основних принципів аналізу позначених цими термінами об’єктів – 

тобто художніх світів як конкретних творів, так і конкретних письменників. 

Отже, ці терміни є досить вільно вживаними» [7]. Відтак перш ніж 

аналізувати самобутність художнього світу чільних репрезентантів сучасної 

румуномовної поезії Буджака, вважаємо за потрібне принаймні пунктирно 

визначитись із термінологією.  

Аналізуючи категорію «художній світ», Г. Клочек дефініює його як 

«естетичний об’єкт», «інтенціональну субстанцію», «складову поетики 
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твору» [8]. В. Пахаренко вважає основними складниками художнього світу 

письменника «особливості жанрові, змістові, композиційні, поетики і т. д. 

Крім того, сюди ж увійшли й особливості сприйняття твору. А це ще одна 

своєрідна смислова та емоційна надбудова тексту, яка закладена в ньому, але 

не завжди збігається з авторським баченням, задумом» [14, с. 113]. За 

концепцією П. Білоуса, художній світ утворюють такі складові: тема, ідеї, 

проблеми, персонажі, поетикальні засоби, художні деталі, мова твору, пафос, 

хронотоп, формальний обрис (композиція) тощо [3, с. 115]. Невід’ємними  

складовими  художнього світу літературного твору є й тісно поєднані простір 

і час, що їх М. Бахтін як фундатор теоретичного підґрунтя для осмислення 

художнього світу як окремої категорії  назвав хронотопом. Для дослідження 

регіональної панорамності літератури ці положення видаються вельми 

важливими, як і погляд Д. Лихачова на хронотоп як формально-змістову 

категорію, що визначає великою мірою й образ людини в літературі, який 

«завжди суттєво хронотопічний» [11, с.76]. Тому в контексті мови про 

домінанти художнього світу того чи того митця необхідно вести мову й про 

таку складову художнього світу твору,як «герой» («персонаж»), надто коли 

йдеться про лірику. Адже в характеристиці художнього світу лірики 

дослідник завжди акцентує увагу на тому, що це «здебільшого внутрішній 

простір людських переживань, вражень, роздумів та настроїв» [3, с. 116]. 

Художній світ лірики південнобессарабських поетів структурований 

етноментальними, національними та загальнолюдськими проблемами в їх 

індивідуальних модусах творчої репрезентації. Спостерігаємо у мистецькій 

практиці яскравих представників регіональної літератури в її національному 

й етнокультурному розмаїтті спільні особливості художнього буття. Його 

важливу грань визначає буджацький топос, котрий формують «фольклорні та 

літературні традиції, зумовлені органічним поєднанням уснопоетичних і 

художніх первнів регіональних етносів, які плідно засвоювались і естетично 

осмислювались упродовж тривалого часу тутешніми митцями» [17, с. 205]. 

Культурна пасіонарність цього художньо-мистецького явища «розкривається 

через інтегрування національних міфів, міжкультурний діалог» [21,  с. 116]. 

Творчість румуномовного кола поетів Буджака – тому яскраве свідчення. 

Базуючись на національній світоглядно-естетичній основі, її репрезентанти 

ословлюють, воднораз, і те загальнолюдське, що спрямоване в усвідомлений 

світ культуротворення загалом. 

У багатьох аспектах сучасні румуномовні митці Буджака продовжують 

ідейно-тематичні лінії та стильові спрямування таких знаних попередників, 

як Павло Боцу, Емеліан Буков, Григорій Вієру та ін. Відчутно озиваються в їх 

ліриці відгомони поетичних візій Міхая Емінеску, котрий явив, за словами 

О. Голованової, «не тільки віху в еволюції румунської літератури, а є свого 

роду «метеоритною появою», естетичним «чудом», що не піддається 

поясненню чи обґрунтуванню» [4, с. 7]. Про високий естетичний рівень їх 

художньої творчості, тяжіння до прекрасного та збереження основ своєї 

національної ідентичності свідчить проведення щорічного фестивалю 
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румуномовної поезії імені Павла Боцу (1990–2010). З’явившись на 

літературному виднокрузі Південної Бессарабії останніми десятиліттями 

минулого сторіччя, творчість названих та інших сучасних румуномовних 

поетів стала свого роду візитівкою культури буджацького краю в 

загальнонаціональному духовному просторі України та її позамежжя 

(Румунії, Молдови та ін.). 

Кожен із означеного кола митців, будучи унікальним у своєму 

світовідчуванні та світовідтворенні, промовисто заявив про власне авторське 

«Я», індивідуальну манеру письма, своєрідне володіння словом та особисті 

естетичні пріоритети. Так, ідіостиль В. Бачинського позначений яскравою 

образністю, широким спектром мотивної структури авторського тексту, 

органічним синтезом глибокого ліризму та гострої публіцистичності. І. Бику 

з-поміж своїх колег по перу вирізняється медитативним характером 

поетичного вислову, філософською виваженістю зображеного та 

максимальною самоконцентрацією у вираженні почуттів та емоцій. Особливу 

грань художньо-естетичної системи  Є. Кожокару визначає незгасний інтерес 

до регіонального румунського фольклору та розгортання особистісних тем 

(родина, домівка й под.). Одвертість і ліризм, певна мозаїчність сюжетів, 

довільність ритміко-строфічних принципів характеризують творчу манеру 

В. Капсамуна. В ліриці А. Маноле домінують філософсько-патріотичні та 

глибоко інтимні мотиви; однією з центральних у його художньому світі є 

тема матері. У невеликому за обсягом творчому доробку В. Баліки-Бойнегрі 

превалюють теми людських взаємин. У центрі художніх осяянь поетеси  – 

архетипний образ Дому/Хати.  

Простежуємо в поезії румуномовних авторів грані художнього буття, 

заявлені багатьма загальнолюдськими темами й «вічними» мотивами лірики, 

естетично осмисленими найвідомішими універсаліями. Полікультурність, що 

передбачає толерантні взаємини різних етнічних спільнот, визначила 

стрижневу для всіх бессарабських поетів тему добра, співвіднесену з 

християнськими цінностями. Її вельми промовисто ілюструють афористичні 

максими-імперативи І. Бику: «притуляюся до біблійної заповіді» 

(«Материнська туга») [«mă retrag într-o poruncă biblică»] [«Dorul matern»]; 

«прийдіть до того хто тримає світ у долоні» («Наближення до Псалму») 

[«veniţi la acel care ţine lumea în palmă»] [«Apropiere de psalm»].  

Сутнісною складовою художнього світу лірики румуномовних поетів 

Буджака є її архетипальний модус як іманентний код творчої психології 

кожного з митців, а відтак і їх поетики. Параметри загальних та 

індивідуальних шляхів текстуалізації ключових у ліричному наративі 

архетипів функціонують у межах домінантного образу матері. Цей образ 

становить важливий ментально-емоційний комплекс в етнопсихології 

багатьох народів (румунського в тім числі), виражаючи вічну стихію (нерідко 

– несвідому), що асоціюється з містичною причетністю до духовних джерел 

предків. Він створює понадособистісну основу буття роду, характеризує 
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змістовий аспект колективного несвідомого, що його К.-Г. Юнг трактував як 

архетип [23]. 

Онтологічний зміст цього архетипного образу передається поетами у 

різний спосіб. Так, В. Бачинський вдається до активного використання 

потенційних естетичних ресурсів символіки релігійно-духовного плану 

(наприклад, образ Матері-Богородиці), а переважно до ототожнення 

сакральних у його авторській картині світу образів Матері та Батьківщини: 

«Бо лише одну має матір людина. / До часу останнього лише єдину. / І Землю 

одну, і одну Батьківщину...» («Дунай в Ізмаїлі») [«Are omul, singură, o mamă,  

/ dac-o are, până la sfârşit. / Un Pământ, o Patrie le are. / Unul. Una. Şi nimic mai 

mult...»] [«Dunărea la Ismail»]. У літературному віданні суб’єкта лірики І. Бику 

з домінантним образом матері безпосередньо пов’язаний модус розуміння 

сенсу особистісного й усезагального буття народу, а також профетичні візії 

щодо його прийдешнього. «Материнська туга» в однойменному вірші поета 

«збирає все / найбільше променів плачу / бо найміцніші для страждань / 

віддалення від сивих років / віщує майбутнє між зламаних акордів» [«că sunt 

mai durabile poverii / o depărtare de anii cărunți / presimte viitorul între / 

acorduri rupte...»] [«Dorul matern»] [25, с. 36].     

Єдиний sacrum із образом матері становить у ліриці румуномовних поетів, 

як і українськомовних («Мамина черешня» Г. Лисої) та болгарськомовних 

(«Мати» П. Бурлака-Волканова) архетипний образ дому («Горіх за хатою» 

[«Nucul de după casă»] В. Бачинського; «Приходьте додому» [«Veniți acasă»] 

В. Баліки-Бойнегрі;«Батьківська хата» [«Casa părintească»] Є. Кожокару; 

«Біля воріт» [«La poartă»] А. Маноле та ін.). Цей образ та його лексичні 

інваріанти (дім, домівка, хатина, оселя, палац, пороги, ворота, колиска, 

«гніздечко під дахом») – топоси дійсного буття людини, що визначають 

горизонти її родинної (родової) вкоріненості, особистої та національної 

екзистенції, етнічного духу. В. Баліка-Бойнегрі, наприклад, уводить образ 

хати до високого ціннісного простору, співмірного з духовним космосом і 

окремої особистості, й народу загалом. Хата в художньому світі поетеси – 

«місце святе» [«locul sfânt»], здатне на «благословення земне» [«bine cuvântare 

pământească»] («Приходьте додому» [«Veniți acasă»]). Семантичний спектр 

образних структур означеного смислового поля в художньому доробку 

Є. Кожокару своєрідний. Поетеса, залишаючись у традиційному руслі щодо 

апологетизації  образу хати як основи буття, уводить до сюжетної палітри 

легкі штрихи регіонального колориту: «І хати з чамуру, що непорушні. / 

Навіки міцні і завжди гостинні...» («Спів селу») [«Ale noastre case din ceamur 

/ Sunt trainice și-ncăpătoare] [«Cântare satului»]; «... Наче казка у снах моїх, 

рідна домівка. / Відчиняється хвіртка, поріг мене кличе, / Абрикосове дерево, 

мов на сторожі. / Куштувала я фруктів повсюди, не злічу. / Та зі смаком 

домівки нема ніде схожих»  [«Батьківська хата»] [«... De le visez mereu parcă-s 

povești. / Mă cheamă pragul, poarta se deschide, / Mă sui cum pot în pomul de 

cais, / Și atâtea fructe ce-am mâncat oriunde / Cu gustul casei nu se-asemuiesc»] 

[«Casa părintească»]. 
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У художньому світі кожного з поетів, як видно з  цитованого матеріалу, 

образам архетипної генези належить вельми суттєва роль. У більшості 

випадків із їх допомогою формується смисловий простір авторського тексту, 

що прямо чи опосередковано вступає в «певні відношення з культурною 

пам’яттю народу» [12]. 

Наріжну грань художнього світу лірики румуномовних поетів Буджака 

формує національна іманентність, котра творчо реалізується через такі стійкі 

складові, як «органічний зв’язок з історичною долею народу, з народною 

творчістю, що визначає не лише поетичний, а й моральний образ літератури» 

[22, с. 38]. Спостерігаємо у мистецькій практиці яскравих представників 

румуномовної літератури буджацького регіону ті риси національної 

ідентичності, що їх виокремлює у загальному культурологічному сенсі 

знаний дослідник феноменів нації та націоналізму Е. Сміт. Ідеться, зокрема, 

про такі ідейно-змістові домінанти, як «рідний край; спільні міфи та 

історична пам’ять; спільна масова, громадська культура й ін.» [19]. 

Автохтонне румунське населення буджацького краю упродовж тривалого 

часу розвиває й плекає національні мистецькі традиції (фольклор, художня 

література, живопис, музика), в яких відображено його побут, культуру, 

історію, етнічний характер, темперамент, вдачу тощо. Відтак у ліричному 

наративі тутешніх поетів домінують такі теми, як історична пам’ять рідного 

народу («Легенда нації» («Legenda neamului») А. Маноле, «Генеалогія» 

(«Genealogie») В. Капсамуна), його мовата культура («Занадто. Румунській 

мові» («Prea. Limbii Române») І. Бику), драматична історія на бессарабській 

землі («Богоматір  Фрумушика Нова» («Maica Domnului la Frumusica Noua») 

В. Бачинського), діяльність визначних постатей (Децебал, Штефан Великий, 

Мирон Костін, Богдан Гашдеу, Міхай Емінеску, Григорій Вієру та ін.).  

Найактивніше виміри національної ідентичності функціонують увіршах 

широкого тематичного спектру з домінантним концептом «рідна мова». І це 

закономірно, адже  саме «через мову ми стаємо самі собою, розвиваємо свої 

можливості, внутрішній світ людини стає дійсністю, тільки набувши свого 

розчленованого наявного буття у висловлюванні тощо» [20,с. 394]. Тут 

можна навести низку віршів буджацьких поетів, у яких національні мотиви 

розгортаються в ракурсі проблеми мови як «дому буття» (М. Гайдеггер). 

Спробуємо принаймні пунктирно окреслити іманентні ознаки текстуалізації 

теми рідної мови у поезії найчільніших репрезентантів полікультурного 

ландшафту південної Бессарабії. У методологічному плані скористаємось 

ключовими тезами ґрунтовної праці С. Андрусів «Модус національної 

ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.»: «Національна мова – то не  

тільки те, що можна вилущити і перекласти мовою машини, а й уся історія 

життя цієї мови, в якому відбито життя народу, що витворив її, їх 

злютованість і метафізика, їх, народу і мови, містичний синівсько-

материнський зв’язок, як зв’язок народу, його мови з трансцендентним, з 

Богом, Батьком» [1,  с. 270]. 

Означена поетична тема як ідейно-змістова домінанта національної 
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іманентності авторського тексту, відтак і його художнього світу, широко 

представлена творами українськомовних авторів: «Мова» В. Виходцева, 

«Рідна мова» Г. Лисої, «Рідної мови ніжні звуки» В. Сімейка, «Шевченкова 

мова» Т. Кібкало та ін. [15]. Із граничною відвертістю, майже декларативно 

поети заявляють про власну причетність до проблем рідної мови як 

невід’ємної складової України загалом. У мистецькому та громадянському 

«Я» ліричного героя віршів кожного з них маємо особистість, котра, за 

словами П. Іванишина, «привідкриває не лише індивідуальну національну 

присутність, власне чи чуже Я-буття українця, а й колективне Ми-буття 

народу (загальнонаціональне тут-буття)» [6, с. 238]. Проблемний спектр теми 

«Рідна мова» багатоаспектно представлено й у ліриці болгарськомовних 

поетів Буджака, які осмислюють її на рівні високих духовних партитур: 

«Мамина мова» І. Волкова, «Мова моя рідна» Т. Танасової-Тодорової, 

«Мамина мова» Н. Стоянова, «Болгарська мова» Т. Стоянова [5]. Це, власне, 

одна з домінантних тематичних граней художнього буття лірики усіх 

бессарабських митців слова. Сутнісним емоційно-психологічним чинником 

внутрішньої гармонізації авторського тексту кожного з них, маркером його 

синергетичного ефекту в їхній творчій практиці є асоціювання концепту 

«рідна мова» з  архетипом Матері. 

Подібно до інших сучасних митців слова Буджака, проблему рідної мови 

як «дому буття» (М. Гайдеггер) народу порушують і румуномовні автори. 

Вони вельми активно актуалізують її в таких тематичних аспектах, як 

історична пам’ять рідного народу та місце й роль у його духовному поступі 

визначних румунських діячів, минуле та сучасне рідної мови й культури 

тощо. Особливим ліризмом наснажені одкровення А. Маноле у вірші 

«Легенда нації», перейняті впізнаванними історіософськими візіями. Крізь 

призму сюжетної палітри прочитується інформація щодо витоків та еволюції 

рідної мови. Для підсилення емоційного вислову поет активно 

послуговується багатими ресурсами образності й фігурами синтаксису: «... 

Тягнешся, як нитка льону, / від Костина Мирона» [«...Și se trage – fir de in – / 

De pe la Miron Costin»] [28,с. 12]. У такий спосіб формується естетична 

зарядженість тексту, що його в жанровому плані можна потрактувати як 

ліричну самопрезентацію співця рідного народу. Сказане засвідчує і 

лексичний рівень авторського вислову, в якому і номінальне, й образне слово 

має не лише емоційно-експресивне, але й ідейно-змістове навантаження: 

«Рідна наша мова, немов чарівниця, / Вона і румунська, і моя скарбниця» 

[«Am o limbă ca o zână, / E a mea și e română»] [28, с. 12]. Свого роду 

заповітом для нащадків щодо збереження рідної мови як основного чинника 

етноментальної пам’яті народу імперативно звучать рядки ще одного 

бессарабського поета – В. Капсамуна: «Дітям я заповідаю / Найдорожче, що 

я маю: / Румунською розмовляйте, / плачте та співайте» [«Azi, când sunt și 

eu părinte, / Vreu copiii să-mi vorbească / Și să plângă și să cânte / Tot în limba 

românească»] [26, с. 4]. 
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Патетичний «монумент» рідній мові створює І. Бику у вірші «Занадто» 

[«Prea»], порушуючи питання про активізацію її розвитку, окреслюючи 

шляхи розвою та збагачення. З особливою емоційною силою резонує в 

ліричних одкровеннях митця туга за румуномовним культурним простором й 

щире бажання донести рідне слово до читача: «занадто слів самотніх 

зібралось навколо монументу румунській мові / занадто усиновлених мовчань 

залишилось для покарання…» [«prea multe cuvinte orfane s-au adunat la bustul 

limbii române prea multe tăceri înfiate au rămas de ocară»] [25, с. 14]. Як поет 

виразного філософського складу він органічно уводить авторські інтенції до 

медитативного плину роздумів про вічне та проминальне. Естетично 

осмислюючи національне й загальнолюдське у найширших змістових 

вимірах, І. Бику в кожному випадку залишається унікальним митцем, в 

художньому світі якого органічно синтезуються екзистенційні теми й 

глибоко особистісні патріотичні переживання. Має цілковиту рацію Аді 

Г. Секара-Халил, яка в передмові до збірки «Крик мовчання» [«Strigătul 

tăcerii»] підкреслює, що її автор, інтерпретуючи абстрактне й буттєве, 

залишається по-своєму унікальним поетом, «подорожуючи з оригінальним 

“човном медитації”, маленьким Ноєвим ковчегом, який рятує румунський 

дух від неминучих поворотів матерії, основних елементів, Води Повітря, 

Вогню, Землі…» (переклад В. Демидчик-Асаржи) («Doar cochetând, totuși, cu 

abstractul, Ion Bâcu este un poet unic în felul său, călătorind cu o inedită «șalupă a 

meditației», mică arcă a lui Noe care salvează spiritul românesc de la inevitabile 

zvârcoliri ale materiilor, ale elementelor fundamentale, Apă, Aer, Foc, Pământ…») 

[25, с. 12]. Для увиразнення наведених спостережень дослідниці подаємо 

одну з багатьох можливих художніх ілюстрацій – фрагмент вірша 

«Батьківщина» [«Baștina»], в якому ліричний герой постає перед читачем 

максималістом у своїх почуттях до Батьківщини як найвищої, майже 

сакральної святині: «...батьківщина є все що народжує та помирає / 

батьківщина це теплий подих солодкого сну /вертаєшся до вірша коли 

думаєш про неї» [«baștina e totul ce naște și moare / baștina e aburul somnului 

dulce / revii la vers / când te gândești la ea»] [25,с. 29]. Літературно-критична 

рецепція, як, власне, й самі тексти поета, підтверджують думку про те, що 

для І. Бику, безвідносно до тематики чи жанрової специфіки твору, важать 

насамперед пов’язані з пракоренями духовні цінності (мова рідного народу, 

його культура та історія). Ця тематична складова є важливим смисловим 

сегментом художнього світу поезії митця загалом, як і всього покоління його 

сучасників.  

Про те, що в ліриці поетів Буджака домінують різні аспекти теми 

румунської мови й культури, свідчить їх багатий літературний інтертекст. 

Він доволі продуктивно репрезентований у їхній творчості іменами 

пасіонаріїв румунського народу – відомими культурно-історичними діячами. 

Особливо частими літературними персонажами їх сюжетів виступають 

письменники. Як приклад можна навести низку вміщених у збірці «Крик 

мовчання» [«Strigătul tăcerii»] І. Бику віршів, присвячених знаковим постатям  
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румунської літератури (Міхай Емінеску, Григорій Вієру, Іліє Мотреску, 

Григорій Бостан та ін.). З-посеред цих імен зустрічаються й сучасники поета, 

що їх він асоціює з власними ідейно-естетичними пріоритетами. Яскравою 

художньою ілюстрацією щодо сказаного може бути вірш, адресатом якого 

виступає близький по духу І. Бику бессарабський письменник Валерій 

Кожокару («холодний болотний смуток» [«dangăte recitristeți mlăștinoase»]).  

Про настанову на збереження основ національної ідентичності свідчить 

активне звернення поетів до класика румунської культури, унікального 

митця слова високого естетичного рівня Міхая Емінеску. Його титанічна 

постать сприймається й оцінюється ними у ключі пасіонарності як феномен, 

що сягає глибин емоційної, естетичної та духовної напруги нації. Вірші 

буджацьких поетів, у яких експліцитно чи алюзійно присутній світоч 

румунської культури, можна сприймати як цікаве художнє явище творчого 

самовияву самого автора, його крізьчасовий діалог з генетичною пам’яттю 

своїх предків. Сказане засвідчує, приміром, вірш-присвята М. Емінеску, 

автором якої виступає І. Бику: «В яслах ... Михайлу Емінеску» [«În iesle... lui 

Mihail Eminescu»]. А. Маноле складає оду класикові румунської культури, 

апелюючи до сучасників і нащадків із настановою  не забувати своїх 

пракоренів: «Нині ж вітер співає /  Й слово в пісні лунає / Про Емінеску 

Міхая. / Що прославив рідний край...» [«De răsună azi pământul – / Cântă 

cântece și vântul, / C-a trăit pe acest plai / Eminescu, fiu Mihai»][28, с. 12]. 

Цитовані рядки в жанровому плані можна сприймати як заповіт, духовний 

імператив індивідуального й усезагального значення. 

Істотно, що постать Міхая Емінеску багатоаспектно фігурує не тільки у 

віршах поетів Буджака, але й у науково-публіцистичних і літературно-

критичних працях. В. Бачинський, наприклад, є автором дослідження 

маловідомих сторінок біографії Емінеску, пов’язаних із одеським періодом 

його життя: «Чужа лелека: Міхай Емінеску в Одесі» («Cocostârc străin. Mihai 

Eminescu la Odesa»), Одеса, 2011; («Міхай Емінеску. Листи з Куяльника та 

Одеси» («M. Eminescu. Scrisori de la Kuialnik și Odesa»), Одеса, 2018. Такі 

міжжанрові зв’язки не тільки суттєво збагачують знання про румунську 

культуру краю достовірною інформацією, але й заряджають читача 

особливою пасіонарною енергетикою. 

Нерідко румуномовні поети Буджака вдаються до інтерпретації 

«реалістичної емблематики» (М. Бахтін), використовуючи багаті ресурси 

історичного хронотопу, тобто істотного «взаємозв’язку часових і 

просторових характеристик зображених у художньому творі явищ» 

[10,с. 726]. Так, А. Маноле в неодноразово згадуваному вірші «Легенда 

нації» в ретроспективному плані подає свого роду «іконостас» визначних 

постатей давнішої та ближчої румунської історії, причетних до культурного 

поступу й державотворення: «Жив в краю цім Децебал...» [«A trăit și 

Decebal»]; «...Ми його нестимемо аж до синього моря, / Як сини Великого 

Штефана володаря...» [«Domn ne-a fost Ștefan cel Mare. / Am o limbă ca o 
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zână...»][про рід]; «...Богданом Гаждеу старанно кована» [«Și-i călită pe ilău / 

Încă de Bogdan Hașdeu] [про мову]. 

Органічно вклинюючись у «нові» тексти зі своїм історичним 

хронотопом, подібні ліричні рефлексії концентрують згущені суттєві 

проблеми драматичного минулого румунського народу на землях Буджака. З 

цією метою поети обирають для сюжетотворення кульмінаційні трагічні 

історичні епізоди. Яскравою художньою ілюстрацією щодо сказаного може 

бути вірш «Богоматір у Фрумушика-Нова» В. Бачинського. В його основу 

покладено реальний факт про зруйнування кількох молдовських сіл 

(Фрумушика-Нова, Рошія, Зурум) і будування на їх території військового 

полігону «Тарутино» згідно з рішенням № 742 Ради Міністрів СРСР від 

10. 08. 1946 року. Ефект високого трагізму й реального болю народу-

вигнанця поет передає, залучаючи ресурси біблійного інтертексту. 

Зберігаючи смисловий код біблійного канону, автор вірша звертається до 

Пречистої як до Небесної заступниці: «І щось вершиться там, святе і тихе. / 

Щось на краплинку миро ясну схоже. / На тому цвинтарі у Фрумушика / 

Оплакує усіх нас Матір Божа» [«Ceva se întamplă, se săvârșește, / Ceva, cum e 

picătura de mir... / Maica Domnului pe toți ne bocește / La Frumușica, în cimitir»] 

[24, с. 11].  

Синтез націєтворчого та релігієтворчого начала історіософських візій як 

одна з важливих змістових домінант – контекстуальне художнє явище 

літературного ландшафту Буджака. Його плідно репрезентує й 

українськомовна поезія. Типологічно близьким до В. Бачинського в цьому 

плані є ізмаїльський поет В. Рева, в художніх «рефлексіях якого важливу 

ідейно-естетичну функцію відіграє біблійний інтертекст» [18, с. 66]. В 

означеному контексті варто додати, що В. Бачинський усебічно дослідив і 

представив у багатьох наукових і публіцистичних працях знакові сторінки 

історії та культури румунського народу на бессарабських землях. Назвемо 

найважливіші:  «Південна Бессарабія – земля, забута людьми та Богом»  

(«Sudul Basarabiei  – pământ uitat de oameni și de Dumnezeu», Galați, 2010); 

«Пісні для Бессарабії» («Cântece pentru Basarabia», Oradea, 2001); «На Вали 

Імператора Траяна» («Pe Valul Împăratului Traian», Чернівці, 2005); «Реквієм 

для Фрумушики» («Recviem pentru Frumușica», Sibiu, 2016) та ін. 

Отже, представлений нами художній, почасти й науково-

публіцистичний доробок сучасних румуномовних авторів у 

контекстуальному вимірі переконливо свідчить, що творча особистість 

істинного поета невіддільна від долі народу, його мови, культури, традицій, 

історії. Відтак можна стверджувати, що мистецька ідентичність і 

самоідентифікація письменника загалом як «система онтологічних, 

естетичних та етичних переконань» [16, с. 168] безпосередньо узалежнена від 

його національної ідентичності, функціонуючи як органічна складова 

естетичного простору тексту й формуючи в кінцевому підсумку синергію 

художнього світу кожного автора. 
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Невід’ємною ознакою лірики різномовних поетів Буджака є рельєфно 

окреслений регіональний дискурс. Метафоричні асоціації з домінантними 

образами, котрі маркують її локальний художній простір, відіграють важливу 

естетизуючу роль у цілісній концепції творчості кожного з авторів. Попри 

виразні індивідуальні ознаки їх мистецького втілення, типологічно спільною 

домінантою тут виступають образні знаки-коди «малої батьківщини», які 

формують художній дискурс регіонального топосу, експлікований образами 

територіального локусу (Буджак, Придунав’я, Бессарабія), назвами водного 

середовища (ріка Дунай, озеро Ялпуг), міста/села (Ізмаїл, Кілія, Болград, 

Татарбунари, Ларжанка, Саф’яни й ін.). В авторській картині світу вони 

оприявнюють «індивідуальні версії художніх емблем регіонального 

континууму – образів і мотивів, що в загальній системі творчих координат 

митців на рівні індивідуальних стильових елементів репрезентують історико-

культурний,  естетично освоєний простір – реальний і духовний» [17, с. 206].  

Регіональна складова художнього світу лірики сучасних поетів Буджака 

прочитується у самих назвах багатьох віршів, структурованих топонімами 

(переважно ойконімами та гідронімами) як маркерами 

південнобессарабського краю: «Буджак» В. Виходцева, «Буджак» 

Г. Барбарова, «Рідний запорошений Буджак» А. Терзівець, «Болград» 

І. Волкова, «Ізмаїльський вальс» М. Василюка, «Пісня про Татарбунари» 

Г. Лисої, «Славне місто Кілія» В. Виходцева, «Ізмаїльський парк» О. Вігера, 

поема «Ізмаїл» Л. Кисельова, «Вечер на Ялпуге» С. Льовіна, «Весна на 

Дунаї» Т. Кібкало, «Ой, Дунаю мій Дунаю» В. Сімейка, поема «Мандрівка на  

Дунай» В. Реви та ін. 

Художній світ лірики румуномовних бессарабських поетів, як і всіх 

різномовних репрезентантів буджацького літературного ландшафту, 

експлікований регіональною панорамністю, котру структурують такі 

стрижневі концепти, як Буджак, Бессарабія, Дунай, Ялпуг, а також їх 

смислові інваріанти: «Гімн Бессарабії» («Imnul Basarabiei»), «Зима в 

Буджаку» («Iarna în Bugeac»), «Дунай в Ізмаїлі» («Dunărea la Ismail») 

В. Бачинського; «Ялпуг» («Ialpugul») І. Бику; «Дунаю» («Dunării»), 

«Дунайські хвилі» («Valuri dunărene»), «Ялпугу» («Ialpugului») Є. Кожокару; 

«Бидирджєлє» («Bâdârgel»; гідронім, назва невеликого озера неподалік від 

с. Новосельське), «Весна на Дунаї» («Primăvara la Dunăre») В. Капсамуна. 

Про знаковість цих домінантних символічних образів промовисто свідчить і 

назва літературного об’єднання румуномовних поетів Бессарабії – «Відлуння 

Буджака» («Ecoul Bugeacului»). 

Частотними образами, що формують буджацький колорит лірики 

румуномовних авторів виступають і впізнаванні флорообрази, зокрема, 

виноградна лоза (В. Бачинський: «Мов королева, в перлах винограду» [«Unde 

frunza de viță-de-vie este regină»]), акація (Є. Кожокару: «Не уявляю степ 

широкий /  Я без акацій ні на мить» [«Eu nu pot nici să-mi închipui / Stepa fără 

de salcâmi!»]; «Абрикосове дерево, мов на сторожі» [«Mă sui cum pot în 

pomul de cais..»]).  
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Оригінальні аспекти художнього втілення «буджацької»/«бессарабської»  

образності характеризують ліричні одкровення В. Бачинського. Поет, 

зокрема, уводить їх до своїх медитативних роздумів про універсалії буття, 

про колообіг людського життя та незворотну плинність часу. Відтак образ 

Буджака увиразнює філософські мотиви лірики митця, стає їх органічною 

частиною, специфічною синтетичною «матерією» авторської картини світу, 

смисловим сегментом індивідуальної гіпотези буття, як, приміром, у вірші 

«Зима у Буджаку»: «Ніби в казці, в Буджаку сніги крилаті... / Мандрівник 

шукає місце відпочинку... / Ще попереду у нас всього багато, / Лиш не знаємо 

– роки це, чи хвилинки» [«Feerie nordică, poveste- / În Bugeacul sudic, ca într-un 

impas... / Înainte, zice lumea, mult mai este. / Nimenea nu știe cât a mai rămas»] 

[24, с. 42]. Подібно до своїх митців-сучасників, В. Бачинський апологетизує 

Бессарабію як важливу для нього духовну субстанцію, свого роду sacrum, що 

є невичерпним джерелом вибудовування його художнього світу й естетичної 

енергетики тексту: «Ти пройшла крізь меч, крізь вогонь страждань, / 

Бессарабія, ти край моїх жадань. / З ніжністю і болем я перед тобою /  

Низько голову схиляю, до землі уклін» [«Trecută prin foc și prin sabie, / Țară de 

dor, Basarabie, / Ție cu drag și durere azi mă închin...»]. Високий пафос у 

відтворенні дорогих серцю просторів, схиляння перед їх величчю  закладено 

й у жанровій дефініції твору, що її автор визначає як «гімн» («Гімн 

Бессарабії»). Відомо ж, що ця агіографічна форма еволюціонувала з 

«емоційних культових пісень, завершуваних молитвою до вшановуваного  

божества» [9, с. 225]. Подібні способи поетизації рідного краю зустрічаємо й 

у деяких інших бессарабських авторів (наприклад, «Гімн Ізмаїлу» В. Реви). 

До найрізноманітніших смислових контекстів (історичного, філософського, 

морально-етичного характеру) уводить регіональні картини та образи з 

ключовим концептом «Буджак» та «Бессарабія» й І. Бику «останній том сліз 

зібраних з озера болю Буджака...» [«durerii Bugeacului în cocioaba verdelui din 

verb»] [25, с. 99]; «сяють болі на піднебессі Бессарабії...» [«pe bolta 

Basarabiei şi mi se pare că ele te-au chemat»] [25, с. 99] й под. 

Наскрізним лексико-семантичним маркером лірики поетів Буджака, 

безвідносно до мови тексту, є концепт «Дунай». Висока частотність його 

інваріантів та художньо-образних контекстів, їх відчутна перевага в загальній 

мотивній структурі лірики свідчить про вагомість для кожного з авторів 

образу Дунаю як символу рідного краю. Така географічна належність 

втілюється в індивідуальних версіях ліричного наративу яскравими 

асоціаціями. Цей образ як символ краси й багатства придунайського краю 

доволі часто зустрічається у творчій практиці українськомовних митців слова 

– на рівні метафоричних структур і титулів (збірки «На Дунаї хвиля грає» та 

«Весна на Дунаї» Т. Кібкало, поема «Мандрівка на Дунай» В. Реви, вірші 

«Ніч на Дунаї» М. Василюка та «Ой, Дунаю, мій Дунаю» В. Сімейка, пісня 

«Ой, за Дунаєм голубим» В. Виходцева й ін.).  

Образ Дунаю, а відтак і «дунайські» мотиви є наскрізними й у ліриці 

румуномовних авторів. Вони зазвичай виступають ключовими маркерами 
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індивідуального самовираження кожного з митців, носієм авторської 

експресії, причетності його «Я» до зображеного («Дунай в Ізмаїлі» 

В. Бачинського, «Весна на Дунаї» В. Капсамуна, «Дунайські хвилі» 

Є. Кожокару й ін.) При цьому відзначаємо своєрідні емоційно-образні й 

оцінні ознаки цього ключового для них мовно-ментального конструкту, 

різноманітні сюжетні контексти: «якби я міг пролетіти Дунаєм...» [«dac-aș fi 

putut să curg cu Dunărea...»] [25, с. 17];  «І блакитний Дунай дає їм поштовх 

бути» [«Iar Dunărea albastră le dă elan de-a fi»)]  [27, с. 80]. 

Лейтмотивом проходить образ Дунаю в ліриці Є. Кожокару. Від своєї 

першої збірки «Exod», виданої 2006 року в румунському місті Орадя, й до 

сьогоднішніх, поки не оприлюднених віршів, поетеса залишається вірною 

наскрізним буджацьким мотивам та образам «дунайського» спектру. Навіть 

за назвами віршів («Дунаю», «Дунайські хвилі») варто вести мову про образ 

Дунаю як центральний у художньому світі її лірики, що структурує багате 

асоціативне поле авторського тексту, творить цілісний міф, який уособлює 

історію та сучасність Буджака: «Дунай блакитний їм дає життя» [«Iar 

Dunărea albastră le dă elan de-a fi»][27, с. 9]; «Боги, як в дзеркало, з небес в 

тебе вдивлялися, / Фортеці славні прикрашали береги» [«În apa ta s-au 

oglindit toți zeii, / Pe-a tale maluri s-au zidit cetăți»][27, с. 8]. У сюжетиці віршів 

Є. Кожокару образ Дунаю часто поєднується із топонімами, історичними 

реаліями, що виразно маркують буджацький простір: «І кораблі з Еллади 

йшли твоїм фарватером, / В боях запеклих брав Суворов Ізмаїл. / Уся історія 

твоя, мов лава з кратера. / Ти власну долю, мов гніздечко, сам творив» 

[«Corăbii din Ilada ți-au măsurat adâncul, / A zguduit Suvorov întregul Ismail, / 

Istoria ne spune cum istoveai tumultul / Și-ți cuibăreai în albie propriul destin» 

[27,с. 8]. Поетеса залучає до своїх текстів інтертекстуальні фрагменти, 

використовує алюзії на відомі мистецькі сюжети, присвячені Дунаю як 

невичерпному джерелу творчого натхнення митця: «Збирає Штраус усіх 

янголів, мов вогники. / Назавжди Муза ти для ліри, що бринить» [«Pe undele 

lui Shtrous toți îngeri-ți apropii / Iar pentru coarda lirei mereu Muză rămâi»] [27, 

с. 8]. (Тут, безумовно, вгадується феноменальний вальс відомого 

австрійського композитора Й. Штрауса «На прекрасному голубому Дунаї»). 

У подібному контексті постає реальна ріка – «одна з найбільших і 

найважливіших водних артерій Європи» [2, с. 86]. Воднораз це свого роду 

культурно-мистецький код історіософської та культурної пам’яті 

румуномовних мешканців Буджака.  

Ще одним сутнісним маркером художнього світу лірики митців слова 

Буджака виступає гідронім Ялпуг (озеро лиманного типу, найбільше 

природне озеро в Україні, розміщене в Болградському, Ізмаїльському та 

Ренійському районах Одеської області). Як і Дунай, Ялпуг зі всією своєю 

природною гармонією та ландшафтом стає для бессарабських поетів 

символом любові до рідної землі, знаком не тільки його географічної 

візитівки, але й духовного світу, етноментального простору. При цьому 

кожен із них оприявнює індивідуальний модус його художньої репрезентації. 
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Так, І. Бику, персоніфікуючи у фольклорному ключі цей образ 

бессарабського ландшафту, наділяє його драматичними тональностями, що 

зазвичай мають медитативний характер і філософську наснаженість: «Перед 

його хвилями завжди я вклонявся, / Сум століть читаючи у його очах» [«Și 

cât de mult mă-nchin în fața valurilor lui, / Citindu-i  în privire tristețea de un veac 

aprinsă» [25, с. 106]. У ліричних рефлексіях поета вчуваються виразні алюзії 

на сумні реалії Ялпуга (забруднення озера стічними водами, періодична 

загибель водного біосу), котрі асоціюються з морально-етичною 

проблематикою. Подекуди його глибоко ліричні одкровення нагадують 

фольклорні жанри народних голосінь із характерними для них драматичними 

тональностями: «У моїм садочку з віршами скам’янілими / Гірко Ялпуг плаче, 

до мене промовляє» [«În grădina mea cu versuri împietrite / De multe ori 

Ialpugu-și plânge soarta»] [25, с. 106]. 

У присвятах, адресованих озеру Ялпуг, Є. Кожокару без декларативності 

й зайвої риторики передає пафос життєствердження, формує віталістичний 

емоційно-почуттєвий світ, передає особисті рефлексії щодо вічних проблем 

буття, сенсу творчості: «Ти джерело гармонії одвічне. / Таке натхнення ти 

мені даруєш, / Що, зморена, беру перо магічне / Й слова про тебе легко вже 

вирують» [«Te știu etern izvor de armonie, / Tu mă îndemni pe-al scrisului 

pornire / Și făr-să vreau pun mâna pe hârtie, / Și scriu ușor, și vreau să scriu de 

tine...»] [27, с. 9]. Географічна належність втілюється, як видно з цитованих 

фрагментів, в індивідуальному творчому самовираженні кожного з поетів. Ця 

ознака характерна й для багатьох прозових творів румуномовних митців 

Буджака (наприклад, книга мініатюр у прозі «Берег Ялпуга» Валерія 

Кожокару). 

Подані вище фрагменти текстів, а також їх супровідні коментарі яскраво 

свідчать, що регіональний колорит у художньому світі поетів Буджака явно 

виходить поза межі зовнішнього опису природного ландшафту, в кожному 

конкретному випадку виконуючи ту чи ту ідейно-естетичну функцію, 

розкриваючи «задум письменника і телеологію (кінцеву мету) твору» [3, 

с. 115]. Образи регіональної семантики бессарабських поетів мають 

суб’єктивне звучання. Проте суто особисте зазвичай переростає інтенції 

автора, а буденне озивається широким спектром почуттів, внутрішніх 

рефлексій, загальнофілософських роздумів тощо. 

Отже, ідейно-тематичні домінанти й образні структури сучасної 

румуномовної поезії Буджака оприявнюють розмаїтий спектр культурно-

історичних асоціацій. Кожен із її репрезентантів явив індивідуальну творчу 

поставу, своєрідну мистецьку самототожність – на рівні проблематики, 

стильової специфіки, мовних ресурсів тощо. Об’єднуюче начало для цього 

кола поетів визначили стрижневі мотиви історичної пам’яті румунського 

народу, його мови, історії, культури, а також краси регіональних краєвидів. 

Художній світ їхньої лірики сформували етноментальні, національні та 

загальнолюдські проблеми. Проаналізована поезія засвідчила факт власної 

ідентичності й самобутності румуномовних митців слова в полікультурному 
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континуумі буджацького краю. Виявлені складові художнього світу кожного 

з них увиразнили життєву позицію, переконання, систему вартостей тощо. В 

оцінці їх творчого доробку це «дає змогу зрозуміти закони внутрішнього, 

духовного, людського і художнього універсуму» [14, с. 114], наблизити 

читача до об’єктивного сприйняття й адекватного потрактування його 

естетичної вартості в межах індивідуальної поетики й, воднораз, у 

загальнокультурному контексті буджацького літературного ландшафту. 

Структурно-функціональні рівні художнього світу лірики румуномовних 

митців слова Буджака потребують їх подальшого наукового осмислення. 

Заявлений у статті вектор студіювання видається нам перспективним, 

оскільки поглиблює смисли їх ліричного наративу, відкриваючи перед 

сучасними дослідниками широкі інтерпретаційні можливості. 
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POEZIA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ DIN BUGEAC: 

DOMINANTELE  LUMII ARTISTICE  

ÎN DIMENSIUNE CONTEXTUALĂ 

 

Galina Raibediuk,  Victoria Demidcik-Asarji 

 

Globalizarea socială, care astăzi acoperă toate sferele activității umane și a 

comunității mondiale în general, a contribuit la formarea unui nou câmp cultural. 

În pofida consecințelor pozitive evidente (consolidarea locuitorilor pe teritoriu, 

depășirea contradicțiilor și conflictelor interetnice, stabilitatea socială etc.), se 

observă omogenizarea culturii, estomparea frontierelor naționale, care, într-o 

măsură mai mare sau mai mică, duc la unificarea valorilor spirituale și deprecierea 

identității național-culturale a personalității și a etniei în general. În aceste condiții 

socio-istorice în mod legic devine actuală problema conservării autenticității 

culturilor regionale în bogăția și diversitatea lor. Într-un mod special, cele 

menționate se referă la regiunile polietnice, a căror cultură este „o formație 

complexă și multifuncțională alcătuită sub influența unui ansamblu de factori 

regionali specifici" [13, p. 124]. 

Anume din aceste regiuni ale Ucrainei  face parte Bugeacul (Sudul 

Basarabiei),  peisaj cultural unic, care relevă un fenomen artistic foarte interesant. 

Specificul său este determinat de tradițiile multor etnii (ucraineni, bulgari, români, 

moldoveni, ruși, găgăuzi, albanezi), care, din cele mai vechi timpuri, trăiesc pe 

acest teritoriu. Prezentând  identitatea națională în spațiul multicultural al ținutului 

Bugeacului, aceste popoare contribuie la formarea și consolidarea imaginii 

integrale, holistice a Ucrainei. Respectând comorile estetice naționale, fiecare 

dintre ele protejează activ cultura poporului său, multiplicând-o cu noi realizări de 

succes. În contextul examinat, în spațiul literar al Bugeacului, luminos răsare 

cohorta poeților români contemporani (Vadim Bacinschi, Ion Bâcu, Victor 

Capsamun, Eufrosinia Cojocaru, Anatol Manole, Vera Balika-Boinegri). 

Patrimoniul acestora este determinat considerabil de Codul cultural al spațiului 

spiritual basarabean, care se revarsă organic în viața literar-artistică a întregii 

Ucraine și dincolo de hotarele ei.   

În ceea ce privește abordarea  științifică a vieții literare-artistice din  Bugeac 

în ultimele decenii, în general, și sub aspectul specificului său regional, astăzi se 

cunosc anumite evoluări. Cu toate acestea, la nivelul analizei profesionale vaste a 

operei poeților români din ținutul basarabean, în ultimele decenii, se distinge o 

serie de probleme, rămase fără răspuns, privind lumea artistică a liricii lor. În acest 

sens, considerăm foarte importante câteva aspecte de interpretare: personalitatea 

creatoare a artistului, textul artistic propriu-zis al autorului, contextul cultural 

(inclusiv regional), în care se formează și funcționează poezia fiecărui autor. 

Scopul articolului prevede identificarea și caracteristicile unui spectru tematic 

motivat și a structurilor figurative dominante în lumea artistică a poeziei românești 

contemporane din Bugeac. Pentru analiză sunt luate opere ale artiștilor cuvântului, 

viața și activitatea literară a cărora este strâns legată de ținutul basarabean. 
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Principalele obiective de cercetare sunt următoarele: interpretarea operei literare a 

unui anumit cerc de autori în cadrul esteticii lor individuale și a contextului literar; 

detectarea și fundamentarea caracteristicilor de exprimare artistică a 

reprezentanților peisajului poetic românesc prin prisma identității naționale și a 

esențelor spirituale universale.  

Articolul a fost elaborat ca parte componentă a temei complexe a proiectului 

științific al Universității Umaniste de Stat din Ismail „Literatura regională și 

pictura grupurilor etnice din regiunea Dunării ucrainene ca mijloc de formare a 

identității colective a societății locale” (ordinul Ministerului Educației și Științei 

din  Ucraina, № 1466 din 28.12.2018). (Coordonator științific al proiectului – 

prof.dr. Tetyana Şevciuk, interpret responsabil – prof.dr. Galina Raibediuk). 

Traducerea textelor autentice ale poeților români din Bugeac în limba ucraineană a 

fost făcută de poeta din Ismail, Marina Kopanoi. 

Baza metodologică a articolului este o abordare sistem sinergică a evaluării 

fenomenelor literare, care implică sinteza principiilor științifice generale de studiu 

și analiza vastă a materialului studiat. Autorii articolului folosesc mai multe 

metode de critică literară (filologice, cultural-istorice, biografice, comparative, 

intertextuale). Aplicarea lor sistemică la interpretarea operei artistice  a poeților 

români din Bugeac face posibilă identificarea particularităților idiostilului  

fiecăruia dintre ei în contextul tendințelor generale ale procesului literar 

contemporan. 

Se știe că rezultatul activității estetice a fiecărui om de artă este limea artistică 

individuală creată de imaginația sa, care este o realitate fictivă, o a doua realitate, 

„proiectantul  și sursa de energie a existenței materiale și estetice” [3, p. 115] care 

este autorul. „Lumea artistică a operei literare”, „lumea artistică a unui scriitor” – 

sunt acele sintagme,  care au, fără îndoială, un statut categoric (terminologic) și 

apar destul de des în discursul literar contemporan, variind de la titlurile 

publicațiilor locale până la parametrii structurali ai dizertațiilor și monografiilor. 

Cu toate acestea, nu există încă o interpretare clară a acestora.  

Încă mai rar, găsim abordări clare „la principiile de bază ale analizei 

obiectelor notate de acești termeni - adică lumile artistice din opere concrete și ale 

scriitorilor concreți. În consecință, acești termeni sunt folosiți în mod liber” [7]. 

Prin urmare, înainte de a analiza originalitatea lumii artistice  a reprezentanților de 

frunte ai poeziei românești contemporane din Bugeac, considerăm că este necesar 

cel puțin să definim terminologia. 

Analizând categoria „lumea artei”, G. Klocec o definește ca „obiect estetic”, 

„substanță intenționată”, „componentă a poeticii operei” [8]. V. Paharenko ia în 

considerare principalele componente ale lumii artistice a scriitorului 

„caracteristicile genului, conținutului, compoziției, poeticii etc. În plus, aceasta 

include particularitățile percepției operei. Și acesta este un alt tip de suprastructură 

semantică și emoțională a textului, care este încorporată în ea, dar nu coincide 

întotdeauna cu viziunea autorului, planul” [14, p. 113]. Conform conceptului lui 

P. Belous, lumea artei este formată din următoarele componente: temă, idei, 
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probleme, personaje, mijloace poetice, detalii artistice, limbaj de lucru, patos, 

cronotop, contur formal (compoziție) etc [3, p. 115]. 

O parte integrantă a lumii artistice a unei opere literare sunt spațiul și timpul 

strâns legate, pe care M. Bahtin, ca fondator al bazei teoretice pentru înțelegerea 

lumii artei ca o categorie separată, a numit-o cronotop. Pentru studiul panoramei 

regionale a literaturii, aceste prevederi par foarte importante, precum și viziunea lui 

D. Lihaciov asupra cronotopului ca categorie formal-semantică, care determină în 

mare măsură imaginea omului în literatură, care este „întotdeauna semnificativ 

cronotopică” [11, p. 76]. 

Prin urmare, în contextul limbajului despre dominantele lumii artistice a unui 

artist, este necesar să vorbim despre o astfel de componentă a lumii artistice a 

operei ca „erou” („personaj”), mai ales când vine vorba de versuri. La urma urmei, 

în caracterizarea lumii artistice a poeziei, criticul literar subliniază întotdeauna că 

este „mai ales spațiul interior al experiențelor, impresiilor, gândurilor și stărilor 

umane” [3, p. 116]. 

Lumea artistică a versurilor poeților sud-basarabeni este structurată de 

problemele etnomentale, naționale și universale în modurile lor individuale de 

reprezentare creativă. Observăm în practica artistică a reprezentanților strălucitori 

ai literaturii regionale în diversitatea sa națională și etnoculturală trăsături comune 

ale vieții artistice. Fațeta sa importantă este determinată de toposul Bugeacului, 

care este format din „tradiții folclorice și literare datorate combinației organice a 

poeziei orale și a atributelor  artistice ale grupurilor etnice regionale, care au fost 

fructuos asimilate și înțelese din punct de vedere estetic mult timp de către artiștii 

locali” [17, p. 205]. 

Pasiunea culturală a acestui fenomen artistic este „dezvăluită prin integrarea 

miturilor naționale, dialogului intercultural” [21, p. 116]. Creația cercului poeților 

români din Bugeac este o dovadă clară a acestui fapt. Bazându-se pe viziunea 

națională asupra lumii și pe baza estetică, reprezentanții săi abordează, în același 

timp, universalul, care vizează lumea conștientă a creației culturale în general. 

În multe privințe, artiștii români contemporani din Bugeac continuă liniile 

ideinico-tematice și tendințele stilistice ale unor predecesori cunoscuți precum 

Pavel Boțu, Emilian Bucov, Grigore Vieru și alții. În lirica lor sunt prezente ecouri 

ale viziunilor poetice eminesciene, despre care O. Golovanova menționa : „Mihai 

Eminescu nu constituie o treaptă în evoluția literaturii române, ci este o apariție 

meteorică, un miracol inexplicabil” [4, p. 7]. Nivelul estetic ridicat al creației lor 

artistice, predilecția pentru frumos și conservarea temeliilor identității naționale 

este demonstrată în mod convingător de Festivalul anual de Poezie românească 

sud-basarabeană Pavel Boțu (1996-2018). Apărând pe orizontul literar al 

Basarabiei de Sud în ultimele decenii ale secolului trecut, operele poeților români 

contemporani au devenit un fel de carte de vizită a culturii ținutului Bugeacului în 

spațiul spiritual național din Ucraina și dincolo de hotarele ei (România, Moldova 

etc.). 

Fiecare dintre cercurile menționate de artiști și-a declarat elocvent propriul 

„eu”, stilul individual de scriere, stăpânirea particulară a cuvântului și prioritățile 
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estetice personale. Astfel, idiostilul lui Vadim Bacinschi este marcat de imagini 

strălucitoare, o gamă largă de structuri motrice ale textului autorului, sinteza 

organică a lirismului profund și jurnalismul ascuțit. Ion Bâcu se distinge de colegii 

săi de stilou prin natura meditativă a expresiei poetice, echilibrul filosofic al 

imaginii și concentrația de sine maximă în exprimarea sentimentelor și emoțiilor. 

Un aspect special al sistemului artistic și estetic al Eufrosiniei Cojocaru este 

determinat de interesul său nestins pentru folclorul regional românesc și 

dezvoltarea temelor personale (familie, casă etc.). 

Deschiderea și lirismul, un anumit mozaic de comploturi, arbitrariul 

principiilor ritmice și strofice caracterizează modul creativ al lui Victor Capsamun. 

Versurile lui Anatol Manole sunt dominate de motive filosofico-patriotice și 

profund intime; una dintre temele centrale din lumea sa artistică este tema mamei. 

În volumul mic al operei de creație a Verei Balika-Boinegri predomină temele 

relațiilor umane. În centrul iluminării artistice a poetului se află imaginea 

arhetipală a Casei. Urmărim în poezia autorilor români fațetele existenței artistice, 

afirmate de numeroase teme universale și motive „eterne” ale poeziei concepute 

estetic. Multiculturalismul, care presupune relații tolerante între diferite comunități 

etnice, a determinat tema de bază a binelui pentru toți poeții basarabeni, corelată cu 

valorile creștine. Este foarte elocvent ilustrată de maximele-imperative aforistice 

ale lui Ion Bâcu: „mă retrag într-o poruncă biblică” („Dorul matern”); „ veniţi la 

acel care ţine lumea în palma” („Apropiere de psalm”).  

O componentă esențială a lumii artistice a versurilor poeților români din 

Bugeac este modul său arhetipal ca un cod imanent al psihologiei creative a 

fiecăruia dintre artiști și, prin urmare, poetica lor. Parametrii modurilor generale și 

individuale de textualizare a arhetipurilor cheie în funcția narativă lirică în cadrul 

imaginii dominante a mamei. Această imagine este un complex mental și 

emoțional important în etnopsihologia multor popoare (inclusiv a românilor), 

exprimând elementul etern (adesea – inconștient), asociat cu implicarea mistică în 

sursele spirituale ale strămoșilor. Creează o bază suprapersonală pentru existența 

genului, caracterizează aspectul semantic al inconștientului colectiv, că K.-G. Jung 

a interpretat-o ca pe un arhetip. 

Înțelesul ontologic al acestei imagini arhetipale este transmis de poeți în 

moduri diferite. Astfel, V. Bacinschi a recurs la utilizarea activă a potențialelor 

resurse estetice ale simbolismului planului religios-spiritual (de exemplu, imaginea 

Maicii Domnului) și, în principal, la identificarea sacrului în imaginea lumii 

autorului cu Mama și Patria: „Are omul, singură, o mamă, / dac-o are, până la 

sfârşit. / Un Pământ, o Patrie le are. / Unul. Una. Şi nimic mai mult...” („Dunărea 

la Ismail”). În cunoașterea literară a subiectului versurilor I. Bâcu, imaginea 

dominantă a mamei este direct legată de modul de înțelegere a semnificației 

existenței personale și universale a oamenilor, precum și de viziunile profetice ale 

viitorului său. „Dorul mamei” în poezia cu același nume a poetului „că sunt mai 

durabile poverii / o depărtare de anii cărunți / presimte viitorul între / acorduri 

rupte...” („Dorul matern„) [25, p. 36].     
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Singurul sacrum cu imaginea mamei este în versurile poeților români, precum 

și ucrainean („Cireșul mamei” de G. Lysa), și bulgar („Mama” lui P. Burlak-

Volkanov), imagine arhetipală a casei („Nucul de după casă” V. Bacinschi; „Veniți 

acasă” V. Balika-Boinegri; „Casa părintească” E. Cojocaru; „La poartă” A. Manole 

etc.). Această imagine și invarianții săi lexicali (casă, colibă, palat, praguri, porți, 

leagăn, „cuib sub acoperiș”) – topos al existenței umane reale, care determină 

orizonturile rădăcinilor familiale (familiale), personale și existența națională, 

spiritul etnic. V. Balika-Boinegri, de exemplu, introduce imaginea casei într-un 

spațiu de mare valoare, proporțional cu spațiul spiritual și individul și oamenii în 

ansamblu. Casa din lumea artistică a poetei – „locul sfânt”, capabil de 

„binecuvântare pământească” („Veniți acasă”).  Spectrul semantic al structurilor 

figurative ale câmpului semantic specificat în opera artistică a E. Cojocaru este 

deosebit. Poeta, rămânând în direcția tradițională de a scuza imaginea casei ca bază 

a vieții, introduce în paleta de complot atingeri ușoare de aromă regională: „Ale 

noastre case din ceamur / Sunt trainice și-ncăpătoare („Cântare satului”); „...De le 

visez mereu parcă-s povești. / Mă cheamă pragul, poarta se deschide, / Mă sui cum 

pot în pomul de cais, / Și atâtea fructe ce-am mâncat oriunde / Cu gustul casei nu 

se-asemuiesc» („Casa părintească”). 

În lumea artistică a fiecăruia dintre poeți, după cum se poate vedea din 

materialul citat, imaginile genezei arhetipale joacă un rol foarte important. În 

majoritatea cazurilor, ele formează spațiul semantic al textului autorului, care intră 

direct sau indirect în „anumite relații cu memoria culturală a poporului” [12]. 

Piatra de temelie a lumii artistice a versurilor poeților români din Bugeac este 

imanența națională, care se realizează creativ prin componente atât de stabile 

precum „conexiunea organică cu destinul istoric al poporului, cu arta populară, 

care determină nu numai poetic, ci și imaginea morală a literaturii [22, p. 38]. 

Observăm în practica artistică a luminoșilor reprezentanți ai literaturii române din 

regiunea Bugeacului acele trăsături ale identității naționale care se disting în sens 

culturologic general de către cunoscutul cercetător al fenomenelor națiunii și al 

naționalismului E. Smith. 

Acestea sunt, în special, dominante ideologice și semantice precum „țara 

natală; mituri comune și memorie istorică; masă comună, cultură publică etc.” 

[19]. Populația autohtonă românească din regiunea Bugeacului dezvoltă și 

alimentează tradițiile artistice naționale (folclor, ficțiune, pictură, muzică) de mult 

timp, care reflectă modul său de viață, cultura, istoria, caracterul etnic, 

temperamentul, etc. Astfel, narațiunea lirică a poeților locali este dominată de teme 

precum memoria istorică a poporului nativ („Legenda neamului” A. Manole, 

„Genealogie” V. Capsamun), limba și cultura sa („Prea. Limbii Române” I. Bâcu), 

poveste dramatică în Basarabia („Maica Domnului la Frumușica Noua” 

V. Bacinschi), activități ale unor figuri proeminente (Decebal, Ștefan cel Mare, 

Miron Costin, Bogdan Haşdeu, Mihai Eminescu, Grigore Vieru etc.).  

Cele mai active dimensiuni ale identității naționale funcționează în poeziile cu 

un spectru tematic larg cu un concept dominant de „limbă maternă”. Și acest lucru 

este firesc, deoarece „prin limbaj devenim noi înșine, ne dezvoltăm capacitățile, 
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lumea interioară a omului devine realitate, numai după ce a dobândit ființa sa 

dezmembrată existentă în enunț etc.” [20, p. 394]. Aici putem cita o serie de poezii 

ale poeților Bugeachieni, în care motivele naționale se desfășoară în perspectiva 

problemei limbajului ca „casă a existenței” (M. Heidegger). Să încercăm să 

schițăm, cel puțin în linii punctate, trăsăturile imanente ale textualizării temei 

limbii materne în poezia celor mai proeminenți reprezentanți ai peisajului 

multicultural din sudul Basarabiei. În termeni metodologici, folosim principalele 

teze ale lucrării amănunțite a lui S. Andrusiv „Modul identității naționale: textul de 

la Liov din anii 1930”: „Limba națională nu este doar ceva ce poate fi extras și 

tradus în limbajul mașinii, ci și întreaga poveste de viață a acestui limbaj, care 

reflectă viața oamenilor care l-au creat, furia și metafizica lor, oamenii și limbajul 

lor, conexiunea filială mistică, ca legătură a poporului, limbajul său cu 

transcendentul, cu Dumnezeu – Tatăl” [1, p. 270]. 

Această temă poetică ca dominantă ideologică și semantică a imanenței 

naționale a textului autorului și, prin urmare, a lumii sale artistice, este reprezentată 

pe scară largă de lucrări ale autorilor ucraineni: „Limbă” de V. Vyhoţev, „Limbă 

nativă” de G. Lysa, „Limba maternă sună tandru” de V. Simeico, „Limba lui 

Șevcenko” T. Kibkalo și alții. [15]. Cu o sinceritate extremă, poeții își afirmă 

aproape declarativ implicarea în problemele limbii materne ca parte integrantă a 

Ucrainei în ansamblu. 

În „eu-ul” artistic și civic al eroului liric al poeziilor avem o personalitate 

care, potrivit lui P. Ivanişân, „dezvăluie nu numai prezența națională individuală, 

proprie sau a altcuiva a ucrainenilor, ci de asemenea, ființa colectivă a oamenilor. 

„Fiinţa)” [6, p. 238]. Spectrul problematic al temei „Limbă maternă” este prezentat 

în multe feluri în versurile poeților bulgari din Bugeac, care îl înțeleg la nivelul 

scorurilor spirituale ridicate: „Limba mamei” de I. Volkov, „Limba mea maternă” 

de T. Tanasova-Todorova, „Limba mamei” de N. Stoyanova, „Limba bulgară” de 

T. Stoyanov [5]. Acesta este, de fapt, unul dintre aspectele tematice dominante ale 

existenței artistice a versurilor tuturor poeților basarabeni. 

 Factorul emoțional și psihologic esențial al armonizării interne a textului 

autorului fiecăruia dintre ele, un indicator al efectului sinergetic al acestuia în 

practica lor creativă este asocierea conceptului de „limbă maternă” cu arhetipul 

Mamei. 

   La fel ca alți artiști contemporani sudbasarabeni, problema limbii materne ca 

„casă a ființei” (M. Heidegger) a poporului este ridicată de autorii români. Îl 

actualizează activ în aspecte tematice precum memoria istorică a poporului nativ și 

locul și rolul în progresul său spiritual al unor figuri românești proeminente, 

trecutul și prezentul limbii și culturii native etc. Dezvăluirile lui A. Manole din 

poezia „Legenda națiunii”, impregnate de viziuni historiosofice recunoscute, sunt 

pline de lirism special. Informațiile despre originile și evoluția limbii materne sunt 

citite prin prisma paletei de complot. Pentru a spori expresia emoțională, poetul 

folosește activ resursele bogate de imagini și figuri de sintaxă: „...Și se trage – fir 

de in – / De pe la Miron Costin” [28, p. 12]. În acest fel, el formează sarcina 

estetică a textului, care din punct de vedere al genului poate fi interpretată ca o 
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auto-prezentare lirică a cântărețului poporului nativ. Acest lucru este demonstrat de 

nivelul lexical al expresiei autorului, în care atât cuvântul nominal, cât și cel 

figurativ au nu numai încărcătură emoțională și expresivă, ci și ideologică și 

semantică: „Am o limbă ca o zână, / E a mea și e română” [28, p. 12]. Liniile unui 

alt poet basarabean, V. Capsamun, sună în mod imperativ un fel de testament 

pentru descendenții păstrării limbii materne ca principal factor al memoriei 

etnomentale a oamenilor: „Azi, când sunt și eu părinte, / Vreu copiii să-mi 

vorbească / Și să plângă și să cânte / Tot în limba românească” [26, p. 4]. 

Un „monument” patetic pentru limba maternă este creat de I. Bâcu în poezia 

„Prea mult”, ridicând problema intensificării dezvoltării limbii, subliniind căile ei 

de dezvoltare și îmbogățire. În dezvăluirile lirice ale artistului, răsună în special 

dorul de spațiu cultural românofon și dorința sinceră de a transmite cititorului 

cuvântul matern: „prea multe cuvinte orfane s-au adunat la bustul limbii române, 

prea multe tăceri înfiate au rămas de ocară” [25, p. 14]. Ca poet cu o compoziție 

distinct filosofică, el își introduce în mod organic intențiile în fluxul meditativ de 

reflecții asupra eternului și transcendentului. Înțelegând estetic naționalul și 

universalul în cele mai largi dimensiuni semantice, I. Bâcu rămâne în fiecare caz 

un artist unic, în a cărui lume artistică sunt sintetizate organic teme existențiale și 

experiențe patriotice profund personale. Adi G. Secara-Halil, care se află în prefața 

colecției, are perfectă dreptate [„Strigătul tăcerii”] subliniază că autorul său, 

interpretând abstractul și existențialul, rămâne în felul său un poet unic, „Doar 

cochetând, totuși, cu abstractul, Ion Bâcu este un poet unic în felul său, călătorind 

cu o inedită “șalupă a meditației”, mică arcă a lui Noe care salvează spiritul 

românesc de la inevitabile zvârcoliri ale materiilor, ale elementelor fundamentale, 

Apă, Aer, Foc, Pământ…” [25, p. 12]. Pentru a ilustra aceste observații, 

cercetătorul prezintă una dintre numeroasele ilustrații artistice posibile – un 

fragment din poezia „Patria” [„Baștina”], în care eroul liric apare în fața cititorului 

maximalist în sentimentele sale pentru Patrie ca fiind cel mai înalt, altar aproape 

sacru: „baștina e totul ce naște și moare / baștina e aburul somnului dulce / revii la 

vers / când te gândești la ea” [25, p. 29]. Recepția literar-critică, precum și textele 

proprii ale poetului, confirmă opinia că pentru I. Bâcu, indiferent de subiectul sau 

specificul genului operei, valorile spirituale sunt legate de rădăcini (limba 

poporului nativ, cultura și istoria sa). Această componentă tematică este un 

segment semantic important al lumii artistice a poeziei artistului în general, precum 

și a întregii generații a contemporanilor săi. 

Faptul că poezia lirică a poeților români din Bugeac este dominată de diverse 

aspecte ale temei limbii și culturii române este dovedit de bogatul lor intertext 

literar. El este destul de productiv prezentat în lucrările lor despre figurile 

reprezentative ale  poporului român – personalități culturale și istorice cunoscute. 

Scriitorii sunt în special personaje literare frecvente în subiectele operei lor. Un 

exemplu este o serie de poezii din colecția „Strigătul tăcerii”, dedicată figurilor 

iconice ale literaturii române (Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Ilie Motrescu, 

Grigori Bostan etc.). Printre aceste nume se numără contemporanii poetului, pe 

care îi asociază cu propriile sale priorități ideologice și estetice. O ilustrare artistică 
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vie a celor spuse poate fi o poezie adresată scriitorului basarabean Valeriu 

Cojocaru, care este apropiat în spirit de I. Bâcu („dangăte reci tristeți 

mlăștinoase”).  

Liniile directoare pentru păstrarea bazelor identității naționale sunt evidențiate 

de apelul activ al poeților la clasicul culturii românești, un artist unic al cuvântului 

de înalt nivel estetic Mihai Eminescu. Figura sa titanică este percepută și evaluată 

de ei în termeni de pasiune ca un fenomen care atinge profunzimea tensiunii 

emoționale, estetice și spirituale a națiunii. Poeziile autorilor din ținutul 

Bugeacului, în care lumina culturii românești este prezentă în mod explicit sau 

aluziv, pot fi percepute ca un fenomen artistic interesant al propriei expresii 

creative a autorului, dialogul său atemporal cu memoria genetică a strămoșilor săi. 

Acest lucru este demonstrat, de exemplu, de un poem dedicat lui M. Eminescu, 

scris de I. Bâcu: „În iesle... lui Mihail Eminescu” A. Manole compune o odă pentru 

clasicii culturii românești, făcând apel la contemporani și descendenți cu 

instrucțiunea de a nu uita rădăcinile lor: „De răsună azi pământul – / Cântă cântece 

și vântul, / C-a trăit pe acest plai / Eminescu, fiu Mihai” [28, p. 12]. Liniile citate în 

termeni de gen pot fi percepute ca un testament, un imperativ spiritual de 

semnificație individuală și universală. 

Este semnificativ faptul că figura lui Mihai Eminescu apare în multe feluri nu 

numai în poeziile poeților din Bugeac, ci și în lucrările științifice și jurnalistice și 

literar-critice. V. Bacinschi, de exemplu, este autorul unui studiu cu  pagini puțin 

cunoscute din biografia lui Eminescu referitoare la perioada aflării poetului la 

Odesa : „Cocostârc străin. Mihai Eminescu la Odesa”, Odesa, 2011; 

„M. Eminescu. Scrisori de la Kuialnik și Odesa”, Odesa, 2018. Astfel de conexiuni 

intergenerice nu numai că îmbogățesc în mod semnificativ cultura românească din 

regiune cu informații fiabile, dar încarcă și cititorul cu o energie pasională specială. 

Adesea poeții români din Bugeac recurg la interpretarea „emblematicii 

realiste” (M. Bahtin), folosind bogatele resurse ale cronotopului istoric, adică 

„relația esențială a caracteristicilor temporale și spațiale ale fenomenelor descrise 

în opera de artă” [10, p. 726]. Astfel, A. Manole în poezia menționată în repetate 

rânduri „Legenda națiunii” prezintă retrospectiv un fel de „iconostas” al unor figuri 

proeminente ale istoriei românești antice și recente, implicate în progresul cultural 

și statalitatea: „A trăit și Decebal”; „Domn ne-a fost Ștefan cel Mare. / Am o limbă 

ca o zână...”; „Și-i călită pe ilău / Încă de Bogdan Hașdeu”.   

Organizat în textele „noi” cu cronotopul lor istoric, astfel de reflecții lirice 

concentrează problemele esențiale condensate ale trecutului dramatic al poporului 

român pe pământurile  Bugeacului. În acest scop, poeții aleg episoadele istorice 

tragice culminante pentru crearea complotului. O ilustrare artistică vie a celor 

spuse poate fi poezia „Doamna noastră din Frumuşica Nouă” de V. Bacinschi. Se 

bazează pe faptul real al distrugerii mai multor sate moldovenești (Frumuşica 

Nouă, Roşia, Zurum) și construcția zonei militare Tarutyno pe teritoriul lor în 

conformitate cu Decizia nr. 742 a Consiliului de Miniștri al URSS din august 10, 

1946. 
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Poetul transmite efectul unei mari tragedii și dureri reale ale oamenilor exilați, 

implicând resursele intertextului biblic. Păstrând codul semantic al canonului 

biblic, autorul versului se adresează Sfintei Fecioare ca Patroana Cerească: „Ceva 

se întamplă, se săvârșește, / Ceva, cum e picătura de mir... / Maica Domnului pe 

toți ne bocește / La Frumușica, în cimitir”] [24, p. 11].  

Sinteza principiului de construire a națiunii și religios-creativ al viziunilor 

istoriosofice ca una dintre dominantele semantice importante formează fenomenul 

artistic contextual al peisajului literar din Bugeac. Este, de asemenea, fructuos 

reprezentat de poezia în limba ucraineană. Aproape tipologic de V. Bacinschi în 

acest sens este poetul din Ismail V. Reva, în ale cărui „reflecții artistice intertextul 

biblic joacă o importantă funcție ideologică și estetică” [18, p. 66]. În acest 

context, ar trebui adăugat că V. Bacinschi a cercetat și a prezentat în multe lucrări 

științifice și jurnalistice pagini semnificative de istorie și cultură a poporului român 

din ținuturile basarabene. Să numim cele mai importante: („Sudul Basarabiei – 

pământ uitat de oameni și de Dumnezeu”, Galați, 2010); („Cântece pentru 

Basarabia”, Oradea, 2001); („Pe Valul Imparatului Traian”, Cernăuţi, 2005); 

(„Recviem pentru Frumușica”, Sibiu, 2016) etc. 

Astfel, lucrările artistice, parțial științifice și jurnalistice ale autorilor români 

contemporani prezentate în dimensiunea contextuală arată în mod convingător că 

personalitatea creatoare a unui adevărat poet este inseparabilă de soarta poporului, 

a limbajului, culturii, tradițiilor, istoriei sale. Astfel, se poate susține că identitatea 

artistică și autoidentificarea scriitorului în general ca „sistem de credințe 

ontologice, estetice și etice” [16, p. 168] este direct dependentă de identitatea sa 

națională, funcționând ca o componentă organică a spațiului estetic al textului și 

formând în cele din urmă sinergia lumii artistice a fiecărui autor. 

O trăsătură integrală a versurilor poeților din Bugeac este discursul regional 

prezentat în mod fructuos. Asocierile metaforice cu imagini dominante, care îi 

marchează spațiul artistic local, joacă un rol estetic important în conceptul holistic 

de creație al fiecăruia dintre autori. În ciuda trăsăturilor individuale distincte ale 

întruchipării lor artistice, dominanta tipologică comună aici sunt semnele-coduri 

figurative ale „micii patrii”, care formează discursul artistic al toposului regional, 

explicat prin imagini ale toposului teritorial (Bugeac, Dunăre, Basarabia) , 

denumirile mediului acvatic (Dunărea, lacul Ialpug), orașe / sate (Ismail, Kiliya, 

Bolgrad, Tatarbunar, Larjanka, Safiany etc.). 

În imaginea autorului despre lume, acestea dezvăluie „versiuni individuale ale 

emblemelor artistice ale continuumului regional – imagini și motive, care, în 

sistemul general de coordonate creative ale artiștilor, la nivelul elementelor 

stilistice individuale, reprezintă spațiul istoric și cultural, stăpânit estetic – real și 

spiritual” [17, p. 206]. 

Componenta regională a lumii artistice a versurilor poeților multilingvi din 

Bugeac poate fi citită chiar în titlurile multor poezii structurate de toponime (în 

mare parte oikonime și hidronime) ca markeri ai regiunii sud-basarabene: 

„Bugeac” de V. Vyhodţsev, Bugeac de G. Barbarov, „Bolgrad” de I. Volkov, 

„Valsul din  Ismail” de M. Vasiliuk, „Cântecul bunarilor tătari” de G. Lysa, 
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„Gloriosul oraș Kiliya” de V. Vyhodţsev, „Parcul din  Ismail” de O. Viger, poezia 

„Ismail” de L. Kiseliov, „Seara la Ialpug” de S. Levin, „Izvorul la Dunăre” de 

T. Kibkalo, „O, Dunărea mea, Dunăre” de V. Simeiko, poezia „Călătorie pe 

Dunăre” de V. Reva și alții. 

Lumea artistică a versurilor poeților români basarabeni, precum și a tuturor 

reprezentanților multilingvi ai peisajului literar din Bugeac, se explică prin 

panorama regională, care este structurată de concepte de bază precum Bugeacul, 

Basarabia, Dunărea, Ialpug și invariantele semantice: „Imnul Basarabiei”, „Iarna în 

Bugeac”, „Dunărea la Ismail” de V. Bacinschi; „Ialpugul” de I. Bâcu; „Dunării”, 

„Valuri dunărene”, „Ialpugului” de E. Cojocaru, „Bădărgel” (hidronim, numele 

unui mic lac din apropierea satului Novoselskoe), „Primăvara la Dunăre” de 

V. Capsamun. Semnificația acestor imagini simbolice dominante este evidențiată 

elocvent de numele asociației literare a poeților români din Basarabia – „Ecoul 

Bugecului”.  

Imaginile frecvente care formează culoarea Bugeacului a versurilor autorilor 

români sunt recunoașterea florei, în special a viței de vie (V. Bacinschi: „Unde 

frunza de viță-de-vie este regină”), a salcâmului  (E. Cojocaru: „Eu nu pot nici să-

mi închipui / Stepa fără de salcâmi!”; „Mă sui cum pot în pomul de cais...”).  

Aspectele originale ale întruchipării artistice a imaginilor „Bugeac” / 

„basarabene” caracterizează revelațiile lirice ale lui V. Bacinschi. Poetul, în 

special, le introduce în reflecțiile sale meditative asupra existenței, asupra ciclului 

vieții umane și a curgerii ireversibile a timpului. Astfel, imaginea Bugeacului 

exprimă motivele filosofice ale versurilor artistului, devine partea lor organică, 

„materie” sintetică specifică a imaginii autorului asupra lumii, segment semantic al 

ipotezei individuale a existenței, ca, de exemplu, în poemul „Iarna în Bugeac”: 

„Feerie nordică, poveste – / În Bugeacul sudic, ca într-un impas... / Înainte, zice 

lumea, mult mai este. / Nimenea nu știe cât a mai rămas” [24, p. 42]. La fel ca 

artiștii săi contemporani, V. Bacinschi își cere scuze Basarabiei ca o substanță 

spirituală importantă pentru el, un fel de sacru, care este o sursă inepuizabilă de 

construire a lumii sale artistice și a energiei estetice a textului:  „Trecută prin foc și 

prin sabie, / Țară de dor, Basarabie, / Ție cu drag și durere azi mă închin...”. 

Patosul înalt în reproducerea spațiilor dragi inimii, adorația pentru măreția lor este 

încorporată în definiția genului operei, pe care autorul său o definește ca „imn” 

(„Imnul Basarabiei”). Se știe că această formă hagiografică a evoluat de la 

„cântece de cult emoțional, terminându-se cu o rugăciune către venerata zeitate” 

[9, p. 225]. Moduri similare de poetizare a meleagului natal se găsesc și la alți 

autori basarabeni (de exemplu, „Imnul Ismailului” de V. Reva). 

Prezintă imagini regionale cu conceptul cheie „Bugeac” și „Basarabia” și 

I. Bâcu în cele mai diverse contexte semantice (caracter istoric, filosofic, moral și 

etic): „durerii Bugeacului în cocioaba verdelui din verb” [25, p. 99]; „pe bolta 

Basarabiei şi mi se pare că ele te-au chemat” [25, p. 99]. 

Conceptul de „Dunăre” este un marker lexical și semantic omniprezent al 

versurilor poeților din Bugeac, indiferent de limba textului. Frecvența ridicată a 

invariantelor sale și a contextelor artistice și figurative, avantajul lor tangibil în 
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structura emotivă generală a versurilor mărturisește importanța pentru fiecare 

dintre autori imaginea Dunării ca simbol al plaiului natal. O astfel de apartenență 

geografică este întruchipată în versiuni individuale ale narațiunii lirice de asociații 

vii. 

Această imagine ca simbol al frumuseții și bogăției din regiunea Dunării este 

destul de comună în practica creativă a artiștilor ucraineni – la nivelul structurilor 

și titlurilor metaforice colecțiile „La Dunăre se joacă valul” și „Primăvara la 

Dunăre” de T. Kibkalo, poezia „Călătorie la Dunăre” de V. Reva, poezii „Noaptea 

pe Dunăre” de M. Vasyliuk și „O, Dunăre , Dunărea mea” de V. Simeiko, melodia  

„O, dincolo de Dunărea albastră” de V. Vyhodţev și alții. 

Imaginea Dunării și, prin urmare, motivele „Dunării”, sunt răspândite în 

versurile autorilor români. Aceștia acționează de obicei ca indicatori cheie ai auto-

exprimării individuale a fiecăruia dintre artiști, purtătorul expresiei autorului, 

implicarea „eu-ului” său în imagine („Dunărea în Ismail” de V. Bacinschi, 

„Primăvara pe Dunăre”de V. Capsamun, „Valurile Dunării” de E. Cojocaru etc.) În 

același timp observăm trăsăturile emoționale, figurative și evaluative deosebite ale 

acestei chei pentru construcția lor lingvistică și mentală, diverse contexte de 

complot: „dac-aș fi putut să curg cu Dunărea...” [25, p. 17]; „Iar Dunărea albastră 

le dă elan de-a fi” [27, p. 80]. 

Laitmotivul este imaginea Dunării în versurile E. Cojocaru. De la prima ei 

colecție „Exod”, publicată în 2006 în orașul românesc Oradea, până la poeziile 

inedite de astăzi, poeta rămâne fidelă motivelor și imaginilor omniprezente din 

spectrul „Dunării”. Chiar și titlurile poeziilor („Dunărea”, „Valurile Dunării”) ar 

trebui să vorbească despre imaginea Dunării ca fiind centrală în lumea artistică a 

versurilor sale, care structurează bogatul câmp asociativ al textului autorului, 

creează un mit holistic care întruchipează istoria și prezentul Bugeacului:  „Iar 

Dunărea albastră le dă elan de-a fi” [27, p. 9];  „În apa ta s-au oglindit toți zeii, / 

Pe-a tale maluri s-au zidit cetăți” [27, p. 8]. În complotul poeziilor E. Cojocaru, 

imaginea Dunării este adesea combinată cu toponime, realități istorice, care 

marchează clar spațiul Bugeacului: „Corăbii din Elada ți-au măsurat adâncul, / A 

zguduit Suvorov întregul Ismail, / Istoria ne spune cum istoveai tumultul / Și-ți 

cuibăreai în albie propriul destin” [27, p. 8]. 

Poeta atrage fragmente intertextuale în textele sale, folosește aluzii la 

comploturi artistice cunoscute dedicate Dunării ca sursă inepuizabilă de inspirație 

creativă a artistului: „Pe undele lui Strauss toți îngeri-ți apropii / Iar pentru coarda 

lirei mereu Muză rămâi” [27, p. 8]. (Aici, desigur, puteți ghici valsul fenomenal al 

celebrului compozitor austriac J. Strauss „Pe frumoasa Dunăre albastră”). Într-un 

astfel de context, apare un adevărat râu – „una dintre cele mai mari și mai 

importante căi navigabile din Europa” [2, p. 86]. În același timp, este un fel de cod 

cultural și artistic al memoriei istoriosofice și culturologice a locuitorilor români 

din Bugeac. 

Un alt marker esențial al lumii artistice a versurilor artiștilor cuvântului din 

Bugeac este hidronimul Ialpug (lac de tip estuar, cel mai mare lac natural din 

Ucraina, situat în districtele Bolgrad, Ismail și Reni). Într-un astfel de context, un 
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apare adevăratul râu – „una dintre cele mai mari și mai importante căi navigabile 

din Europa” [2, p. 86]. În același timp este un fel de cod cultural și artistic al 

memoriei istoriosofice și culturale a locuitorilor români din Bugeac. 

La fel ca Dunărea, Ialpugul cu toată armonia și peisajul său natural devine 

pentru poeții basarabeni un simbol al dragostei pentru meleagul natal, un semn nu 

numai al cărții sale de vizită geografice, ci și al lumii spirituale, al spațiului 

etnomental. În același timp, fiecare dintre ei dezvăluie modul individual al 

reprezentării sale artistice. Astfel, I. Bâcu, personificând în folclor această imagine 

a peisajului basarabean, o înzestrează cu tonalități dramatice, care au, de obicei, un 

caracter meditativ și un conținut filosofic: „Și cât de mult mă-nchin în fața 

valurilor lui, / Citindu-i în privire tristețea de un veac aprinsă” [25, p. 106]. În 

reflecțiile lirice ale poetului există aluzii clare la tristele realități din Ialpug 

(poluarea lacului cu canalizare, moartea periodică a biosului acvatic), care sunt 

asociate cu probleme morale și etice. În unele locuri, revelațiile sale profund lirice 

seamănă cu genurile folclorice ale lamentărilor populare cu tonalitățile lor 

dramatice caracteristice: „În grădina mea cu versuri împietrite / De multe ori 

Ialpugu-și plânge soarta [25, p. 106]. 

În dedicațiile adresate lacului Ialpug, E. Cojocaru fără declarativitate și 

retorică inutilă transmite patosul afirmării vieții, formează o lume emoțională 

vitalistă, transmite reflecții personale asupra problemelor eterne ale vieții, sensul 

creativității: „Te știu etern izvor de armonie, / Tu mă îndemni pe-al scrisului 

pornire / Și făr-să vreau pun mâna pe hârtie, / Și scriu ușor, și vreau să scriu de 

tine...” [27, p. 9]. Apartenența geografică se întruchipează, așa cum se poate vedea 

din fragmentele citate, în auto-exprimarea creativă individuală a fiecăruia dintre 

poeți. Această caracteristică este, de asemenea, caracteristică multor lucrări în 

proză ale artiștilor români din Bugeac (de exemplu, cartea miniaturilor în proză 

„Coasta Ialpugului” de Valeriu Cojocaru). 

 Fragmentele menționate din textele de mai sus, precum și comentariile, ce le 

însoțesc, mărturisesc despre culoarea regională a lumii artistice a poeților din 

Bugeac, care depășește evident descrierea externă a peisajului natural, îndeplinind 

în fiecare caz concret funcții ideologico-estetice, dezvăluind „ ideea scriitorului  și 

teleologia (scopul final) lucrării.” [3, p. 115]. Imaginile semanticii regionale a 

poeților basarabeni au un caracter subiectiv. Cu toate acestea, pur personal 

amplifică, de obicei, intențiile autorului, iar cotidianul răspunde cu o gamă largă de 

simțuri, reflecții interne, reflecții filosofice generale etc. 

În consecință, dominantele ideinico-tematice și figurative ale poeziei 

românești contemporane din Bugeac dezvăluie o gamă diversă de asociații 

culturale și istorice. Fiecare dintre reprezentanții ei a manifestat o atitudine creativă 

individuală, un fel de identitate artistică – la nivel de problematică, specific 

stilistic, resurse lingvistice și altele. Principiul unificator pentru acest cerc de poeți 

a fost determinat de motivele de bază ale memoriei istorice a poporului român, de 

limba, istoria, cultura sa, precum și de frumusețea peisajelor ținutului. Lumea 

artistică a versurilor a fost formată din probleme etnomentale, naționale și 

universale.  
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Poezia, analizată în articol, a demonstrat identitatea și originalitatea  artiștilor 

români ai cuvântului în continuumul multicultural al regiunii Bugeacului. Au fost 

detectate componentele lumii artistice ale fiecăruia dintre ei, au fost subliniate 

atitudinea față de  viață, credință, sistemul de valori etc. În evaluarea muncii lor 

creative, aceasta „face posibilă înțelegerea legilor universului intern, spiritual, 

uman și artistic” [14, p. 114], apropierea cititorului  de percepția obiectivă și 

înțelegerea adecvată a valorilor estetice în limitele poeziei individuale și, în același 

timp, în contextul cultural general al peisajului literar al Bugeacului. Nivelurile 

structural-funcționale ale lumii artistice a liricii artiștilor români ai cuvântului din  

Bugeac  au nevoie de înțelegerea lor științifică ulterioară. Vectorul de studiu 

menționat în articol ni se pare promițător, deoarece aprofundează semnificațiile 

narațiunii lor lirice, deschizând posibilități interpretative largi pentru cercetătorii 

contemporani.  
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ЗМІСТ 

 

Від упорядників 
 

Vadim BACINSCHI / Вадим БАЧИНСЬКИЙ 
 

Imnul Basarabiei / Гімн Бессарабії 
 

Chipul tău  / Твій образ 
 

Nucul de după casă  / Горіх за хатою 
 

Iarna în Bugeac / Зима у Буджаку 
 

Din sat de la mine / З мого села 
 

Vinul dragostei / Вино кохання 
 

Dunărea la Ismail / Дунай в Ізмаїлі 
 

Maica Domnului la Frumusica Noua / Богоматір  Фрумушика Нова 
 

N-am sa te uit... / Тебе не забуду… 
 

Ion BÂCU/ Іон БИКУ  
 

ecoul bugeacului  / відлуння буджака 
 

baștina / батьківщина 
 

nu căutați vise ieftine  / не шукайте дешевих мрій 
 

erupția întâmplării / виверження випадковості 
 

Ialpugul / Ялпуг 
 

prea... / занадто… 
 

verdele din verb / зелень з дієслова 
 

dorul matern / материнська туга 
 

apropiere de psalm / наближення до псалму 
 

dăruire de sine vântului / дарування себе вітру 
 

motiv de primăvară / весняний мотив 
 

Eufrosinia COJOCARU / Єфросинія КОЖОКАРУ   
 

Salcâmul / Акація 
 

Dunării / Дунаю 
 

Valuri dunărene / Дунайські хвилі 
 

Ialpugului / Ялпугу 
 

Închinăciune stepei / Поклоніння степу 
 

Cântare satului / Спів селу 
 

Casa părintească / Батьківська хата   
 

Anatol MANOLE / Анатол МАНОЛЕ 
 

La poartă/  Біля воріт 
 

Iarna / Зима 
 

Legenda neamului / Легенда нації 
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Victor CAPSAMUN / Віктор КАПСАМУН 
 

Genealogie / Генеалогія  
 

Primăvara la Dunăre / Весна на Дунаї (уривок) 
 

Bâdârgel / Бидирджеле 
 

Vera  BALICA-BOINEGRI / Віра БАЛІКА-БОЙНЕГРІ 
 

Ascultă-mă / Вислухай мене 
 

Veniți acasă / Приходьте додому 
 

Stai, mai stai / Чекай, ще чекай 
 

Галина Райбедюк, Вікторія Демидчик-Асаржи. Домінанти 

художнього світу сучасної румуномовної поезії Буджака в 

контекстуальному вимірі…………………………………………………. 
 

Galina Raibediuk,  Victoria Demidcik-Asarji. Poezia contemporană 

românească din Bugeac: dominantele  lumii artistice în dimensiune 

contextuală…………………………………………………………………. 
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