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ELENA LILIANA POPESCU
Născută la 20 iulie 1948 în Turnu Măgurele, Teleorman, Elena Liliana Popescu este doctor în
matematici, profesor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, poet şi traducător. După
1989 s-a implicat în viaţa socială şi politică a României, publicând mai multe articole în presa centrală. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România, Secţia de Poezie.
A publicat peste douăzeci şi cinci de volume de poezie şi traduceri din engleză, franceză şi spaniolă.
Poezii ale sale, traduse în engleză, spaniolă, franceză, italiană, portugheză, sârbă, chineză, urdu, germană,
albaneză, latină, olandeză, au fost publicate în diferite reviste literare din România şi din străinătate
(Argentina, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Cuba, Germania, Mexic, Nicaragua, Puerto Rico, Serbia,
Spania, Salvador, SUA, Taiwan, Uruguay). Pentru activitatea sa literară a primit Diploma specială a
Festivalului Internaţional de Poezie de la Uzdin, Serbia, 1997, Premiul I la Festivalul de Poezie „Novalis”,
München, Germania, 1998, şi Menţiune la X Certamen de Poesia „Leonardo Cercós”, Palma de Mallorca,
Spania, 2007.
A publicat volumele de poezie: Ţie (Editura Universităţii din Bucureşti, 1994); Tărâmul dintre gânduri
(Editura Universităţii din Bucureşti, 1997); Cânt de Iubire − Song of Love (Herald, Bucureşti, 1999; ediţia a II-a
revăzută, Editura Pelerin, Bucureşti & Editura Lumină Lină, New York, 2007), versiune bilingvă românoengleză, traducere de Adrian George Sahlean; Imn Existenţei (Editura Herald, Bucureşti, 2000), volum
dedicat lui Mihai Eminescu; Cânt de Iubire − Pesma Liubavi (Editura Savez Srba u Rumuniji, Timişoara, 2001),
versiune bilingvă româno-sârbă, traducere de Draga Mirjanič; Pelerin (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003);
Peregrino (Editura Empireuma, Orihuela, Spania, 2004), versiune bilingvă româno-spaniolă, traducere de
Joaquín Garrigós; Cuan grande es la tristeza (Como el rayo, Alicante, Spania, 2005), traducere de Joaquín
Garrigos şi Dan Munteanu, selecţie şi ilustraţii de Ramón Fernández; versiunea chineză a volumului Cânt de
Iubire (Taipei, Taiwan, 2006), traducere de Lee Kuei-shien; Himno a la Existencia (Linajes Editores, Mexic,
2006), traducere de Joaquín Garrigos şi Adrian Mac Liman; Un solo canto (Poeticas, Argentina, 2006), în
spaniolă de Joaquín Garrigos şi Dan Munteanu; Cât de aproape… − Lo cerca que estabas… (Editura Pelerin,
Bucureşti, 2007), versiune bilingvă româno-spaniolă, traducere de Joaquín Garrigós şi Dan Munteanu; Unde
eşti, Timp? Poezii. 1965–2005 (Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2007); Poeme (Lahore, Pakistan, 2008),
versiune bilingvă româno-urdu, traducere de Alla Ditta Raza Choudary; Peregrino (traducere în portugheză de
Luciano Maia, Brazilia, 2009). A publicat volumul Zborul. Vis şi Destin (Editura Hermes, Bucureşti, 1999),
cuprinzând poezii şi un jurnal de zbor al poetului pilot George Ioana, tatăl său.
Dintre traduceri, menţionăm: Introspecţia (de Ramana Maharshi, din engleză, Editura Axis Mundi,
Bucureşti, 1993); Viaţa Impersonală (din franceză, Editura Papirus, Râmnicu Vâlcea, 1994; ediţia a II-a
revăzută, Editura Pelerin, 2007); Înţeleptul de la Arunachala (Dialoguri cu Ramana Maharshi, Vol. I–II, din
engleză, Editura Herald, Bucureşti, 1997); Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (de Moises Castillo, din
spaniolă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002); Introspecţia. Poeme (de Ramana Maharshi, din engleză, Editura
Asociaţiei Literare Ţie, 2004); Poesías (de Theodor Damian, traducere în spaniolă, în colaborare, Editura
Lumină Lină, SUA, 2005); Frumuseţea tandreţei (de Lee Kuei-shien, din engleză, Editura Pelerin, Bucureşti,
2006); Harpă de umbră şi lumină (de Lina Zerón, din spaniolă, Editura Pelerin, Bucureşti, 2007); Gânduri
peregrine (de Hugo Gutiérrez Vega, din spaniolă, Editura Pelerin, Bucureşti, 2009).
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Poezii ale sale au apărut în mai multe antologii colective, dintre care menţionăm: O antologie a poetelor
din România (Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2000); A la sombra del Tigre. Cartografía poética del mundo
latino (Ciudad de México, Mexic, 2003); Poemas. Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu (Editorial de
la Universidad Católica, Buenos Aires, Argentina, 2005); Conjuro de Luces (Ciudad de México, Mexic, 2006);
Agenda poética del año 2008 (Linajes & Amarillo Editores, Mexic, 2007); Zborul cuvintelor (Bucureşti, 2009),
antologie poetică româno-albaneză, traducere de Baki Ymeri; Inventario Azul, antologie poetică în limba
spaniolă realizată de Felix Hugo Noblecilla Purizaga (Perú) şi Wilma Borchers (Chile), în curs de apariţie.
A publicat în reviste literare din ţară şi din străinătate (Argentina, Columbia, Germania, Nicaragua,
Spania, SUA) articole, reportaje şi traduceri din opera a peste cincizeci de scriitori clasici şi contemporani.
Pentru mai multe informaţii se poate vizita pagina Web personală: http://www.elena-liliana-popescu.ro
&
Born in 1948 in Turnu Măgurele, Romania, Elena Liliana Popescu holds both a Master’s Degree
and a PhD in Mathematics from the University of Bucharest, Romania. She is currently professor at the
University of Bucharest. She is currently professor at the University of Bucharest. She is poet, translator,
and member of the Writers' Union of Romania.
She made her debut in poetry in 1994 with the volume Ţie (To You) followed by Tărâmul dintre
gânduri (The Realm between Thoughts, 1997), Imn Existenţei (Hymn to Existence, 2000), Pelerin (Pilgrim, 2003). Some
of her poems have been published in English in the volume Cânt de Iubire − Song of Love (translated by
Adrian George Sahlean, 1999), and in Serbian, Cânt de Iubire − Pesma Liubavi (translated by the poet Draga
Mirjanič, 2001). This volume has also been translated in Spanish, by Joaquín Garrigós and Moises Castillo.
Peregrino, Spanish version of Pelerin, translated by Joaquín Garrigós, published in Spain, in 2004, followed by
Cuan grande es la tristeza (E-book, Spanish version: Joaquín Garrigós and Dan Munteanu, Spain, 2005), Un
solo canto (E-book, Spanish version: Joaquín Garrigós and Dan Munteanu Colan, Argentina, 2006); Chinese
version of Song of Love (translated by Lee Kuei-shien, Taiwan, 2006); Himno a la Existencia (Hymn to Existence,
Spanish version: Joaquín Garrigós, Adrian Mac Liman, Mexico, 2006); Cât de aproape… − Lo cerca que
estabas… (2007), Spanish version: Joaquín Garrigós and Dan Munteanu; Unde eşti, Timp? (Time, where have you
gone?, 2007); Poems (Lahore, Pakistan, 2008), Urdu version: Alla Dita Raza Choudary; Peregrino (Pilgrim,
translation in Portuguese by Luciano Maia, Brazil, 2009). She published Zborul. Vis şi Destin (Flying. Dream
and Destiny, 1999), by her father, the poet pilot George Ioana.
She translated in Romanian the following works: Introspecţia (Self-Inquiry, by Ramana Maharshi, from
English, 1993; 2004); Viaţa Impersonală (Impersonal Life, from French, 1994; 2007); Înţeleptul de la Arunachala
(Talks with Ramana Maharshi, from English, 1997); Caosmos, Katharsis nu doar pentru mine (Chaosmos, Katharsis
not only for me, by Moises Castillo, from Spanish, 2002); Introspecţia. Poeme (Self-Inquiry. Poems, by Ramana
Maharshi, from English, 2004); Poesías (Poetry, by Theodor Damian, translated from Romanian, in
collaboration, New York, 2005) Frumuseţea Tandreţei (The beauty of Tenderness, by Lee Kuei-shien, from
English, 2006), Harpă de umbră şi lumină (Harp of shade and fire, by Lina Zerón, from Spanish, 2007); Gânduri
peregrine (Pilgrims thoughts by Hugo Gutiérrez Vega, from Spanish, Editions Pelerin, Bucharest, 2009).
Also she had published, in literary magazines, translations of more than fifty classic and
contemporary poets.
For her literary activity Elena Liliana Popescu has received the Special Diploma at the International
Festival of Poetry, Uzdin, Yugoslavia (1997), the First Prize at the “Novalis” Poetry Festival, Munich,
Germany (1998) and Special Diploma at the International Festival of Poetry, X Certamen de Poesía “Leonardo
Cercós”, Palma de Mallorca, Spain, 2007).
Some of her poems have been translated in English, Spanish, French, Portuguese, Serbian, Italian,
Chinese, German, Dutch, Albanian, Latin and Urdu and published in various anthologies (Beyond the
Horizon, USA, 1998; O antologie a poetelor din România, 2000; A la sombra del Tigre, México, 2003; Poemas de
Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu, Argentina, 2005); Conjuro de Luces (Mexico, 2006), Agenda
poética del año 2008 (Linajes Editores & Amarillos Editores, Ciudad de México, Mexico, 2007), Inventario
Azul, anthology of poetry in Spanish, realized by Felix Hugo Noblecilla Purizaga (Peru) and Wilma
Borchers (2009, Chile), and in different literary magazines from Argentina, Brazil, Canada, Chile, Columbia,
Cuba, Germany, Italy, Mexico, Nicaragua, Salvador, Serbia, Spain, Taiwan, Uruguay and USA.
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Her personal page web can be visited http://www.elena-liliana-popescu.ro
&
Nacida en 1948, en Turnu Măgurele, Rumanía, Elena Liliana Popescu es licenciada y Doctora en
Matemáticas, por la Universidad de Bucarest, de la que actualmente, es profesora. Liliana Popescu es
miembro de la Unión de Escritores de Rumania, sección de Poesía. Ha publicado más de veinte libros de
poesía y de traducciones del inglés, francés y el español, en su país y en el extranjero.
Libros de poesía: Ţie (A Ti, 1994), Cânt de Iubire − Song of Love (Canto de Amor, al ingles por Adrian
G. Sahlean, Bucarest, 1999; la segunda edición revisada, EE.UU., 2007); el libro de su padre, el poeta y
piloto George Ioana, Zborul. Vis şi Destin (Vuelo. Sueño y Destino, Bucarest, 1999); Cânt de Iubire − Pesma
Liubavi (traducción al serbo-croata de Cânt de Iubire por el poeta Draga Mirjanič, Timişoara, 2001); Peregrino
(versión español de Pelerin por Joaquín Garrigós, Orihuela, España, 2004); Cuan grande es la tristeza (en
formato digital, en español por Joaquín Garrigós y Dan Munteanu, selección y ilustraciones por Ramón
Fernández, Alicante, España, 2005); Un solo canto (en formato digital, en español por Joaquín Garrigós y
Dan Munteanu, Poéticas, Argentina, 2006); La versión en chino de Cânt de Iubire (por el poeta Lee KueiShien, Taiwán, 2006); Himno a la Existencia (en español por Joaquín Garrigós y Adrian Mac Liman, revisado
por Lina Zerón, Linajes Editores, México, 2006); Cât de aproape…− Lo cerca que estabas… (al español por
Joaquín Garrigós y Dan Munteanu, Bucarest, 2007), Unde eşti, Timp? (¿Tiempo, donde estas?, Bucarest, 2007).
Traducciones: Introspecţia (Introspección, 1994); Înţeleptul de la Arunachala (El sabio de Arunachala, de
Ramana Maharshi, del inglés, Vol. I-II, 1997); Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (Caosmos. Una catarsis no
sólo para mi, del español, de Moisés Castillo, 2002); Introspecţia. Poeme (Introspección. Poemas, de Ramana
Maharshi, del inglés, 2004); Poesías (de Theodor Damian, traducción del rumano, en colaboración, NY.,
2005); Frumuseţea Tandreţei (La belleza de la Ternura, de Lee Kuei-shien, Bucarest, 2006); Harpă de umbră şi
lumină (Arpa de sombra y lumbre, de Lina Zerón, Bucarest, 2007); Gânduri peregrine (Pensamientos peregrinos, de
Hugo Gutiérrez Vega, del español, Ediciones Pelerin, Bucarest, 2009).
Ha obtenido las siguientes distinciones literarias: Diploma y mención de honor en el Festival
Internacional de Poesía de la Uzdin (Serbia), en 1997, el Primer Premio en el Festival de Poesía “Novalis”,
en Munich, Alemania, en 1998, y también Diploma y mención en el X Certamen de Poesía “Leonardo
Cercós”, Palma de Mallorca (España, 2007).
Ha sido incluida en las antologías O antologie a poetelor din România (Bucarest, 2000); A la sombra del
tigre (México, 2003); Poemas. Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu (Argentina, 2005), Conjuro de
Luces (México, 2006), Agenda poética del año 2008 (México, 2007), Inventario Azul, anthologie poetique en
espagnol realisée par Felix Hugo Noblecilla Purizaga (Perú) et Wilma Borchers (2009, Chile), entre otras.
Sus poemas han sido traducidos al inglés, español, francés, italiano, portugués, chino, serbo-croata,
albanés, neerlandés, alemán, latino y urdu, y publicados en antologías y en varias revistas impresas y de
Internet, tanto en Rumania como en el exterior (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Cuba, EE.UU., España, El Salvador, México, Nicaragua, Puerto Rico, Serbia, Taiwán, Uruguay). Ha
traducido al rumano de las obra de más de cuarenta autores clásicos y contemporáneos, poetas y narradores.
Se puede visitar su página Web personal http://www.elena-liliana-popescu.ro/
&
Née le 20 juillet 1948 à Turnu Măgurele, Teleorman, Elena Liliana Popescu est docteur en
Mathématiques, professeur universitaire à la Faculté de Mathématiques de l’Université de Bucarest, poète et
traducteur. Depuis 1989, elle s’est impliquée dans la vie sociale et politique roumaine, en publiant de
nombreux ouvrages dans la presse centrale. Elle est membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie, Section
poésie.
Elle a publié plus de vingt volumes de poésie et de traductions d’anglais, français et espagnol. Ses
poésies, traduites en anglais, espagnol, français, portugais, italien, serbe, chinois, urdu, hollandais, allemand
et latin ont été publiées dans de nombreuses revues littéraires en Roumanie et à l’étranger (Allemagne,
Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique, Nicaragua, Porto
Rico, Serbie, Salvador, Taiwan, Uruguay). Pour son activité littéraire, elle a reçu le diplôme spécial du
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Festival International de Poésie d’Uzdin, Serbie, 1997, le Premier prix au Festival de Poésie « Novalis » à
Munich, Allemagne, 1998, et la Mention au Xe Certamen de Poesia « Leonardo Cercós », à Palma de Majorque,
Espagne, 2007. Elle a également participé à un certain nombre d’événements culturels en lien avec la poésie
en Europe et sur le continent américain.
Elle a publié les volumes de poésie : Ţie (Editions de l’Université de Bucarest, 1994) ; Tărâmul dintre
Gânduri (Editions de l’Université de Bucarest, 1997) ; Cânt de Iubire – Song of Love (Editions Herald, Bucarest,
1999 ; seconde édition révisée, Pelerin, Bucarest & Lumina Lină, New York, 2007), version bilingue
roumano-anglaise, traduction par Adrian G. Sahlean ; Imn Existenţei (Editions Herald, Bucarest, 2000),
volume consacré à Mihai Eminescu ; Cânt de Iubire – Pesma Liubavi (Editions Savez Srba u Rumuniji,
Timişoara, 2001), version bilingue roumano-serbe, traduction par Draga Mirjanič ; Pelerin (Editions Dacia,
Cluj-Napoca, 2003); Peregrino (Editions Empireuma, Orihuela, Espagne, 2004), version bilingue roumanoespagnole, traduction par Joaquín Garrigós ; Cuan grande es la tristeza (Como el rayo, Alicante, Espagne,
2005), traduction par Joaquín Garrigos et Dan Munteanu, sélection et illustration par Ramón Fernández ;
version chinoise du volume Cânt de Iubire (Taipei, Taiwan, 2006), traduction par Lee Kuei-shien ; Himno a la
Existencia (Linajes Editores, 2006), traduction par Joaquín Garrigos et Adrian Mac Liman ; Un solo canto
(Poeticas, Argentine, 2006), en espagnol par Joaquín Garrigos şi Dan Munteanu ; Cât de aproape… − Lo cerca
que estabas… (Editions Pelerin, Bucarest, 2007), version bilingue roumano-espagnole, traduction par Joaquín
Garrigós et Dan Munteanu ; Unde eşti, Timp? Poezii. 1965-2005 (Editions Curtea veche, Bucarest, 2007) ;
Poeme (Lahore, Pakistan, 2008), version bilingue roumano-urdu, traduction par Alla Ditta Raza Choudary ;
Peregrino (traduction en portugais par Luciano Maia, Brésil, 2009). Elle a publié le volume Zborul. Vis şi Destin
(Editions Hermes, Bucarest, 1999), comprenant des poésies et un journal de vol du poète pilote George
Ioana, son père.
Parmi ses traductions, nous mentionnons : Introspecţia (de Ramana Maharshi, de l’anglais, Editions
Axis Mundi, Bucarest, 1993) ; Viaţa Impersonală (du français, Editions Papirus, Râmnicu Vâlcea, 1994 ;
seconde édition révisée, Editions Pelerin, 2007) ; Înţeleptul de la Arunachala (Dialogues avec Ramana
Maharshi, Vol I-II, de l’anglais, Editions Herald, Bucarest, 1997) ; Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (de
Moises Castillo, de l’espagnol, Editions Dacia, Cluj-Napoca, 2002) ; Introspecţia. Poeme (de Ramana Maharshi,
de l’anglais, Editions de l’Association Literaire Ţie, Bucarest, 2004) ; Poesías (de Theodor Damian, traduction
en espagnol, en collaboration, Lumină Lină, SUA, 2005) ; Frumuseţea Tandreţei (de Lee Kuei-shien, de
l’anglais, Editions Pelerin, Bucarest, 2006) ; Harpă de umbră şi lumină (de Lina Zerón, de l’espagnol, Editions
Pelerin, Bucarest, 2007) ; Gânduri peregrine (de Hugo Gutiérrez Vega, de l’espagnol, Editions Pelerin,
Bucarest, 2009).
Ses poésies ont été publiées dans de nombreuses anthologies collectives, dont : O antologie a poetelor
din România (Editions Muzeul Literaturii Române, Bucarest, 2000) ; A la sombra del Tigre. Cartografía doética del
mundo latino (Ciudad de México, Mexique, 2003) ; Poemas. Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu
(Editions de l’Université Catholique de Buenos Aires, Argentine, 2005) ; Conjuro de Luces (Ciudad de México,
Mexique, 2006) ; Agenda poética del año 2008, (Linajes & Amarillo Editores, Mexique, 2007). Zborul cuvintelor
(Editions Do-minor, Bucarest, 2009), anthologie poetique roumano-albanais, realisée par Baki Ymeri;
Inventario Azul, anthologie poetique en espagnol realisée par Felix Hugo Noblecilla Purizaga (Perú) et Wilma
Borchers (Chili).
Elle a publié dans des revues littéraires au pays et à l’étranger (Argentine, Colombie, Allemagne,
Nicaragua, Espagne, Etats-Unis) des articles, des reportages et des traductions de l’anglais, du français et de
l’espagnol, de l’œuvre de plus de cinquante écrivains classiques et contemporains. Elle dispose d’une page
personnelle attrayante http://www.elena-liliana-popescu.ro où sont présentées ses activités et certains des
ouvrages et articles qu’elle a publiés.
&
Elena Liliana Popescu nasceu em 20 de julho de 1948 em Turnu Magurele, Teleorman, Romênia. É
doutora em Matemática, professora universitária da Faculdade de Matemática da Universidade de Bucareste,
poetisa e tradutora. Após 1989 tomou parte na vida social-política da Romênia, publicando diversos artigos
na imprensa do país. É membro da União dos Escritores da Romênia, Seção de Poesia.
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Publicou mais de vinte títulos de poesia em romeno e em traduções do inglês, francês e espanhol.
Poemas seus, traduzidos ao inglês, espanhol, português, italiano, francês, sérvio, chinês, urdu, holandês,
alemão e latim foram publicados em diversas revistas literárias da Romênia e do exterior (Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Cuba, Alemanha, México, Nicarágua, Paquistão, Porto Rico, Sérvia, Espanha,
Estados Unidos, Taiwan e Uruguai).
Por sua atividade literária recebeu o Diploma Especial do Festival Internacional de Poesia de Uzdin
(Sérvia, 1997), o primeiro prêmio do Festival de Poesia Novalis, de Munique, em 1998 e menção honrosa
no X Certame de Poesia “Leonardo Cercos”, em Palma de Mallorca, Espanha, em 2007.
A crítica especializada da Romênia e de vários países tem considerado a escritura poética de Elena
Liliana Popescu como um dos mais altos valores estéticos da poesia contemporânea, com repercussões
extremamente positivas no âmbito dos estudos estéticos e de análise literária. Você pode visitar a sua página
pessoal em: http://www.elena-liliana-popescu.ro
&
Nata nel 1948, a Turnu Măgurele, in Romania. Elena Liliana Popescu si è laureata e ha ottenuto un
dottorato in Matematica, presso l’Università di Bucarest, dove attualmente insegna. Dopo il 1989, ha
iniziato la sua attività nel giornalismo rumeno con saggi di interesse generale, così come con articoli
contemporanei su temi sociali e politici.
Elena Liliana Popescu è membro dell’Unione degli Scrittori della Romania, sezione Poesia. La sua
attività letteraria si orienta soprattutto verso la poesia e la traduzione della letteratura poetica, filosofica e
spirituale del mondo. Ha pubblicato vari libri di poesia e, come traduttrice, ha tradotto dall’inglese, dal
francese e dallo spagnolo, e i suoi lavori sono stati pubblicati in libri e riviste, in Romania e all’estero (Stati
Uniti, Germania, Spagna).
Debutta in poesia nel 1994, con il volume Ţie (A Te, Edizioni dell’Università di Bucarest); poi, nel
1997, Tărâmul Dintre Gânduri (Il regno in mezzo ai pensieri, Edizioni dell’Università di Bucarest). Nel 1999,
pubblica il libro su suo padre, il poeta e pilota George Ioana, Zborul. Vis şi Destin (Volo. Sogno e destino,
Edizioni Hermes); lo stesso anno esce Cânt de Iubire/ Song of Love (Canto d’Amore, Edizioni Herald; edizione
rivista, Edizioni Lumina Lina & Edizioni Pelerin, 2007), versione bilingue rumena-inglese, tradotto da Adrian
G. Sahlean. Nel 2000, viene pubblicato Imn Existenţei (Inno all’Esistenza, Edizioni Herald), raccolta di poesie
in omaggio al poeta romantico rumeno Mihai Eminescu. Entrambi questi libri vengono pubblicati a
Bucarest. Nel 2003 esce il libro di poesie Pelerin (Pellegrino, Edizioni Dacia, Cluj-Napoca). Il libro Canto
d’Amore è stato tradotto al serbo-croato dal poeta serbo Draga Mirjanič, e pubblicato in versione bilingue
nel 2001 (Cânt de Iubire/ Pesma Liubavi, Edizioni Sabes Srba u Rumuniji, Timişoara). Il libro Canto d’Amore è
stato tradotto al cinese, dal poeta serbo lee Kuei-shien, e pubblicato nel 2006 (Taiwan). Il libro Pelerin è stato
tradotto in spagnolo da Joaquín Garrigós, e pubblicato in versione bilingue nel 2004 (Peregrino, Edizioni
Empireuma, Spagna). Nel 2005 viene pubblicato Cuan grande es la tristeza, tradotto in spagnolo da Joaquín e
Dan Munteanu, selezione ed illustrazioni da Ramón Fernández (Spagna, 2005) e nel 2006, Un solo canto,
tradotto in spagnolo da Joaquín Garrigós e Dan Munteanu (Poeticas, Argentina, 2006). Il libro Inno
all’Esistenza è stato tradotto in spagnolo da Joaquín Garrigós e Adrian Mac Liman, e pubblicato nel 2006
(Himno a la Existencia, Edizioni Linajes Editores, Mexico). Nel 2007, pubblica il libro Cât de aproape.../ Lo
cerca que estabas... (Edizioni Pelerin), e Unde eşti, Timp? (Tempo, dove sei?, Edizioni Curtea veche). Nel 2008
pubblica Poeme (Lahore, Pakistan), libro bilingue rumeno-urdu, traduzione Alla Ditta Raza Choudary e nel
2009, Peregrino (traduzione in portoghese Luciano Maia, Brasile).
Fra le sue traduzioni, si possono citare Introspecţia (Introspezione, dall’inglese, Edizioni Axis Mundi, 1993);
Înţeleptul de la Arunachala (Il saggio di Arunachala, Edizioni Herald, 1997), pubblicati a Bucarest; Viaţa
Impersonală (La vita impersonale, dal libro francese La Vie Impersonale, Edizioni Papirus, Râmnicu Vâlcea, 1994),
Introspecţia. Poeme (Introspezione, Poemi da Ramana Maharshi, Edizioni dell’Asociaţia Literare Ţie), dall’inglese.
Nel 2002, esce la sua traduzione dallo spagnolo Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (Caosmos. Una catarsis no
sólo para mí, da Moisés Castillo Florián, Edizioni Dacia, Cluj-Napoca). Dopo il 2004, pubblica Poesías (da
Theodor Damian, dall’rumeno, Edizioni Lumină Lină, N.Y, 2005), Frumuseţea Tandreţei (da Lee Kuey-shien,
dall’inglese, Edizioni Pelerin, 2007), Viaţa Impersonală (edizione rivista, dall’francese, Edizioni Pelerin, 2007),
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Harpă de umbră şi lumină (da Lina Zerón, Edizioni Pelerin, 2007), traduzione dallo spagnolo, Gânduri peregrine
(da Hugo Gutiérrez Vega, dallo spagnolo, Edizioni Pelerin, Bucarest, 2009).
Ha ottenuto i seguenti premi letterari: Diploma e menzione onorifica al Festival Internazionale di
Poesia della Uzdin (Serbia), 1997; il Primo Premio al Festival di Poesia “Novalis”, a Monaco, Germania, nel
1998 e Diploma e menzione onorifica al X Concorso di Poesia “Leonardo Cercós”, Palma de Mallorca, Spania,
2007).
Alcuni dei suoi articoli, poesie o traduzioni sono stati pubblicati in antologie (si possono citare:
Poemi. Lucian Blaga, Luciano Maia, Elena Liliana Popescu, Edizioni dell’Università Catolica Argentina,
Argentina, 2005, Conjuro de Luces, México, 2006, Agenda poética del año 2008, Messico, Edizioni Linajes e
Amarillo, 2007, Zborul cuvintelor (Edizioni Do-minor, Bucarest, 2009), un'antologia poetique rumenoalbanese, tradotto da Baki Ymeri, e Inventario Azul, antologia di poesia spagnola realizzato da Hugo Felix
Noblecilla Purizaga (Perú) e Wilma Borchers (Cile) e in riviste stampate e in internet, tanto in Romania
quanto all’estero: Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Cuba, Germania, Serbia, Spagna, Stati Uniti,
Messico, Nicaragua, Taiwan e Uruguay. Si può visitare la sua pagina Web personale all’indirizzo:
http://www.elena-liliana-popescu.ro

PORNIND DE LA UN SINGUR POEM
Remarc în primul rând, ca traducător, originalitatea structurării unui întreg volum pornind
de la un singur poem. El este intitulat foarte sugestiv Dacă. Un proverb cunoscut afirmă concretpragmatic că şi cel mai lung drum începe cu un singur pas, dar el se aplică în egală masură şi
drumului cunoaşterii şi autocunoaşterii; se poate construi o întreagă filosofie de la necesitatea
primului pas pentru studierea universului care ne înconjoară; dar înţelegerea naturii lucrurilor
aparente, sau esenţa lor comună devine sterilă dacă nu trecem mai departe, la investigarea propriei
naturi, aflate în universul tainic din noi înşine.
Acesta este îndemnul poemului Dacă, din volumul Cânt de Iubire − Song of Love scris de Elena
Liliana Popescu şi tradus de mine în limba engleză încă de acum zece ani. Un poem de natură
filosofică, ce abordează sub forma unei interogaţii-introspecţii problemele fundamentale ale omului,
şi misterul zămislirii cuvintelor ce se ascunde în Tăcere.
Pentru un poem scris într-o limbă care nu este de largă circulaţie, faptul că a fost tradus în
numeroase limbi este important şi binevenit. Mesajul universal al ideilor şi temelor abordate – un
mesaj adresat nouă, tuturor – nu ar putea ajunge altfel la cititori de naţionalităţi diferite.
Desigur, mă onorează faptul că sunt primul traducător al acestui poem într-o limbă străină,
dar îmi dă şi un sentiment de responsabilitate, pentru că unele traduceri au fost făcute pornind de la
versiunea engleză. Mă bucură impactul produs de acest poem asupra celor ce au ajuns să-l traducă,
mulţi dintre aceştia fiind traducători cunoscuţi din limba română în diferite alte limbi.
În ultimă instanţă, prezentul volum, constituit din poemul Dacă şi cele patruzeci şi două de
versiuni, este nu doar un proiect literar îndrăzneţ şi unic în felul lui; el este şi un mesaj poetic
devenit dialog intercultural sub semnul Poeziei.
&
STARTING FROM A SINGLE POEM
As a translator, I should mention first the original structure of a volume starting from a
single poem. Its title, IF, is also quite suggestive: a well-known proverb states that even the longest
trip starts with a single step, a concrete/pragmatic approach that applies equally to the long road of
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knowledge and self-discovery. One can build an entire philosophy starting from the important first
step one takes in discovering the world: however, understanding how things appear or what they
share at the core becomes sterile IF one does not take the next step toward discovering our own
nature, hidden in the secret universe within ourselves.
This is what the poem IF by Elena Liliana Popescu, translated into English by me 10 years
ago and included in the volume Cânt de Iubire − Song of Love, is proposing. This is a philosophical
poem, approaching Man’s fundamental questions as an interrogation/ introspection, and reaching
for the birth mystery of words that lies hidden in Silence.
The translation of any poem written in a language of lesser circulation is a welcomed and
necessary: the universality of the poem’s ideas – a message for each and all of us – would not
otherwise reach the readers of the various nationalities.
Of course, I am honored to be the first translator of this poem into a foreign language; this
gives me at the same time a feeling of responsibility, considering the fact that some of the
translations had my English version at the start. I am delighted that this poem had an impact on
those translators, many of them well-known for their work from Romanian into other languages.
Ultimately, this volume – built around the original poem, Dacă (IF), and its forty two
translations – is not only a daring literary project, unique in kind; it is also a poetic message that has
become an intercultural dialogue under the sign of Poesy.
Adrian George Sahlean
Boston
June 15, 2009
PERIPLUL UNUI POEM
Poemul Dacă, scris cu mai mulţi ani în urmă, a fost inclus în volumul Cânt de Iubire − Song of
Love, publicat la Editura Herald din Bucureşti, în 1999, într-o ediţie bilingvă româno-engleză, în
traducerea lui Adrian George Sahlean. Ediţia a II-a, revăzută, avea să apară în 2007 (Editura Pelerin,
Bucureşti & Editura Lumină Lină, New York). Au urmat apoi volumele Cânt de Iubire − Pesma
Liubavi (Editura Savez Srba u Rumuniji, Timişoara, 2001), versiune bilingvă româno-sârbă,
traducerea fiind realizată de poetul Draga Mirjanič, şi versiunea chineză a volumului Cânt de Iubire
(Taipei, Taiwan, 2006), în traducerea poetului taiwanez Lee Kuei-shien. Canto de Amor, versiunea
spaniolă a aceluiaşi volum, în traducerea finalizată în 2002 de traducătorul spaniol Joaquín Garrigos,
împreună cu poetul peruan Moises Castillo, este sub tipar în Chile. Canto d’Amore, versiunea italiană
a volumului Cânt de Iubire, a fost realizată în 2005 de poetul şi traducătorul italian Stefano
Strazzabosco, iar cea în limba franceză, Chanson d’Amour, de traducătoarea Estelle Variot, bună
cunoscătoare a limbii române.
Mai multe poeme din volumele publicate au fost traduse în diverse limbi, de diferiţi
traducători şi publicate în antologii şi în reviste literare din ţară şi din străinătate. Dacă se regăsea, de
cele mai multe ori, printre poemele alese de traducători.
La un moment dat, constatând că numărul acestor traduceri a crescut suficient de mult, s-a
născut ideea de a publica un volum cuprinzând acest poem însoţit de versiuni ale sale în mai multe
limbi. S-a pus problema publicării acestuia în străinătate, trezind interesul unor editori prin
particularitatea acestui volum, în care multilingvismul se manifestă raportat la un singur exemplu, şi
anume la un poem născut într-o limbă care nu este de largă circulaţie. Nu s-a întâmplat aşa, poate şi
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din convingerea mea că tocmai din acest motiv volumul ar trebui să apară în ţara în care se vorbeşte
cu precădere limba în care a fost scris: limba română.
Poemul Dacă a fost citit de fiecare dată atât în original, cât şi în traduceri în cadrul lecturilor
de la festivalurile poetice internaţionale, la târgurile de carte din ţară şi din străinătate sau la alte
întâlniri literare la care am participat. Am întâlnit în periplul meu literar poeţi şi traducători străini
cunoscători ai limbii române sau ai limbilor în care poemul fusese deja tradus, şi noi versiuni,
majoritatea fiind realizate din original, s-au adăugat treptat la traducerile existente.
Nu a fost un drum uşor însă solidaritatea umană poate îmbrăca uneori cele mai poetice
veşminte şi chiar aceasta s-a întâmplat în acest caz fericit.
Un mesaj de iubire, o singură întrebare adresată nouă înşine asumându-ne efortul de a-i
căuta răspunsul, sugestia de a cerceta natura universului din noi sau a esenţei noastre comune, de a
aspira spre perfecţiune, spre armonie şi spre înţelegerea reînnoirii perpetue a vieţii însăşi.
Pentru ca această carte să existe, a fost necesară contribuţia mai multor persoane de diferite
specialităţi, poeţi, traducători, profesori universitari mai ales din domeniul filologiei, lingvişti, dar şi
cercetători matematicieni, fizicieni sau de alte discipline. Fără talentul, generozitatea, competenţa,
seriozitatea, entuziasmul, tenacitatea, tuturor acestor oameni cu adevărat minunaţi, iubitori de
poezie, apariţia acestei cărţi nu ar fi fost posibilă.
În acest sens, aş dori să mulţumesc în primul rând celor ce semnează traducerile din
prezentul volum şi i-am numit în ordinea în care au apărut traducerile, ordine păstrată şi pentru
versiunile incluse în volum: Adrian George Sahlean, Draga Mirjanić, Estelle Variot, Joaquín
Garrigós, Tudor Zamfirescu, Jan Willem Bos, Luciano Maia, Stefano Strazzabosco, Alla Ditta Raza
Choudary, Lee Kuey-shien, Madeleine Davidsohn, Raúl Lavalle, Ángel Zuazo López, Prima Roza,
Edy T. Baskoro, Baki Ymeri, Helena Ramos Baki, Lidija Dimkovska, Awais Naem, Tomáš Vašut,
Nana Bizinasvili, Irena Oder, Eduardo Moga, Ignacio Medina, Mariluz Suárez, Aarne Ruben, Asad
Naeem, Eliazar Solorzano, Theodora Theohari Apostolidis, Utkir Rozikov, Pia Tafdrup, Miloud
Homida, Won You-Suk, Clara Antinao, Ali Narçın, Sergii Luchkanyn, Olga Strashenko, Madlen
Gukasian, Roman Kissiov, Attila F. Balázs, Jitka Rožňová, Mohammad Sadeq Basiri, Åsa Apelkvist,
Anca Focşeneanu şi Mieko Hirano.
Nu mai puţin important este efortul celor care s-au implicat într-o formă sau alta în procesul
complex şi îndelungat al elaborării volumului Dacă. Menţionez dintre aceşti oameni de cultură,
scriitori, cadre didactice universitare şi cercetători, profesori de diferite specialităţi, jurnalişti, din
ţară sau din străinătate, pe Moises Florian Castillo, Malkhaz Shashiashvili, Toomas Kiho, Manuel
Quiroga Clerigo, Irina Anatolievna, Alexander Kondratiev, Antonio Gracia, Pepe Sánchez, Mihai
Maxim, Áron Gaál, Mihai Stepan-Cazazian, Vlad Copil, Vicenţiu Rusu, Marina Dumitriu, Dinu
Luca, mulţumindu-le totodată pentru ajutorul oferit.
Le adresez, de asemenea, mulţumirile mele editorilor români şi străini care au publicat
volumul Cânt de Iubire – Song of Love în original, sau traducerile lui, editorilor care au publicat volume
de antologii ce cuprind acest poem, în original sau în traduceri, în ţară sau în străinătate, editorilor
numeroaselor reviste literare din ţară sau din străinătate care au contribuit prin publicarea acestui
poem la promovarea lui în diferite grupuri sau medii literare din România şi din multe alte ţări ale
lumii. Amintesc doar câteva nume, numărul acestora fiind mult mai mare: Ion Mihai, Aurelian
Scrima, Theodor Damian, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, José Ángel Leyva, Lina Zerón,
José María Piñeiro, José Luis Zerón, Rodolfo Bucio, Omar Lara, Stan V. Cristea, Augustin
Popescu.
Le mulţumesc celor care s-au referit la poezia pe care o scriu în cadrul diferitelor prezentări
de autor, prin articole publicate în reviste, prin prefeţe sau postfeţe scrise pentru cărţile publicate.
Dintre aceştia, menţionez câteva nume: Gheorghe Glodeanu, Fernando Aguiar, Sabas Martín,
Manuel de Jesús Velázquez León, Ramon Acin, Edwin Yllescas, Ramón Fernández Palmeral,
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Andrei Ionescu, Solomon Marcus, Borislav Crstici. Îi amintesc aici şi pe cei care nu mai sunt printre
noi: Dan Sluşanschi, Cezar Baltag, Laurenţiu Ulici.
Un rol important în hotărârea de a publica acest volum a fost şi impactul pe care această
poezie l-a avut asupra cititorilor paginii web http://www.elena-liliana-popescu.ro/ creată în anul
2003 şi administrată cu succes de Amalia Iorgoiu, pagină ce conţine date despre traiectoria mea
poetică, printre acestea şi poeme în original şi în traduceri. Multe dintre aceste poeme, printre care
se regăsea de cele mai multe ori Dacă, au fost preluate şi postate pe diferite pagini web sau bloguri
din ţară şi din străinătate.
Acest volum nu ar fi apărut fără înţelegerea, susţinerea şi dragostea familiei, pentru care îmi
manifest recunoştinţa şi pe această cale.
Orice sugestie, observaţie sau propunere pentru completarea acestui volum cu noi traduceri
este binevenită, în vederea unei viitoare ediţii.
&
THE PERIPLUS OF A POEM
The poem “If”, written several years ago, was included in the volume Cânt de Iubire − Song of
Love that appeared in 1999 (Herald Publishing House, Bucharest) as a bilingual edition with English
translations by Adrian George Sahlean. The second and revised edition appeared in 2007 (Pelerin
Publishing House, Bucharest & Gracious Light Publishing House, New York).
There followed the volumes Cânt de Iubire − Pesma Liubavi (Savez Srba u Rumuniji
Publishing House, Timişoara, 2001), bilingual version Romanian-Serbian in the translation of Draga
Mirjanič and the Chinese version of the volume Cânt de Iubire (Taipei, Taiwan, 2006), translated by
the Taiwanese poet Lee Kuei-shien. Canto de Amor, the Spanish version of the same volume,
finalized in 2002 by the Spanish translator Joaquín Garrigos, with the Peruvian poet Moises Castillo
is in printing in Chile. Canto d’Amore, the Italian version of the volume Cânt de Iubire, was done in
2005 by the Italian poet and translator Stefano Srazzabosco, and the French one, Chanson d’amour,
by the French translator Estelle Variot.
Several poems from the published volumes were gradually translated into different
languages, by various translators and published in anthologies and literary magazines in Romania
and abroad. The poem “If” was among those most often chosen by the translators.
As the number of these translations was growing, the idea of publishing a volume
containing only this poem and its versions in various languages was born. The idea of publishing it
abroad also gained ground and caught the interest of several publishing houses through its
particularity, the manifest multilinguism applied to a unique case, a poem born in a less known
language. It wasn’t to be this way, maybe because of my conviction that this volume should appear
in the country where the spoken language, Romanian, is the one in which it was written.
The poem “If” was read every time in the original version and in translations at reading
sessions at international festivals, book-fairs in Romania and abroad or other literary meetings I
participated. During my trips I came across foreign poets and translators who knew Romanian or
one of the languages in which the poem was already translated and new versions were added
gradually to the already existing translations.
The road was not easy, but human solidarity appears at times in the most poetical forms and
this happened also in this happy case.
A message of love, a unique question to ourselves to search for an answer, the urge to look
into the nature of the world within us or into our common essence, to aspire toward perfection,
toward harmony and understanding the perpetual renaissance of life itself.
In order to finalize this book it was necessary to secure the contribution of many people of
different specialties, translators, poets, professors, critics, linguists, but also mathematicians,
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physicians and others. Without their generosity, talent, enthusiasm, tenacity, seriousness and
competence of these really wonderful people who love poetry, the publication of this book would
not have been possible.
For this, I would like to thank mainly those who sign the translations in this volume and I
name them in the order in which the translations were done through the years: Adrian George
Sahlean, Draga Mirjanić, Estelle Variot, Joaquín Garrigós, Tudor Zamfirescu, Jan Willem Bos,
Luciano Maia, Stefano Strazzabosco, Alla Ditta Raza Choudary, Lee Kuey-shien, Madeleine
Davidsohn, Raúl Lavalle, Ángel Zuazo López, Edy T. Baskoro, Prima Roza, Baki Ymeri, Helena
Ramos Baki, Lidija Dimkovska, Awais Naem, Tomáš Vašut, Nana Bizinasvili, Irena Oder, Eduardo
Moga, Ignacio Medina, Mariluz Suárez, Aarne Ruben, Asad Naeem, Eliazar Solorzano, Theodora
Theohari Apostolidis, Utkir Rozikov, Pia Tafdrup, Miloud Homida, Won You-Suk, Clara Antinao,
Ali Narçın, Sergii Lucikanyn, Olga Strashenko, Madlen Gukasian, Roman Kissiov, Attila F. Balázs,
Jitka Rožňová, Mohammad Sadeq Basiri, Åsa Apelkvist, Anca Focşeneanu and Mieko Hirano.
Not least important is the effort of those who were involved one way or another in the
complex and long process of compiling this volume. These are people of cultural status, writers,
most of them teachers and researchers, professors of different disciplines, journalists, from
Romania or abroad, and I want to thank them all for their help: Moises Florian Castillo, Malkhaz
Shashiashvili, Toomas Kiho, Manuel Quiroga Clerigo, Irina Anatolievna, Alexander Kondratiev,
Antonio Gracia, Pepe Sánchez, Mihai Maxim, Áron Gaál, Mihai Stepan-Cazazian, Vlad Copil,
Vicenţiu Rusu, Marina Dumitriu, Dinu Luca.
I would also like to give my thanks to the Romanian and foreign editors who published Cânt
de Iubire – Song of Love in its original or translated version, to the editors who published anthologies
containing this poem, to the editors of the many literary magazines who contributed by publishing
this poem and promoting it within various groups or literary circles in Romania and in many other
countries. I mention only several names, their number being much larger: Ion Mihai, Aurelian
Scrima, Theodor Damian, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, José Ángel Leyva, Lina Zerón,
José María Piñeiro, José Luis Zerón, Rodolfo Bucio, Omar Lara, Stan V. Cristea, Augustin
Popescu.
I am thankful to those who referred my poetry in various presentations, articles published in
magazines, and the forewords to my books. Among those I mention only some: Gheorghe
Glodeanu, Fernando Aguiar, Sabas Martín, Manuel de Jesús Velázquez León, Ramon Acin, Edwin
Yllescas, Ramón Fernández Palmeral, Andrei Ionescu, Solomon Marcus, Borislav Crstici.
I would also like to honor the names of those no longer among us: Dan Sluşanschi, Cezar
Baltag, Laurenţiu Ulici.
An important role in the decision to publish this volume was played by the impact of my
poetry on the readers of my webpage http://www.elena-liliana-popescu.ro whose creator and
successful webmaster is Amalia Iorgoiu; the page contains information on my poetical trajectory as
well as original and translated poems. Many of these poems (“If” among them) have been posted
on various other sites and blogs in Romania and abroad.
Finally, the publication of this volume would have been impossible without the
understanding, support and love of my family, to whom I express my gratitude here.
Any suggestion, observation or proposal for supplementing this volume with new
translations is welcome, in view of a future edition.
Elena Liliana Popescu
Bucharest
June 15, 2009
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Dacă
Dacă s-ar putea vreodată
să măsori nemăsuratul,
să cuprinzi nemărginirea,
să stai, străbătând neantul,
să fii nici unul, nici altul.
Dacă s-ar putea vreodată
neiubind să fii iubirea,
nesperând să fii speranţa,
nevorbind să fii vorbirea,
negândind să fii gândirea.
Dacă s-ar putea vreodată
să auzi neauzitul,
să priveşti în nevăzut
şi să afli neştiutul,
ar urma iar începutul?

If
If you could ever
measure the immeasurable,
take in the boundlessness
and, walking across nothingness,
be neither one nor the other;
If you could ever
be love without loving,
be hope without hoping,
be speech without speaking,
be thought without thinking;
If you could ever
hear the unheard,
look into the unseen
and learn the unknown −
would there be a new beginning?
English version: Adrian G. Sahlean
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Si se pudiera
Si se pudiera alguna vez
medir lo inconmensurable,
abarcar lo ilimitado
y, atravesando la nada,
no ser lo uno ni lo otro...
Si se pudiera alguna vez
ser amor sin amar,
ser esperanza sin esperar,
ser palabra sin hablar,
ser pensamiento sin pensar...
Si se pudiera alguna vez
escuchar lo inaudible,
mirar lo invisible
y aprender lo ignorado,
¿habría un nuevo comienzo?
Versión español: Joaquín Garrigós

S’il t’était possible
S’il t’était possible, un beau jour,
de mesurer l’incommensurable,
de prendre dans tes bras l’infini,
de rester figé, en parcourant le néant,
de n’être ni l’un, ni l’autre,
S’il t’était possible, un beau jour,
d’être l’amour sans aimer,
d’être l’espérance sans espérer,
d’être la parole sans parler,
d’être la pensée sans penser,
S’il t’était possible, un beau jour,
d’entendre ce que l’on n’entend pas,
de regarder dans ce que l’on ne voit pas,
et d’apprendre ce dont l’on ne sait rien,
en reviendrait-on à nouveau au commencement?
Version Française: Estelle Variot
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Se
Se possível fosse um dia
medires o imensurável,
abarcares o infinito,
te deteres sobre o nada,
năo seres um nem o outro.
Se possível fosse um dia
sem amar seres o amor,
sem esperar, a esperança,
sem falar, seres o verbo,
sem pensar, o pensamento.
Se possível fosse um dia
ouvires o inaudível,
olhares o invizível
e achares o năo-sabido,
seria um novo começo?
Versão portuguese: Luciano Maia

Se si potesse
Se si potesse un giorno
misurare l’incommensurabile,
abbracciare l’illimitato,
e attraversando il nulla,
non essere l’uno né l’altro...
Se si potesse un giorno
essere amore senza amare,
essere speranza senza sperare,
essere parola senza parlare,
essere pensiero senza pensare...
Se si potesse un giorno
udire l’inudibile,
vedere l’invisibile
e apprendere l’ignoto,
ci sarebbe un nuovo inizio?
Versione italiana: Stefano Strazzabosco
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Eğer
Eğer sen isteseydin;
Ölçülmezi ölçseydin,
Sınırsızlığı alsaydın,
Hiçliğin karşısına dikilen,
Biri olmazdın, diğerleri de.
Eğer sen isteseydin;
Sevmeden sevilmeyi,
Ummadan umulmayı,
Konuşmadan dillenmeyi,
Düşünmeden düşünü.
Eğer sen isteseydin;
Duyulmamışı duysaydın,
Bakıp da göremediğin,
Ortada bilinmeyen,
Bir başlangıç olur muydu?
Romen dilinden çeviri: Ali Narçın

Аko
Ако някога би било възможно
да измериш неизмеримото,
да обхванеш необятното,
и, застанал насред нищото,
да не бъдеш ни едно, ни друго.
Ако някога би било възможно
да си любов без да любиш,
надежда да си без да се надяваш,
говор да си без да разговаряш,
мисъл да си без да размишляваш.
Ако някога би било възможно
да чуеш нечуваното,
да видиш невидимото,
да познаеш неведомото,
би ли имало ново начало?
Превод на български: Роман Кисьов

20

Om
Om någon gång
du kunde mäta det omätbara
fånga det ändlösa
vilande färdas genom intet
som varken någon eller ingen
Om någon gång
kärleken var utan sin kära lek
hoppet utan sitt hopp
talandet utan sin röst
tänkandet utan sin tanke
Om någon gång
du kunde höra det ohörbara
se in i det osebara
veta det ovissa
Skulle början börja på nytt?
Swedish version: Åsa Apelkvist

DACĂ − O MEDITAŢIE ASUPRA CONDIŢIEI UMANE
Elena Liliana Popescu se apropie de poezie venind dinspre matematică, de unde nota de
puternică originalitate a operei sale poetice, poeta asumându-şi în mod deliberat modelul intelectual
al lirei, adresându-se cu predilecţie ideii, gândirii.
Nota personală a acestei opere trebuie căutată în amestecul de clasicism şi modernism, de
tradiţie şi inovaţie, amalgam insolit detectabil atât în versificaţie, cât şi în conţinutul poemelor.
Elena Liliana Popescu cultivă o poezie a marilor interogaţii, în disputa dintre sentiment şi
raţiune poeta preferând să rămână pe tărâmul vrăjit al „formelor-gând”.
O meditaţie asupra condiţiei umane este şi creaţia intitulată DACĂ, iar traducerea ei în 42 de
limbi reprezintă o veritabilă probă de virtuozitate.
Elena Liliana Popescu a publicat peste 25 de volume de poezie şi traduceri în ţară şi în
străinătate (Brazilia, Mexic, Spania, Pakistan, Taiwan), şi antologii de poezii ale sale au fost publicate
în numeroase reviste literare din România şi din străinătate (Argentina, Canada, Chile, Columbia,
Cuba, El Salvador, Germania, Mexic, Nicaragua, Puerto Rico, Serbia, Spania, SUA, Taiwan,
Uruguay), vocea sa făcându-se auzită în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii.
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IF − A MEDITATION ON HUMAN CONDITION
Elena Liliana Popescu is approaching poetry from mathematics, hence the note of deep
originality of her poetic work, the poet deliberately adopting the intellectual model of the lyre, with
predilection for the concept, the thought.
The note of her work must be gleaned from the personal mixture of classicism and
modernism, tradition and innovation, an unusual amalgam detectable in both versification and
theme of the poems.
Elena Liliana Popescu nurtures poetry of great interrogations while in the clash between
affect and reason she chooses to stay in the enchanted realm of "thought-forms".
To wit, the poem Dacă (If) − and its translations into 42 languages − is a meditation on the
human condition and a feat of virtuosity.
Elena Liliana Popescu has authored over 25 volumes of poetry and translations in Romania
and abroad (Brazil, Mexico, Spain, Pakistan, Taiwan), and anthologies of her poetry published in
literary magazines in Romania and abroad (Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Cuba, El
Salvador, Germany, Mexico, Nicaragua, Puerto Rico, Serbia, Spain, USA, Taiwan, Uruguay),
making her voice heard in the most remote corners of the world.
Gheorghe Glodeanu
Satu Mare
June 15, 2009
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