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LIUBI A RAICHICI (LJUBICA RAJKI ) s-a n scut în 19 ianuarie 
1962 (de Boboteaz , dup  calendarul pravoslavnic vechi, diminea a devreme, 
pe un ger, încât nimeni nu a mai încercat s  se nasc  în ziua aceea) într-un 
or el pe Dun re, la Moldova-Nou , jude ul Cara -Severin, a  at la por ile 
intr rii Dun rii în România. Într-o familie de sârbi, produc tori i iubitori 
aviza i de vinuri (tat l Jiva i mama Olga, chiaburi, desigur), proasp t întor i 
din deportarea în B r gan. 

A f cut toate colile care i s-au cerut, inclusiv facultatea la Universitatea 
de Vest din Timi oara (Facultatea de Filologie, Sec ia Limba i literatura 
rus , Limba i literatura român , 1985, ca s  în eleag  ce-au avut Stalin 
i Dej cu ea…), studii postuniversitare, tot acolo, la Catedra de limbi sla-

ve (specializare „Antropologie i lingvistic ” domeniul slavo-român, în 2005, 
ca s  poat  accede, în cuno tiin  de cauz , la înalt  coal  multicultural , 
balcanico-mondial  vaskonichitian ) i, în  nal, studi doctorale, la aceea i 
Universitate timi orean  (la Facultatea de Istorie, Teologie i Litere, în peri-
oada 2005-2008, cu tema „Vasko Popa în literatura român ”, coordonator  -
ind c rturarul, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu), pentru c  ea avea la Vasile 
Popa o veche datorie moral .

Acest studiu este, de fapt, lucrarea de doctorat. În ce a constat datoria? 
Un an de zile nimeni, dintre cei deporta i, nu a avut dreptul la vizite externe 
lag rului, s  le zic a a. i oricum, ai mei erau la 1000 de km dep rtare de 
cas . Dup  primul an, când au ap rut i rudele noastre (da, poate c , într-o zi, 
o s  scriu acest  saga…) au adus i un ziar, cu poemul lui Vasile Popa junior 
„Crne seobe” („Migra iile negre”). Nu tiu cât s-au priceput ai mei la poezie. 
Dar în moto-ul poemului, preluat din ziarul belgr dean „Pravda”, scria clar, 
negru pe alb, c  i ni te minoritari „iugoslavi” au fost deporta i… acest poem 
i-a convins pe deporta ii mei „iugoslavi” c  planeta tie, a a  at, i deci, ei vor 
  l sa i, într-o zi, s  plece de acolo… Târziu am realizat c  Vasilie Popa este 

poetul Vasko Popa, cel mai important scriitor de pe întreg spa iul ex-iugos-
lav, înc  din timpul vie ii sale, cel mai cunoscut în Europa i în toat  lumea 
poetic , cel mai tradus…

A scris mai mult decât a publicat. 
A publicat urm toarele volume de versuri: 1. Vertu na istinu (Cu ade-

vâr în fa a vântului), volum în caset , Bucure ti, editura Kriterion, 1986; 
2. Tišina pred srpsku re  (Lini tea dinaintea unui cuvânt sârb), editura De ije 
novine, Gornji Milanovac, S.F.R. Jugoslavija, 1991; 3. Bogu iza Le a (În spa-
tele Domnului), editura Uniunii Sârbilor din România, Timi oara, 1996; 
4. Pomilovanje (Miluie te), editura Uniunii Sârbilor din România, Timi oara, 
1997; 5. tiin a despre iluzii (Nauka o iluzijama), volum bilingv (sârbo-ro-
mân), editura Hestia, Timi oara, 1997; 6. Voljena u slobodno vreme (Iubit  în 
timpul liber), volum editat drept premiu Srpska književna nagrada, Beograd, 
F.R. Jugoslavija, 2000; 7. Sârbe te, într-o limb  necunoscut  (volum în limba 
român ), editura Timpul, Re i a, 2000; 8. Jovan Nebeski (Ioan Cerescul), edi-
tura Uniunii Sârbilor din România, Timi oara, 2003;

În curs de apari ie: 9. Srb (Sârb), volum bilingv sârbo-francez, editura 
Meridijani, colec ia International Festival of Poetry, Smederevo, Serbia;

10. 113 poema i 13 pauza (113 poeme i 13 pauze), antologie de poezie, 
editura Književne Opštine Vršac, Vršac, Serbia; 11. Vasko Popa – o integral  
poetic , traducerea integral  a operei lui Vasko Popa, editura Institutului 
Cultural Român, Bucure ti; 12. Ljubavnadlanu.com (Iubirepepalm .com), 
(volum de poezie bilingv, sârbo-român), în discu ii cu editura Brumar, 
Timi oara.



O CRONOLOGIE SUCCINT  A 
VIE II I OPEREI LUI VASKO POPA

1922 – Vasilie (consacrarea literar  o va cunoa te sub 
pseudonimul Vasko) Popa s-a n scut pe 29 iunie, în satul 
Grebena  (Grebenac), comun  Biserica Alb  (Bela Crkva), 
la treizeci de kilometrii de ora ul Vâr e  (Vršac), într-o fa-
milie de români b n eni, din tat l Vasilie, func ionar ban-
car, i mama Emilia, casnic , n scut  Uro evici-Suciu.

1926 – Dup  primii ani ai copil riei petrecu i prin sa-
tele b n ene Grebena  (Grebenac), Dupliaia (Dupljaja), 
Straja (Straža), se mut  cu p rin ii la Vâr e , unde tat l 
s u se va angaja la S. A. Luceaf rul, în calitate de func i-
onar bancar.

1932 – Termin  coala General  i se înscrie la Liceul 
Real din Vâr e .

1938 – La 1 ianuarie public ,  ind elev în clasa a VI-a 
(respectiv clasa a X-a), în ziarul liceal Novi Srednjoškolac 
(Noul Licean) povestirea Crno ma e (Pisica neagr ) i tot 
acolo va continua s  publice primele sale compuneri lite-
rare. 

1939/1940 – Termin  Liceul Real i la examenul de 
Bacalaureat ob ine cali  cativul excelent (minus matema-
tica!).

– Popa (care tocmai terminase Liceul) o va cunoa te 
pe frumoasa sa coleg  Haša Singer, elev  în clasa a VII-ea 
(respectiv clasa a XI-a) i din acea clip  i pân  la sfâr-
itul vie ii ei vor r mâne nedesp r i i. Popa îi va dedica 
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toate volumele sale de poezii i va recunoa te, mai târziu, 
c  Haša a fost principala sa surs  de inspira ie… 

1940 – În toamn , Vasko se înscrie la Facultate de 
Filoso  e din Belgrad.

– La sfâr itul lunii noiembrie se transfer  la Facultatea 
Tehnic  din Belgrad.

– Începutul celui de-al doilea R zboi Mondial îl va sur-
prinde la Vâr e , în casa p rinteasc .

1941 – Vine la Bucure ti unde se înscrie, la insisten-
e e p rin ilor, la Facultatea de Medicin . La Bucure ti va 

r mâne doar un an.
1942 – Din septembrie i pân  în decembrie 1943 este 

la Viena, unde se înscrie la Facultatea de Filozo  e.
1943 – În perioada mai-august, este închis în Lag rul 

de concentrare nazist din Veliki Be kerek (ast zi, ora ul 
Zrenjanin). P rin ii „îl r scump r ” i astfel este eliberat.

1944 - Se întoarce la Viena unde va r mâne pân  în 
septembrie, va frecventa cursurile de literatur  francez  i 
german , va lucra ca vatman de tramvai, se va întâlni cu 
tinerii de orientare stâng , de câteva ori va sc pa de urm -
ririle Gestapo-ului, pân  la întoarcerea sa la Vâr e , când 
ora ul a fost eliberat.

– În octombrie, imediat dup  întoarcere, este primit în 
Uniunea Tineretului Comunist din Iugoslavia (UTCI), iar 
la sfâr itul lunii a fost admis deja în Partidul Comunist 
Iugoslav (PCI). 

– C l tore te la Bucure ti (cu camionul sau cu trenul) 
pentru a procura hârtie de tip rit ziare sau reviste, dar i 
în calitate de delegat cultural. 

1945 – Continu  studiile la Grupa de Romanistic  a 
Facult ii de Filoso  e din Belgrad i totodat  este anga-
jat redactor la Radio Belgrad i revista Književne novine 
(Ziarul literar).

1946 – 11 august, la Co tei în  in eaz , împreun  cu 
Florica tefan, Aurel Gavrilov (cu care va r mâne prie-
ten pân  la sfâr itul vie ii) i al ii, suplimentul literar 
Libertatea literar , care va deveni, în ianuarie 1947, revis-
ta Lumina.

1947 – În ianuarie Popa devine redactorul ef al revis-
tei Lumina, care reprezint  de fapt prima revist  literar  
în limba român  din Iugoslavia; din redac ie mai f ceau 
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parte Radu Flora, mai târziu profesor la Facultatea de 
Filoso  e din Belgrad, Aurel Gavrilov i Ion Markoviceanu.

1949 – Termin  studiile. La examenul de Licen , 
unde a sus inut lucrarea cu tem  „Lirica sârb  din secolele 
XV i XVI“, a ob inut nota 8 (de i pe lucrera sa, profesorul 
Dragoljub Pavlovi  a scris cu creionul nota 10!).

– Public  în Književne novine primele versuri dedicate 
Hašei, care vor deveni celebre: O iju tvojih da nije… (Ochii 
t i de n-ar   …).

1950 – Apar i stârnesc mare interes ( i vâlv ) primele 
poezii în revista Književne novine i ziarul Borba, mai târ-
ziu în Mladost i Književnost.

1951-1953, este Secretarul general al Societ ii 
Culturale de Colaborare Iugoslavia –Fran a.

1952 – În var , Popa devine membru al Uniunii 
Scriitorilor din Serbia, împreun  cu Miodrag Pavlovi , 
Miodrag ur evi , Slobodan žuni  i Todor Toši .

Se fac sim ite criticile nefavorabile i virulente din 
partea aparatului critic aservit Partidului Comunist 
Iugoslav.

1953 – Apare primul s u volum de versuri Kora 
(Scoar a), la editura Novo pokolenje, Beograd. Cartea este 
în format mic i este dedicat  Hašei. Poeziile au fost scrise 
în perioada 1943-1953. Prima apreciere pozitiv  vine de la 
Zoran Miši , unul dintre cei mai aviza i i aprecia i critici 
ai vremii.

– Vasko Popa devine idolul tinerei genera ii. Este cri-
ticat sever de sus in torii literaturii proletcultiste, de ap -
r torii realismului socialist. Un rol deosebit de important 
în ap rarea lui Popa îl joac  poetul i în acela i timp un 
important comisar al partizanilor, Tanasije Mladenovi  (în 
ziarul Politika).

– Anul 1953 se a   sub semnul r zboiul dus pro sau 
contra Vasko Popa. Ziarele vremii consemneaz  criticile 
din ce în ce mai virulente aduse poetului de criticul marxist 
num rul unu al vremii, Ivan Lerik.

– Prime te pentru volumul Kora prestigiosul premiu 
literar Brankova nagrada. Despre Vasko Popa se vorbe te 
i scrie peste tot.

1954 – Devine redactor la editura Nopok, care se va 
numi mai târziu Nolit.
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– La insisten ele prietenilor îl traduce din francez  în 
sârbo-croat  pe Paul Eluard.

– În septembrie particip  la a doua Bienal  
Interna ional  de Poezie din Belgia, cu tema Poezia i lim-
ba. Popa î i va încheia referatul la acest simpozion cu fraza 
„Revolu ii în literatur  se realizeaz  în egal  m sur  prin 
intermediul ideologiei i al limbii.“

1955 – Cotidianul NIN public  un studiu amplu al 
poetului Borislav Mihajlovi  Mihiz, o paralel  între Popa 
i Pavlovi  „Ceea ce Du i  i Raki  au reprezentat pentru 

poezia noastr  la început de secol (al XX-lea, n.t.) ceea ce 
Crnjanski i Rastko Petrovi  au însemnat dou  decenii mai 
târziu, reprezint , f r  îndoial , pentru mijlocul de secol, 
Miodrag Pavlovi  i Vasko Popa: ei sunt ini iatorii, cotito-
rii, modernizatorii, cercet torii i creatorii. Cronicarii tim-
pului. Bornele poeziei. C l uzele dezvolt rii…”.

– Are loc o sear  de poezie la Vâr e , care s-a transfor-
mat într-un irepetabil miting de poezie, despre care vâr e-
enii mai în vârst  povestesc cu nostalgie i ast zi, împre-

un  cu Miodrag Pavlovi  i Bogdan Mihiz!
1956 – Îi apare al doilea volum, Nepo in-polje (Câmpul 

neodihnei), Editura Matica srpska, Biblioteca Savremenici, 
edi ie îngrijit  de Aleksandar Tišma, Novi Sad.

– În cursul verii, la Belgrad, Popa este gazda i ghi-
dul lui Jean-Paul Sartre i al Simonei de Beauvoir,  ind 
unul dintre cei mai buni cunosc tori ai culturii i literatu-
rii franceze.

– Particip  la Congresul Scriitorilor Români, împreu-
n  cu poetul Grigor Vitez (în vara lui 1956).

1957- Pentru volumul Nepo in-polje prime te premiul 
„Zmajeva nagrada”. 

– Se întâlne te la Belgrad cu Gaetan Picon i Alain 
Bosquet. i din aceast  întâlnire se va lega o prietenie pe 
via .

1958 – Compozitorul Dušan Radovi  compune o canta-
t  pe versurile poemului lui Popa ele-kula, iar compozito-
rul croat Mirko Kelemen compune i el mai multe melodi 
pe versurile din ciclul Jocurile.

– La sfâr itul lunii septembrie merge, împreun  cu 
prietenii s i Miodrag Pavlovi  i Živorad Stojkovi , în pe-
lerinaj pe Muntele Sfânt Athos, la m n stirea Hilandar. 
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Începe s  scrie versuri antologice despre m n stirile sâr-
be ti (pe care le-a vizitat, în general, singur) Kaleni , Ži a, 
Sopo ani, Manasija etc. 

– Apare antologia de crea ie popular  sârb , întocmit  
de Popa, Od zlata jabuka (M rul de aur).

1959 –Împreun  cu Dušan Mati  i Zoran Miši , Popa 
îl g zduie te, la Belgrad, pe Roland Barthes.

– La Paris îi apare prima traducere în limba france-
z , este vorba de o selec ie sub titlul Vrati mi moje krpi-
ce (D -mi zdren ele mele înapoi), în traducerea lui Zoran 
Miši  i a lui Alain Bosquet (editor Pierre Seghers).

1960 – Apare i-n limba polonez , în Cracovia, o tradu-
cere realizat  de Z. Stoberski i J. Zicea.

– Editura Nolit îi public  Urnebesnic (Antologie de 
t mb l u i g l gie), de fapt o antologie de umor poetic 
(prima de acest gen în literatura sârb ).

– Alain Bosquet public  la Paris un amplu studiu des-
pre poezia modern , la editura Hachette, cu titlul Cuvânt 
i avânt, iar pe Vasko Popa îl include între primii ase cei 

mai importan i poe i contemporani.
– La Asocia ia Scriitorilor Sârbi este ales membru al 

colectivului redac ional pentru edi ia „Monumentele artis-
tice ale Iugoslaviei“ i totodat , este membru al colectivului 
redac ional al colec iei „Literatura sârb  veche“.

1962 – Apare i o a treia antologie întocmit  de Popa, 
Pono no sunce (Soarele de la miezul nop ii), Editura Nolit, 
Biblioteca Orfej, redactor Zoran Miši , o selec ie de texte 
privind fantasticul în literatura sârb , secolele XIII-XX.

1963 – La editura Prosveta se reediteaz  volumul 
Nepo in-polje (Câmpul-neodihnei) prefa at de Miodrag 
Pavlovi .

– Despre poezia lui Vasko Popa, editura Prosveta pu-
blic  studiul lui Karlo Ostoji , Izme u stvari i ništavila 
(Între lucruri i nimicnicii).

– La Belgrad vine o delega ie a scriitorilor italieni. Cu 
aceast  ocazie Popa se va împrieteni cu unul dintre cei mai 
importan i poe i italieni, Giancarlo Vigorelli.

1964 – În Sala mare a Casei Sindicatelor de la Belgrad 
se va organiza unul dintre cele mai impozante mitinguri 
de poezie din istoria Iugoslaviei, unde au citit: Vasko Popa, 
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Dušan Mati , Miodrag Pavlovi , Dragan Jeremi , Matija 
Be kovi , Dragan Kolundžija i Borislav Petrovi .

– La începutul verii Popa vine în România ca membru 
al delega iei Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia, cu ocazia 
comemor rii a 75 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu; 
în România va sta aproape dou  s pt mâni, împreun  cu 
poetul Ivan V. Lali , i va participa la toate simpozioanele 
i la premiera dramei Eminescu a lui M. tef nescu.

– Apare volumul Antologija srpskog pesništva (Antologia 
Poeziei Sârbe, sec.XIII-XX) a lui Miodrag Pavlovi , dedica-
t  lui Vasko Popa, el  ind i cel mai bine reprezentat poet 
din antologie.

– Poezia lui Popa apare i-n limba sloven , în traduce-
rea lui Ciril Zlobec, editura Državne založbe Slovenije.

– In  uen a poetic  a lui Popa se extinde pe tot terito-
riul Iugoslaviei. O astfel de in  uen  nu a avut-o niciun 
poet pân  la el, niciunul dup  el. 

– La Munchen, în Germania de Vest, la editura 
Langewische-Brandt, în traducerea lui Karlo Dedinac, 
Popa apare i-n limba german . 

– La Praga, editura Odeon public  o selec ie din Popa, 
Vrati mi moje krpice (D -mi zdren ele mele înapoi) în tra-
ducerea Irenei Verigove.

1965 – Nichita St nescu îl traduce în limba român . 
– atât Kora (Scoar a) cât i volumul Neop in-polje 

(Câmpul neodihnei) apar la Bratislava, în limba slovac .
– Este invitat la Berlin, unde, la Academia de Arte, 

ine o prelegere despre poezia european  a momentului.
1968 – C l tore te la Viena pentru a i se decerna 

premiul „Herder“. Acesta i-a fost acordat în Sala mare a 
Ministerului Culturii de la Viena; cu aceast  ocazie au fost 
recitate versurile lui Popa din ciclul Belutak (Piatra alb ); 
Popa i-a început discursul spunând: „Primesc acest pre-
miu, în primul rând, ca o laud  adus  poeziei poporului 
meu i a limbii sale. Tot ce reu e te un poet s  ob in  în 
crea ia sa se datoreaz  marilor s i antecesori: de la ei pri-
me te o dubl  moral : despre miturile trecutului i despre 
înnoirile viitoare. De la ei înva  ce trebuie f cut pentru a se 
repeta minunea numit  poezie. Pentru c   ecare poezie are 
toate caracteristicile minunii, care se reduc la una singur : 
irepetabilitatea…”.
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– De la Viena, Popa c l tore te la Paris, la Teatrul 
Na iunilor (  ind oaspetele Editurii Gallimard), unde sunt 
organizate, în onoarea sa, seri de poezie. 

– La Belgrad i se organizeaz , la Casa Tineretului, o 
sear  literar  de mare r sunet.

– Se solidariteaz  cu studen ii belgr deni, r scu-
la i împotriva regimului, împreun  cu scriitorii Desanka 
Maksimovi , Branko opi , Danilo Kiš, Borislav Peki , 
Matija Be kovi , i cu aceasta ocazie cite te versuri în pu-
blic. 

– În septembrie c l tore te în Belgia, la Bienala de 
Poezie Knokke.

– Îi apare la editura Prosveta volumul de versuri 
Sporedno nebo (Cerul secund), urmat de un num r impre-
sionant de articole în presa de specialitate.

– Versurile îi apar la Budapesta, la editura Europa, în 
traducerea lui Vere  andor .

– Apare o selec ie de versuri i în macedonean , ti-
p rit  la Scopie, în traducerea i selec ia poetului Vlada 
Uroševi . 

1969 – Vede lumina zilei a patra edi ie a volumului 
Kora (Scoar a), la cincisprezece ani dup  prima edi ie.

– Popa este publicat la Londra, în limba englez , în 
traducerea lui Anne Pennington, la Penguin Books.

– Popa este din nou publicat la München în german , 
în traducerea lui Mile Dor i Karlo Dedinac, la editura 
Hanzer. 

– La sfâr itul verii c l tore te la Londra, la Festivalul 
Interna ional de Poezie; cite te trei seri la rând în Sala 
mare din Quin Elisabeth Hool, în fa a a mii de ascult tori.

– Poetul englez Ted Hughs public  la Londra un studiu, 
Crearea poeziei, în care, dintre poe ii din afara spa iului 
anglo-saxon, îi citeaz  doar pe poetul ceh Miroslav Holub i 
pe poetul sârb Vasko Popa; este pentru prima dat  când un 
eseist englez citeaz  un poet iugoslav, pentru a- i sus ine 
teza despre poezie, ca fenomen estetic.

1970 – Apare în SUA volumul lui Popa Mala kutija 
(Cutia mic ), la The Charioteer Press, în traducerea lui 
Charles Simic. 

– Popa apare i la Paris, la Gallimard, în traducerea 
lui Alain Bosquet, care l-a tradus pe Popa i cu 11 ani în 
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urm . Cu aceast  ocazie, la Université de Paris a avut loc 
un recital de poezie.

– C l tore te în SUA la Festivalul Interna ional 
de Poezie, cite te versuri la Washington, la Muzeul 
Guggenheim din New York, i-n multe alte loca ii:

1971 – În iulie este invitat în Olanda, la Festivalul 
Interna ional de Poezie, unde viziteaz  ora ele Amsterdam 
i Rotterdam, împreun  cu al i dou zeci de poe i de vârf 

din Europa, America i Africa. 
– Editura Matica srpska din Novi Sad public , în colec-

ia Srpska književnost u sto knjiga (Literatura sârb  în o 
sut  de c r i), i un volum de poeme (selec ie) Vasko Popa, 
cu prefa a semnat  de Ivan V. Lali .

1972 – În aprilie Vasko Popa devine membru co-
respondent al Academiei Sârbe de tiin  i Art . 
Referatele-recomand ri au fost întocmite de doi academici-
eni scriitori, Skender Kulenovi  i Antonije Isakovi .

– În  in eaz , pe 29 mai, Književnu Opštinu Vršac 
(Comuna Literar  Vâr e ), o asocia ie unic  în Iugoslavia, 
cu deviza „Noi iubim poezia!” Apare, cu aceast  ocazie i 
o colec ie unicat, denumit  Slobodno liš e (Frunze libere), 
scris  pe vederi, purtând imaginea scriitorului publicat, 
sau imagini legate de via a acestuia.

– Apare, la editura Vuk Karadži , noul s u volum 
Uspravna zemlja ( ara vertical ).

1973 – Este tradus în limba norvegian  (traduc -
tor Svein Monnesland), la Oslo, cu titlul Ognjene vu ica 
(Lupoaica de foc).

– Earth Erect ( ara vertical ) apare i în Anglia i în 
SUA, în traducerea lui Anne Pennington.

– În vara acestui an Popa particip  la Festivalul 
Interna ional de Poezie la Londra, unde este întâmpi-
nat ca un mare poet, unul dintre cei mai mari din lume. 
Organizatorul a scos un disc ce con ine i apte poeme ale 
lui Popa, pe care el însu i le-a citit cu ocazia unei alte vizi-
te la Londra, din 1969. Lui Popa i se organizeaz , în mod 
excep ional, o sear  de poezie. Chiar s-a tip rit i o vedere 
cu poemul lui Popa Kosova pesma (Cântecul mierlei) din ci-
clul Kosovo polje (Câmpia mierlei), în traducerea lui Anne 
Pennington.


