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{n ziua de 12 august, la Bucure]ti, [ntr-o
ambian\` cochet`, de club select, a avut loc
lansarea volumului de poeme „Prizonierul absen\ei”,
de Gjekë Marinaj. Poetul, profesor universitar la
Dallas (Texas) ]i rezident american [nc` din anul
1991, a fost prezent la eveniment ]i a acordat
autografe prietenilor ]i simpatizan\ilor din Bucure]ti.
Volumul lui Marinaj este de fapt o antologie din
poezia autorului albano-american ]i a fost prefa\at
de criticul literar Radu Voinescu, prezent, de
asemenea, la eveniment. Au mai luat parte scriitorul
]i diplomatul Luan Topciu, autorul, printre altele, al
unei antologii din poezia albanez` de ieri ]i de azi,
eseistul ]i editorul Vlad Zografi (provenit dintr-o
distins` familie albanez` din [mprejurimile Korcei),
ziarista Maria Dobrescu, precum ]i al\i simpatizan\i
ai literaturii albaneze, scriitori ]i jurnali]ti din presa
central`. {n cuv@ntul s`u, traduc`torul poemelor lui
Marinaj, scriitorul Marius Dobrescu, a spus, printre
altele, c` poezia acestuia aduce un aer nou, inedit,
[n poezia albanez` contemporan`, este
„contaminat`” de forma\ia filosofic` a autorului,
ceea ce-i d` o aur` special`, de mare rafinament, ]i
o situeaz` [n sferele superioare ale g@ndirii poetice
europene. Recunoscut ca un fin cunosc`tor al liricii
rom@ne]ti ]i albaneze, Luan Topciu a remarcat un
element comun aflat [n crea\ia tuturor scriitorilor
albanezi din diaspora, ]i anume o anume
melancolie a locului natal, a \`rii de origine, care d`

o not` liric` [n plus fiec`rui poem, fiec`rei fraze.
Prefa\atorul volumului, criticul Radu Voinescu, a
\inut s` repete c@teva dintre remarcile f`cute [n
„Cuv@ntul [nainte”, din care spicuim: „Imaginile
Albaniei sunt mereu prezente [n mintea poetului,
care tr`ie]te [ntre dou` lumi: una a amintirii, a
identit`\ii originare, cealalt` a noii patrii, unde
aceast` prim` identitate iese la iveal` irepresibil, [n
cele mai nea]teptate momente. {n avalan]a de
imagini, desigur c` acelea ale p`rin\ilor primeaz` ]i
ele vor fi reg`site de c`tre cititorul care va avea
bun`voin\a s` z`boveasc` asupra paginilor
volumului.” Pentru c` Gjekë Marinaj, ca orice
balcanic pur-s@nge, are un puternic sim\ al
comunit`\ii din care se trage, al familiei, ca univers
primordial indestructibil. 

Lansarea volumului „Prizonierul absen\ei” la
Bucure]ti, [n prezen\a autorului, a fost un prilej
excelent pentru creatorii albanezi, indiferent de
continentul pe care se afl`, s`-]i arate poten\ialul
creator ]i, mai cu seam`, s` demonstreze c` verbul
albanez poate exista ]i da roade oriunde s-ar afla. 

Marius Dobrescu

Eveniment de excep\ie [n cadrul comunit`\ii albaneze

„Prizonierul absen\ei”, de Gjekë
Marinaj, lansat la Bucure]ti

De la st@nga la dreapta: Miodrag Belodedici (v`rul
Du]i\ei Marinaj), Radu Voinescu, Marius Dobrescu,
Vlad Zografi, Luan Topciu, Du]i\a ]i Gjekë Marinaj
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