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Vasile Man
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
A scrie despre oameni şi cărţi poate fi un lucru
subiectiv pentru că participi nu doar cu ştiinţa raţiunii, ci şi
cu afecţiunea sufletului.
L-am cunoscut pe Pavel Gătăianţu la Casa
Universitarilor şi a Studenţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, în primăvara anului 2010, când a lansat
revista „Europa” din Novi Sad, Serbia – a cărui director
fondator este. De aici începând, totul firesc: un schimb de
reviste, colaborare la revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”,
vizită la Facultatea de Filozofie, Departamentul de
Românistică a Universităţii din Novi Sad pentru a-i acorda
Premiul anului 2011 „Mihai Eminescu” din partea
Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
proiecte de viitor în plan literar şi publicistic.
Născut la Locve-Sânt-Mihai (15 decembrie 1957),
în Banatul Sârbesc, Pavel Gătăianţu a lucrat ca profesor la
Liceele din Alibunar şi Vârşeţ din Serbia, ţinând cursuri de
psihologie şi de filozofie, dar după scurtă vreme se
angajează la Postul de Radio Novi Sad , redacţia în limba
română – unde activează şi azi.
Militant al românităţii, proeuropean după vocaţie,
Pavel Gătăianţu este unu7l din fondatorii şi primul preşedinte al asociaţiei nonguvernamentale
„Comunitatea Românilor din Iugoslavia” (1990-1994). Membru al Societăţii Scriitorilor din
Voivodina, Uniunii Istoricilor Bănăţeni cu sediul la Timişoara, membru al Uniunii Scriitorilor din
România şi membru al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu” din anul 1997.
Scriitorul Pavel Gătăianţu are o activitate literară impresionantă, cu numeroase volume de
poezii, din care: Timp absent, 1976; Poezii, 1987; Teroarea gloriei, 1997; Nevisatele vise, 1999;
Made in Banat; Europoeme, 1998. Volume de proză: Atentat la ordinea publică (tradus în engleză),
2004; teatru: Sacoul domnului Maniu, fiind prezent în numeroase antologii poetice şi traduceri în
limbile sârbă, maghiară, slovacă, ruteană, ucraineană, franceză şi engleză.
Publicistica sa cuprinde mai multe volume monografice: Comunitatea Românilor din
Iugoslavia (1990-1995) apărută în 1996; Biserica din Locve-Sân-Mihai, 2000; Radio Novi Sad, 55
de ani, 2004; Mass-media în limba română din Voivodina (sub tipar).
Fondator de reviste: „Cuvânt românesc”, Novi Sad, 1991; „Foaia Sân-Mihaiului”, 1993;
„Caietele Pavel Gătăianţu”, Novi Sad, 2005; „Europa”, Novi Sad, 2008.
Volumele sale au fost distinse cu numeroase premii, dintre care majoritatea în România, dar
şi în Serbia şi alte ţări europene.
Omul Pavel Gătăianţu impune respect şi o dezarmantă atitudine de conciliere faţă de orice
situaţii, de moment, stânjenitoare. Are o personalitate robustă cu siguranţa de sine a omului
superior.
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În literatura sa, cuvintele, şi când sunt rostite cu duritate, încărcate de realităţi aspre ale
vieţii, pătrund în sufletul cititorului asemenea „medicamentului amar” care redă sănătatea
organismului bolnav.
Am citit, recent, volumul de poezii Anarhie cu pauză de ceai publicat de Pavel Gătăianţu la
Fondul Europa din Novi Sad, 2011. O carte plină de realism, de curajul deplinei libertăţi de a spune
direct Adevărul, în care Poetul acuză nedreptăţile istoriei, invocând pe Mama să povestească
copiilor despre faptele trăite…
„Mamă, povesteşte-le copiilor povestea cu Iugoslavia
Povestea cu ruinele şi bombele căzute peste ţară
Şi casa de unde răsărea soarele libertăţii
Pentru toţi nenorociţii din Europa de Sud-Est
Mamă, povesteşte copiilor seara lângă foc
printre peisajele rurale
Cu locuitori români de pe vremea lui Franz Iosif
şi Maria Tereza
Celor care au mai rămas
Că mulţi n-o să rămână,
Cum zburau bombardierele şi dinspre România
Şi-n timp ce se declanşa alarma antiaeriană
Tu tremurai şi plângeai înspăimântată
De soarta fiilor tăi şi ai altora
Ce nu puteau fugi niciunde de graniţele închise
…………………………………………………………
Mamă, povesteşte-le copiilor povestea cu refugiaţii români
clandestini, unii se aruncau în Dunăre,
Alţii fugeau prin lanurile de porumb, flămânzi, setoşi
Nu atât de apă, cât de libertate
Iar tu le-ai oblojit rănile,
Şi de cei ce fugeau zăpăciţi spre cuibul limbii române
…………………………………………………………
… eu te aştept să vii de-o veşnicie
spre rămăşiţele casei unde cândva
răsărea soarele libertăţii.”
(Mamă, povesteşte copiilor povestea cu Iugoslavia)
Sunt aici nişte mărturisiri cutremurătoare, cu tot ce a însemnat războiul. Acest poem poate
sta în cartea de istorie universală şi în cele mai importante Antologii de poezie românească.
Ironia este folosită de poet cu inteligenţă şi înţelepciune. Despre Tito, va spune că „avea
bucătar special ca orişicare preşedinte” (în Tovarăşului Tito îi plăceau jumările). Contrariat din
cauza lipsei de dialog, poetul va spune „În România generaţii întregi sunt mute”, alteori se
întristează spunând că „Istoria românilor / din Banatul sârbesc / îmi seamănă cu o mâţă împăiată /
uitată de stăpânul casei / undeva pe miriştea / Imperiului Austro-Ungar. / În rest e linişte de
mormânt.” (Mazăre şi frecăţei).
Dragostea însă face posibilă supravieţuirea, printr-un lirism cald: „Dragă ţi-au înmugurit
sânii / şi-a început noul secol turbat de sânge / Iată cărţile mele / sau poemele mele neterminate / să
te apere de grindină / în această vară.”â
Nostalgia reapare când vorbeşte de locurile copilăriei: „În satul meu natal majoritatea sunt
români. / În ultima vreme / precum păsările călătoare sosesc / nişte inşi mai bruneţi. / Cumpără case
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ieftine / trăiesc din ajutor social / şi în timp ce / noi dansăm la festival / ei calcă neatent / pietrele de
hotar. / Tot mai puţin rezistăm / în satul care moare.” (Satul natal dispare).
Sunt memorabile poezii ca: Vieţi paralele, Călătorind spre Vârşeţ sau Piatră de hotar în
care sunt priviţi acuzator şi iertător, în acelaşi timp, „rătăciţii Europei”.
Anarhie cu pauză de ceai este o carte de confesiuni cu ecouri profunde în sufletul răvăşit de
nişte realităţi dure, din care, însă, învinge demnitatea Omului superior, înzestrat cu sensibilitate şi
inteligenţă.
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