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Din poezia lumii

Volumul „Facerea lumii continuă” include opere
semnate de treizeci de poeți reprezentativi pentru evoluția
versului liber contemporan ucrainean. Poemele din această
selecţie reflectă sentimente profunde, căutări spirituale și
filosofice, frământări ale societății ucrainene. În poezia
autorilor își găsesc expresia iubirea, singurătatea, disperarea,
noblețea, reflecţiile despre sensul vieții și alte adevăruri
perene.
Versul liber ucrainean e marcat de dramatism, ironie,
emană senzualitate, o energie luminoasă, abordează
problemele civilizației în era informațională, fiind perfect
sincronizat cu literatura europeană modernă. Europa literară
nu ar fi completă fără poezia ucraineană contemporană,
deziderat valabil mai ales în contextul construcției lumii
europene care, deocamdată, nu e finisată.
Volodimir Danilenko
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