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Abstract:Through various literary genres (poetry, novel, essay), Lyana Galiş explores the 

complexity of women’s world, as the writer is constantly trying to unveil the mystery of human 

nature, in search of invisible dimensions of existence. The author lives in Italy and therefore writes 

in Italian, but, as she feels the need to be consistent with herself, chooses to translate her work 

herself, thus reaching an innovative form of creation. 

 

Keywords: creation, femininity, spirituality, self-translation, language transfer 

 

 

Lyana Galiș este o scriitoare a cărui nume e încă insuficient cunoscut publicului din 

România, deși scrierile sale au o reală valoare artistică și conțin o mină de informații pentru 

cititorii dornici să pătrundă misterele naturii umane şi ale dimensiunilor existențiale 

invizibile. Rămâne puțin cunoscută la noi – deși își dorește să se facă cunoscută și în ţara 

de origine1 – datorită faptului că trăiește în Italia din 1972 şi revine doar sporadic în 

România. Folosind, aproape exclusiv, la începutul activității sale editoriale, limba italiană, 

atât în plan personal, cât şi profesional, a ales să scrie în această limbă, chiar dacă  operele 

sale valorifică, în bună măsură, un imaginar românesc2. 

Originară din Cluj-Napoca, unde a început studii de filologie la Universitatea 

Babeș-Bolyai, Lyana Galiş s-a licențiat (în limba şi literatura română - limba şi literatura 

engleză) la Universitatea din Torino, predând timp de 38 de ani limba engleză la mai multe 

şcoli gimnaziale şi licee din apropierea orașului Milano ; la cerere, a predat şi în închisorile 

din Monza, din dorința de a putea observa şi analiza îndeaproape valenţe inedite ale ființei 

umane, pentru a le transpune ulterior într-un roman.  

Înzestrată încă de mică cu talent muzical, tânăra ajunsă în Italia a cochetat cu 

muzica3 şi a început să scrie cărți. Concomitent, şi-a aprofundat interesul pentru ocult şi 

 
1 Scriitoare își exprimă în mai multe interviuri această dorință : « Mi-aş dori să fiu cunoscută şi în ţara mea » ; 

a se vedea, între altele , interviul consemnat de Gazeta românească: 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/lyana-galis-o-scriitoare-romanc-in-italia-qam-

pierdut-contactul-cu-noi-inineq/ 
2 Sanda Cordoş, „Identitate la feminin”, Steaua, nr. 11/2015, p. 36; 38. 
3 Lyana Galiş a înregistrat două discuri, Brighting star şi The man from colours. 

https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/lyana-galis-o-scriitoare-romanc-in-italia-qam-pierdut-contactul-cu-noi-inineq/
https://www.gazetaromaneasca.com/observator/comunitate/lyana-galis-o-scriitoare-romanc-in-italia-qam-pierdut-contactul-cu-noi-inineq/
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manifestările invizibile ale vieții, având ea însăși capacități extrasenzoriale, despre care a 

vorbit în mai multe emisiuni de televiziune din Italia4. 

Diversele genuri abordate de Lyana Galiş în scrierile sale revelă tot atâtea posturi 

ale eului artistic, preocupat să transmită autenticitatea simțirii şi trăirii, şi nu să urmeze vreo 

modă literară. Versurile din volumul de debut, Acorduri (Niculescu, 1995), publicat în 

ediție bilingvă (italiană-română), anticipează cumva, într-o tonalitate puțin diferită, 

romanele viitoare, a căror temă centrală va fi identitatea la feminin ; aceste versuri nu 

încifrează, ci descifrează trăirile unui eu ce-şi explorează şi descoperă interioritatea:  „Aş 

vrea sa fug liberă de povara veșmintelor / pe un câmp invadat de flori ; / să mă îmbăt de 

parfumul ierbii,/ sa mă dau de-a berbeleacul, / să-mi răcoresc faţa / cu picăturile de rouă / 

căzute în toiul nopții ; / să-mi eliberez, să-mi purific sufletul / de povara obsesiei tale” 

(Răzvrătire).  Această explorare a intimității revelă o feminitate fragilă şi puternică în 

același timp, avidă de autenticitate şi de iubire împlinită : „Încearcă sa realizezi/ că în 

umbra limbajului / corpului meu / sunt eu/  […] în spatele disponibilității mele / şi a felului 

meu rezervat de a fi, / zace dorința / de a mă uni, / de a mă contopi cu tine, / de a-ţi invada 

/ orizontul, spațiul, timpul, / de a elibera şi a descătușa / acest încăpățânat sentiment / numit 

iubire”  (Descătușare). 

Pe lângă voluptatea feminității – subiectul principal al volumului – mai regăsim în 

aceste poeme teme aparent secundare, dar care vor fi complex şi subtil  dezvoltate în 

scrierile următoare : observăm, astfel, interferența dintre sine şi Univers, proiecția unei 

evoluții în chiasm a omului şi a naturii, umanul fiind deseori revelat şi oglindit de cele patru 

anotimpuri, precum în Peisaj de toamnă („Timpul s-a oprit pentru o clipă / dar ce se 

întâmplă ?/ culorile au devenit mai vii / muzica mai puternică/ iar eu trăiesc, trăiesc / acest 

superb apus în flăcări/ E deja toamnă”), Sfârșit de toamnă („Această delicată zi de toamnă 

/ ce calmează expresia / aidoma mângâierilor unei femei, / ale unei mame ce iubește şi 

iartă”), sau Primăvara („Ai sosit / […] dând conștiinței / certitudinea continuității”). 

Recunoaștem în aceste versuri un preambul la ceea ce ne va revela ulterior romanul Viaggio 

al Portale delle anime / Voiaj la Poarta sufletelor, şi anume conexiunea profundă dintre 

lumea noastră interioară şi Univers, astfel anticipată în prefața volumului: „cine nu s-a 

emoționat niciodată şi nu a rămas uimit […] în faţa unui câmp înflorit, a unui cer înstelat, 

a susurului unui izvor, a zborului unui fluture nu a înțeles nimic din această viaţă, nu a 

făcut sa-i vibreze sufletul, nu a respirat parfumul sublim al trăirilor interioare”5. 

Nevoia de descătușare (în sens larg) semnalată în acest volum de poezii e mult mai 

explicită într-o scriere ulterioară, Desculți în Paradis (Univers, 1997), roman cu nuanțe 

autobiografice, ce schițează viața unei fetiţe, apoi fete tinere, Ana; plecată în Italia cu 

dorința de a găsi împlinirea şi fericirea într-un paradis mult visat, după multe experiențe, 

mai mult sau mai puțin fericite, Ana are revelația că Paradisul a nu e situat în exterior, 

undeva, într-un loc exotic, ci tocmai în interiorul (sufletul) omului.   

Versiune amplificată şi nuanţată a romanului Desculți în Paradis, romanul 

Ballando sulle ceneri ardenti (Edizioni Mediterranee, 2014)  / Jarul iubirii (eLiteratura, 

 
4 E vorba de emisiunile Maurizio Costanzo Show, Il sogno dell’Angelo, Uno mattina , L’Italia sul 2. O parte 

din aceste emisiuni se regăsesc pe canalul You Tube. 
5Lyana Galiş, Voiaj la poarta sufletelor. O călătorie fascinantă la hotarul dintre vizibil şi invizibil, Vidia, 

Bucureşti, 2019, p. 24. 
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2015) dezvăluie « il mondo bellissimo e complesso della donna)6. Această operă readuce 

în prim plan femeia plină de sensibilitate din Acorduri, dar şi senzualitatea şi senzitivitatea 

acesteia, potenţate de trecerea anilor. Așa cum observa şi Sanda Cordoș,  „Jarul iubirii este 

în primul rând romanul unei deveniri individuale care privilegiază filonul emoțional, atât 

de important în biografia feminină, urmărind temperatura, tensiunile, intensitățile, 

avânturile, căderile ori dispariția sentimentelor. Din perspectiva femeii, mai ales această 

eroziune emoțională implică un dramatism special”7. Avem de-a face cu un personaj 

feminin care prin introspecție își cunoaște şi recunoaște nefericirea, apoi descoperă şi 

dezvăluie adevăratele valori ale vieții care sunt iubirea şi armonia cu cei din jur. Dacă 

dificultățile vieții sunt inconturabile, curajul de a le înfrunta, mizând pe forța interioară – 

asemeni mersului pe cărbuni încinși – face ca ele să nu rămână insurmontabile, ci să devină 

puncte de plecare înspre elevarea sufletului, după cum citim pe coperta a 4-a a ediției 

italiene:  « La vita brucia. Solo ballando sulle sue ceneri ardenti, vivendo nell'anima e nello 

spirito, potrai superare e vincere le sue difficoltà. Lotta per conquistarti questo posto al 

sole. Infrangi le regole se questo ti rende libero. Qualunque cosa tu faccia, falla con 

passione. Anna lo fa, e questa è la sua storia”8.  

Deşi secundară ca temă în acest volum, având de fapt rol de fundal pentru trama 

principală, descrierea unor aspecte ale regimului comunist, cu represaliile şi privațiunile 

sale, capătă o puternică valoare documentară, în ciuda, sau tocmai graţie, filtrului subiectiv 

prin care acestea sunt percepute şi prezentate. 

Așa cum am semnalat anterior, incidenţa majoră a invizibilului asupra existenţei 

este, alături de iubire, una din temele predilecte abordate de Lyana Galiş în scrierile sale. 

Pornind de la un episod-limită din viața sa, şi anume moartea tatălui, autoarea întreprinde 

în Viaggio al portale delle anime (Hermes Edizioni, 2004) / Voiaj la poarta sufletelor 

(Vidia, 2019), după cum indică şi subtitlul ediției în limba română, „o călătorie fascinantă 

la hotarul dintre vizibil si invizibil”. Experiențele paranormale trăite, călătoria şamanică în 

superconștiința divină, întâlnirea cu mari spirite ale științei şi spiritualității contemporane 

pe care, de altfel,  le evocă în acest roman, i-au revelat autoarei adevăruri fundamentale : 

suntem mult mai mult decât corp fizic, iar dimensiunea materială şi existenţa pe Pământ 

nu sunt decât o mică parte ale unei realități imense în care trăim, si  care nu poate fi cuprinsă 

de mintea rațională. Lyana Galiş arată că există o lume paralelă, mult mai complexă, despre 

care ea a aflat de fapt încă de timpuriu, de la bunica sa, şi dezvăluie unele aspecte devenite 

truisme graţie fizicii cuantice : „natura universului este energetică şi informațională”, 

„sufletul este un câmp de lumină, este o energie pură a luminii, care nu moare niciodată. 

Este etern, iar înainte de a părăsi această dimensiune trece prin niște porți de energie”.  

Construit prin juxtapunerea unor episoade de mare încărcătură emoțională, ce 

explorează şi dezvăluie anumite mistere din câmpurile subtile de energie şi informație 

(esența invizibilului, plecarea sufletului spre eternitate, prezența constantă a unor entități 

 
6 „Frumoasa şi complexa lume a femeii” (traducerea mea). A se vedea interviul cu autoarea : 

https://www.youtube.com/watch?v=dTd59CjuFWs   
7 Sanda Cordoş, op. cit., p. 36. 
8 „Viața arde. Doar dansând pe cărbuni încinși, trăind în suflet şi spirit vei putea depăși dificultățile. Luptă 

ca să-ţi câștigi un loc în lumină. Încalcă regulile dacă asta te face să te simți liber. Orice lucru faci, fă-l cu 

pasiune. Ana așa face, asta e povestea ei” (traducerea mea). 

https://www.youtube.com/watch?v=dTd59CjuFWs
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necunoscute), romanul gravitează în jurul ideii de trezire a conștiinței şi descoperire a 

adevăratei esențe a vieții. Suspansul din unele scene, plasticitatea şi poeticitatea unor 

descrieri, precum şi soliditatea unor argumente științifice invocate aici, fac din Voiaj la 

poarta sufletelor una din cele mai fascinante cărți de spiritualitate publicate în România. 

Aparent fără legătură cu publicațiile anterioare, dar, de fapt, în deplină concordanţă 

cu acestea, Il diario ? Te lo do in testa, professoressa. Parola di un’insegnante in 

menopausa (Paralello45 editori, 2019) nu este doar o carte pentru adolescenți, așa cum 

titlul şi coperta o sugerează, ci o sinteză consistentă de învățături vis-a-vis de marile 

provocări şi valori  existențiale. Să relaționezi cu elevii e o artă, tocmai de aceea a preda 

presupune o bună pedagogie, dar şi multă iubire pentru a putea empatiza cu adolescenții 

nepregătiți pentru viaţă şi a le putea transmite anumite învățături.  

Conceput ca un dicționar concis de autocunoaștere şi dezvoltare personală, Il diario 

? … seduce prin tonul amical, susținut de un umor subtil.  Profunzimea observațiilor şi  

densitatea reflecțiilor asigură coerența volumului care rămâne extrem de unitar, chiar şi la 

o abordare aleatorie a tematicilor, specifică dicționarelor. Noțiunile de echilibru, toleranţă, 

bun simţ sau respect sunt atitudini promovate constant de Lyana Galiş, fie că e vorba de 

tematica iubirii, a fericirii, a bolii, de Divinitate, sau sex, etc. Complexitatea unor 

interogații, precum şi maturitatea unor reflecții merită cu siguranță a fi dezvoltate, poate în 

noi volume, care să abordeze problematicile acestui vast câmp de investigare, care este 

existenţa umană. 

Deși plecată de aproape cincizeci de ani din Romania, Lyana Galiş a rămas, după 

cum semnalam mai sus, profund atașată de ţara ei de origine, în ciuda noii identități sociale 

şi lingvistice pe care le-a dobândit in Italia. Încă de la prima apariție editorială şi-a dorit să 

transmită cunoașterea sa şi cititorilor din ţara de origine, prin asumarea posturii de auto-

traducător. Astfel, volumul de poezii Acorduri şi două romane ale sale sunt accesibile şi 

cititorilor de limba română, autoarea traducându-le ea însăși, dintr-o mare grijă de 

autenticitate şi consecvență cu sine. 

Practica autotraductivă e una puțin reflexivă la Lyana Galiş, transpunerea 

lingvistică derivând natural din bilingvismul său şi reprezintă mai degrabă o creație  

aproape independentă,  ce-şi propune să păstreze „muzicalitatea ascunsă printre cuvinte şi 

rânduri”9. A-ţi traduce propria operă e, evident, diferit faţă de a traduce opera altuia, căci 

relația care se stabilește cu propriul text se face din interior şi nu se supune unor 

constrângeri lingvistice foarte ferme. Creativitatea e în centrul operei Lyanei Galis, chiar 

şi atunci când e vorba de transpunere lingvistică, astfel că autoarea alege să opereze diverse 

transformări pe care un traducător nu şi le-ar permite, în general. Constatăm astfel că pe 

alocuri transferul se face cu pierderi, sau, dimpotrivă, cu câștiguri stilistice ; ne limităm 

aici la a semnala doar câteva astfel de situații, cu titlu orientativ, urmând să revenim asupra 

acestui aspect într-un studiu ulterior. De exemplu, în volumul bilingv Acorduri, sintagma 

„questo stupendo tramonto rossso” din italiană are un echivalent mai metaforic în limba 

română, „acest superb apus în flăcări” ; apoi, o ușoară imprecație din italiană, „ma che 

diavolo !” e transpusă printr-o simplă interogație, dintr-un alt registru lingvistic : „dar ce 

se întâmplă ?”. Lyana Galiş nu caută în transpunerile sale lingvistice altă fidelitate decât 

 
9 Mărturie consemnată într-o corespondență personală cu autoarea. 
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cea faţă de spiritul său creator (« Când scriu, eu ‘cant’, ‘pictez’ »10), astfel că putem 

constata că redarea unor imagini e realizată cu mijloace expresive diferite în cele două 

limbi. De exemplu, „tabloul” munților din poezia Vuoto („Bianche le montagne, / grandi, 

dominanti, dove il gioco della luce / s’espande / sulle loro cime alte”) e mai condensat la 

nivel verbal în limba română (« pe munții albi, / mari si dominanți / se încinge jocul de 

lumini / în lanț » - Goliciune), dar la fel de sugestiv ca imagine.  

În aceste exemple, nu e vorba de dificultăți traductive rezolvate prin elidări, ori, din 

contră, parafraze explicative, ci de adaptări creative conform  posibilităților stilistice ale 

limbii țintă. Ne aflam într-una din situațiile semnalate de Irina Mavrodin, şi anume : „cel 

care se autotraduce nu poate scăpa de tentația de a rescrie un text pe care tot el l-a scris, de 

a-l rescrie uneori cu o dezinvoltură care poate face din textul de origine un simplu 

pretext”11. Mai remarcăm şi ușoara diferență de încărcătură afectivă dintre titlurile poeziei 

menționate mai sus, dar şi în alte cazuri, fără a putea, totuși, conchide că într-una sau într-

alta dintre limbi scriitoarea se exprimă cu mai mult patetism. 

Decalajul dintre titluri atrage atenția şi în cazul celor două romane traduse în 

română, chiar şi atunci când imaginile de pe copertă sunt identice12. Se știe că în 

transpunerea lingvistică a titlurilor,  două aspecte sunt esențiale: mai întâi, faptul că 

transferul de sens, după cum arăta şi Jean René Ladmiral13, nu se bazează doar pe 

semnificația cuvintelor din titlu, ci şi pe analiza raportului său cu conținutul textului, iar 

apoi, faptul că titlul este un element decisiv în trezirea interesului cititorului, o cheie 

interpretativă, conform lui Umberto Eco14. 

Ballando sulle ceneri ardenti e un titlu ce rezumă ideea centrală a cărții, şi anume 

faptul că e un învingător acela care știe cum să se raporteze la obstacolele vieții şi cum să 

le înfrunte, pe când echivalentul său românesc, Jarul iubirii (datorat imposibilității 

transpunerii literale, în viziunea autoarei15) restrânge puțin semnificația cărții care e iubirea 

în sens larg ( de viață, de creație, de partener), orientând interesul cititorului mai mult înspre 

ideea de iubire-pasiune.  

O situație la fel de interesantă putem observa şi în decalajul dintre Viaggio al 

portale delle anime. La ricerca di una certezza  şi Voiaj la poarta sufletelor. O călătorie 

fascinantă la hotarul dintre vizibil şi invizibil. Considerăm că semantismul diferit al 

cuvintelor « portal » vs. « poartă » e sesizabil mai degrabă de cei inițiați într-ale 

spiritualității, iar opțiunea din limba română e justificată, probabil, prin faptul 

că  termenul „portal” nu e încă suficient integrat în limbajul comun. Cât despre subtitlurile 

complet diferite, acestea par să fie rezultatul distanţei temporale dintre cele doua ediții 

(italiană şi română) şi a resemantizării ideii de voiaj spiritual în universul Lyanei Galiş : 

 
10 Idem.  
11 Irina Mavrodin, Despre traducere – literal şi în toate sensurile, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 2006, p. 

39. 
12 E cazul volumelor Ballando sulle ceneri ardenti şi Jarul iubirii. 
13 Jean René Ladmiral, Traduire : theorème pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994, p. 230. 
14 Umberto Eco, Lector in fabula ou La coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, 

Grasset&Fasquelle, 1985, p.18. 
15 A se vedea, în acest sens, următorul interviu cu autoarea: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTd59CjuFWs   

https://www.youtube.com/watch?v=dTd59CjuFWs
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certitudinea căutată a devenit între timp o evidenţă prin prisma experiențelor şi a 

revelațiilor trăite. 

Rămâne ca Il Diario ? Te lo do in testa, professoressa să devină cât mai repede 

accesibil în limba română ; cum autoarea, din constrângeri de timp, datorate unor 

angajamente editoriale, nu-şi poate asuma şi în acest caz autotraducerea, am decis să accept 

eu însămi acest demers. De fapt, traducerea acestui volum mi s-a impus cumva, prin 

puternica empatie pe care am resimțit-o la o prima lectură, empatia fiind pentru mine 

motorul şi postura traductivă, după cum am mărturisit-o şi cu altă ocazie16. 

O privire traductologică asupra cărții revelă câteva provocări cărora voi încerca să 

le fac faţă cu brio : înainte de toate, prezervarea stilului colocvial, presărat cu  numeroase 

jocuri lingvistice : „fare il salto da ‚coglione’ a ‚secchione’ ”, „essere amici e complici” 

sau expresii idiomatice „chi fa da sé, fa per tré”. Traducerea unor astfel de structuri, ce 

mizează pe asemănarea fonetică, implică nu doar conservarea sensului, ci şi a muzicalității 

şi a ritmului frazei ; conservarea sonorității e esențială în aceste cazuri, fiind constitutivă 

sensului, întrucât acest gen de expresii denotă o manieră de percepere a Universului proprie 

unei anumite comunități sociolingvistice. Tocmai de aceea, atunci când restituirea jocului 

de cuvinte nu e posibilă pentru o anumită structură lingvistică, se impune compensarea ei 

în altă parte a textului, printr-un efect similar, impus de necesitatea echilibrării tonalității 

discursive la nivel de ansamblu. 

Iar cum exigenţa fidelității  vizează nu doar sensul, ci şi efectul de sens, considerăm 

că şi o adaptare a titlului se impune în transpunerea lingvistică, tocmai pentru a aduce 

această carte în zona în care se situează, de fapt, aceea a căutării identității, a modelelor 

autentice, a sensului existențial. În acest sens, păstrând tonalitatea si, parțial, registrul din 

ediția italiană, „Ghid de supraviețuire în jungla vieții” ar putea fi un unul din titlurile 

posibile pentru ediția românească. 

Prin profunzimea reflecțiilor etice, dar şi prin calitățile estetice ale operelor sale, 

Lyana Galiş va fi, cu siguranță, un nume tot mai vehiculat în spațiul cultural românesc şi 

va reprezenta o întâlnire necesară şi fericită pentru cititorii atrași de lecturi spirituale şi 

contemplație ( dornici „să privească cerul pentru a-şi îmbogăți sufletul de frumos şi spiritul 

de conștiință”17.  
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