
SEHGHEI ESENIN. COS1}WSUL :)'1 SA.TUL 
(Ceas{oulll satelor În traducerea lui Ioanichie Olteanu) 

DE 

LIvrA COTOHCEA 

lntîlnirea lui Scrgh cl Esenin eu limba romana a fost. o înLîmplare fericitii, prilejuită nu 
atît ele circurns l.a n l.c exterioare şi minore, prin care de a tltea ori se explică infuzia rapidă a poe- 
ziei lui în spaţtul nost.ru de cultură şi sensibilitate, ci de reala afinitate a traducătorilor ei cu 
lirismul esenlnean. Este cel puţin paradoxal a afirma acum, după ce eplgonismul zgomotos esc- 
ninizant s-a epuizat şi după aULea decenii de familiarizare cu poetul rus, că irnpact.ul fertil al 
poeziei lui cu poezia română elin deceniul al patrulea s-ar datora "debitului plebeian al poetului 
din Heazan" 1 şi sfîrşitului său tragic .aureotut de lumina violentă a tragediei" 2. Dacă motivaţia 
limbii şi culturii ţintă s-ar reduce la atit de puţin, cum ne putem explica atunci audienţa de care 
se bucură. in aceiasl ani la noi poezia lui CII. Baudelaire. atît de ra'f\nată In arlst.ocra tlsrnul ei 
ideatic şi expresiv') De bună seamă, raţiuni mai profunde cnre ţ.in de tnsuşi procesul devenirii 
poeziei pot fi cauză nnic,l a unor fenomene ce par flagrant contradictorii. 

Martor sensibil şi avizat al tstoriet pătrundertt poeziei lui Escnln in literatura română, 
Lucian Raicu se apropie de acest tenorneu cu perspectiva profundă pe care i-o asigură impresio- 
nanta lui cultură poetică şi es tct.ică, precum şi cunonşterea literaturii ruse. In prefata la volumul 
lui Serghei Esenin, Poezii şi poeme din 1.970, criticul avansează cîteva propozf tii-Ipotez e critice 
ee surprind atribute de substanţă ale lirismului esenluean. Polemlz ind deschis cu imaginea in- 
gust -idilic'( pe care i-au creat-o podului rus nu atît traducerile lui Z. Sl.ancu i G -. Lesuea, cît 
comentariile crtorva crit lcl şi admiraţia Iauat lcâ a unor poc\.i de mîna a doua şi a treia, Lucian 
Halcu lnslst ă, cu argumente convingătoare, asupra n eccslt.ăţ.ll de a vedea în Esenin "un mare 
poet al ruo dernltăţlt" (XI), un spirit grav "dotat cu ncbăuuitc antene pentru cuf)!'inderea şi 
problematizarca epocii" (XII), un poet care scrie o "poezie zguduitor ex isteuţială", nutrită de 
chinuitorul sentiment al "dificultăţii de a lnli" (XIII). Est.e evidenL că acest mdd de a-l cltt pe 
Esenin vizează IIU uumai o revigora re a cri l.icli, prinsi! lncă în inerţia bluecuuuscul.elor formule: 
Escn in poetLărăuist, Esenin --- poetul huligan, Escnin _. ctntăret , prin excelentă, al satului 
i nu turii, dur i imperativul traducerii in limba română a acelor opere care să pledeze cnn vingă, 
Lor pentru imaginea pe care lH-o propune criticul. 

Noua vcrslunc a lui Serghei Esenin În limba română, realizată de IOD.nichie Olteanu, răs, 
).Junele tocmai acesLui moment de valorificare a poetului rus la dimensiunile lui reale. Bun cUl1oscă. 
tor al literaturii ruse şi pasionat traducător din marii ei poeţ.i, Ioanichie Olteal111 este şi unul din 
cel mai activi şi efielenţi propagatori ai valorilor literare ruse şi sovietice la uoi. Muncii lui neo 
!Josite îi daLorăm tăll11ădri de O. Mandelştam, A. Tvardovski, E. Bagriţ.ki,E. Evtuşenko, L. 
J\lIartinov, voluI1lul Steaua cimpului de Nikolai H.ubţ.ov, numeroase articole, comentarii, I10te 
privitoare, cu deosebire, la poezia rusă eOl1temporaml. Prin complexitatea, prin efortul pc care 
l-a Ilccesitat şi realiz,'\rile ei de cea mai diversă fadură, ediţ:ia in trei volume a operei lni Serghei 
1<;8el1in, aflat.'( aCUlll la primul tom, ne apare ca o îucununare '1 acestei activităţi care durează 
de decenii. Ea se detaşează, prillcîteva calităţi rcmarcabile, de tot cc cunoaştem pină aCUlli' 
111 domeniul traducerii si editării lui Esenin la noi. 

Mai intii, nu estc' gren de v,\zut că ediţia îngrijită de Ioaniehie Olteanu îşi propune să fie 
i este o ediţ.ie ştiinţifică. Notele, comentariile privi tOlll'ela Alte tradllceri din Bsenin, Indicele 
alfabetie al pocziilor după titlurile şi ineipitul'ile din original oferă cititorului şi specialistlllu i 
informaţii bogate, argumcn late şi riglll'os controla le după surse au torizate. 

1 Vezi loanichie OlLeanu, Pre/,atâ la Serghei Esenil1, CeasloVlll salelor, Cluj-Napoca, 
Dada, 1981 p. 7. 

2 Id. p. 7. 



220 NUl'!!: $[ COME:N1'.A HlJ 2 

De remarcat, apoi, c:1 este peutru prima oaril cînd m: lradue:Hol' îşi propune să acopere 
prin tălmăctrI [Date perioadele uetivit:1Pi creatoare cseuinlcne. să ne o1'ere o imagine cît mai 
completă şi fidelă a multiplelor dtsponi hllit.âti tematice, in tonaţ.ionale, ritmlce, formale, care 
fac din crca l.ia lui Esenin lin tertl.oriu greI! a ho rduhi l. Acestui scop li sluj esto şi structura de carte 
pentru care a optat traducătonll : volumul I poezia de la inceputuri ptnă ln anul 1020 ; vo- 
lumul II poezia anilor 1921 1!l25; volumul III poeme dramatice, articole şi eseuri, co. 
respondcnl.ă ; fiecare volum, la rîndul lui fiind struct urat prin rlispunrreu cronologică a ma ler!a- 
Iului. Evident, deci, că Ioanichio Ott.eanu nu.se apropie de Esenin numai ea traducător (ceea ce 
n-arIi fost puţin lucru), clar si ca docnmcnta t (,()lncntator si îngrijitor de edi1ie, ClI toale obliga- 
tiile ce decurg din această calitate. 

Semnificat ia de veritabil act critic, implieitil orIci\rei traduceri, se explicrtcază la Ioauiclnc 
Olteanu în cornen l a rii şi note care, vrînd parcă si! prevină o posibilil con t.aminure de en t uz iasrr: 
cu textul eseninean, nu de put ine ori devin obiediv-al'irIl' şi in oarecare discoruanţă cu textul 
sau perioada cumentată. Aşa de exemplu, chiar de nu ne-ar fi spus-o tn prdnţ,1. modul de a tra- 
duce poeziile scrise de Es enln pînă In anul 1\)17 ne arati! cii, din puuct.u l de vedere al lui 
Ioanich ie Olteanu, perioada aceasta se canlelerizeaz:l prin "aspru releveu etnografic" şi cu ll.i- 
varea "unui ideal de euforic ascet.ism ilineranl" (p. ;)), 

În realitate, cele două formule cnuuta l.c ele traducător şi comentator nu fac decît 5:1 
numească două semne din alfabetul poelic pc care Escnin îl descoperă şi ordonează Intr-un ritm 
extrem de rapid. Grila pentru descifrarea acestui alfabet ne-o va da însuşi poetul în eseul Cheile 
Martet din 191H : .,Pe strilmoşii noştri li tulbura taina genezeLDupă ce au încercat aproape toate 
uşile care duc la ea, ne-au lăsat multe chei şi şperacle]le care le păstrează memoria limbii noastre 
in tainiţ.ele ei".3 între cheile deschizătoare de taine poetul amint.cst« l'egionalisme1e şi dîr(4le sfinte 
ea semne ale cuvintului primordial şi mijloc un lvcr sal de păt.ruudcre in esenţa real ulul empiric. 
Alăt.nri de ele pune solul ea hieroglifă In textul tainic al universului. Lumea fizică şi cuvîntul 
fiind consuhslanţiale (in discuţia din 4 ianuarie Hî18 cu A. Blok )Joetul afirrml : "CII vîntul este 
şi el natură "), pătl'11nderea în profunzimGl diaerOll iei şi întilHlerea sincroniei lingvistice, în stra- 
turi lexicale ijscunse sau uitate dc lim.bacllrent:\, echivaleaz{l, pentru Escnin, cu găsirea tainelor 
pierdute ale lumii fizice. . 

Prin urmare, dificultatea maxim:l pentru tradlle:Horlll poeziei perioadei amintite o prezenta 
alegerea, dozarea şi găsirea de corespondenţe pentru elementele dia!cclale, arhaice, uzuale, in- 
vestite de Escnin cu altă semnificaţieelecît cca a etnograflsll1ullli. Pentru multe silualii Ioanichie 
Olteanu a giisit solutii care proiccleazil sensurile textului dincolo ele suprafaţa lui etnografieii, 
respeeUnd, în acelaşi timp, -unita lea stilistkă şi tonalitatea originalului. [{euşile indiscutabile 
sînt, In aeest sens, foarte multe J)oezi.i, majoritatea apăru tepen Iru prima dată în limba rom,î.nă : 
Ce-al' mai fi piata fărâ sâ te cîni'!, Nu-! pîni ce biniuic-n dwnbravâ, CUlluni doar tie iti orer, De 
ploaie tu/ulmai ll1Llsleşlc, Tol mai s('iimlli-! ziua, (), Rl1sie, Îndriizncş/e, Arâ/uri transCendentale etc. 

Dar nu ele puţine ori, dia dorinţu de fl păstra "culoarea localii" li originalului, tl'adneătorul 
1ncar('ă textul CII uu lexic neadecvat, după pl\rerea llollslriî. O primii ncadccvare la original ar 
fi Încălcarea principiului de accesibilitate a textului, principiu care acoT!stifuit pentru Esenill 
o preocupare ma:ioră. Se ştie că. numeroasele rceditări de plachete şi, mal aici', preg:lLire01 ediţiei 
de autor 1n cursul anului 1025 au fost pentru poet prilejuri de a reface multe poezii, ele il renunta 
la un nurniir mare de cxpresli şi ellvintc de coloralurKI regională. A p{tstrat din materialul lexi,'al 
regional şi arhaic elemente cu o (,olJo1aţ.ie mitiC<! şi poetică bogat:'i, cuvinte pe care limba le-a 
ascuns In expresii icliomatiec de largă circulaţIe, suu forme mai. deosebite al căror radical, Îl1S:l, 
este hine cunoscut tuturor vorbitorilor eLin spaţiul limbii ruse, dcei, menţinerea regionalismelo[' 
şi arhaismelor, ca şi înţelegerea lor, este jusUficatiî şi garantată de un cOI,.ţexlşi un subtext pe 
carc le-am .putea numi "fondul principal al culturii" naţ.ionalc. 

Ceea C( propune traducerea l'Ollli\ncască pentru aceşti termeni nu se sil:twaz;'i totdeauna 
sub regimul semanlic şi poetle profLmd al originalului. i\şa se int1mplă Cl\ termenul "kovîl" (ne- 
ghină, eolilie, pănuşiţă, năgan'i) pentru care Ioanichie Olttanu prefer;) lraducerea "fîşe:!", 
"Kovîl" este iarba stepei, c1eveni[{( îu poezia popularil l'ilRă simbol al singurătăţii şi tristetii. 
Acestei semantici poetice a originalului ii corespunde sensul cuvIntului "năgan\", dezvoltat 
de poezia noastră popularii într-o bogal[\ gamet de mUla \e,Escnin a fost foarte O1t('11t la SOllll1 
envinlelor şi, dup;'\ eum mărturiseşte, şi-a exersat urechea ascultlncln-·i pe ţărani vorbind in 
graiul lor dulec şi rnuzieaL Oralitatea estc o componentă a llulziealităţii versului 11liEsenin, 
remarcat.ă de Blok cu prilejul primei vizite pe care i-a filenl-o poetul din Heazan : "versuri 
proaspete. curate, muzicale, lexic bogat" 4. Dar onllil.atea la Esenin nu este de esenţă "plebcialJ:1", 

"s. Esenin, J(!inci !l[arii, în Souranijc s{)cinenij II V-i tomah, voI. IV, IVloskva, 1 O\iH, p. lKl, 
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ci efectul unui innre rafinament armonie. Pentru acest motiv, cuvintul "fîşeă" preferat de ira- 
ducător, este impropriu. Introdus In şirul ritmic al versului şi st rofci, el sparge strident unita lea 
lor melodică bltnd-melancolică : 

O, C'l'OpOHa r<oeblJl1;,OU nyma, 
']'h[ CCJI)J;IlY ponnocn.io 6.rrwma, 
Ho n Il 'l'Iloeti 'l'HWrCiI rynte 
COJOIlYHHOnHn TOCHa. 

-:lm H() CHW JIU Il rtpYl'mrEe 
fI\118Hh TIlon H 6b1Jlh, 
'J'1'O HO;l\ B()'reJ) rtY'l'mmy 
Ha.lIlE'I1TaJI ,,:OIib\il,7? 

0, stCPB mea cu f1şccl deasă 
Tu cu ob limea ta ne fur! 
Dar şi pe tine le apasă 
Tristeţi de smtrc şi sărăt url. 

(p. 105) 
Dar nu-I lot acest cuprins 
Doar U11 basm amar 
Spus de flşcă seara 
Trist.ul ni drumar ? 

(p. 49) 

PaaoY).(1! MCHJJ BaBTpa panG. 
O, MOH 'TcpelmtmaJJ Ma'tl> 1 
H nOMA,Y sa AopOllmhIM l\yprauoM 
Jl,opOI'OI'O poe'!'H J1plfHlfMa·!'b. 

'I'aH li: XO'lBTClI IlO)); necuIO CBBCHTbCH 
Ha} BO;l\OIO, CHHXIIB:Jn ):\Bl-th ... 
Ho C!101wfiuo CBCTWf BMCCTO Meefll-\Cl 
()<rpa)HBl11llticn Ha OOJIaK8 Tlo:reHh 

Aceiaşi efect II are asupra traducerii opţiunea lui Ioanîchle Olteanu pentru termeni de 
rircula tie restrînsă şi eu o structuri] Ionetică "exotieă", atunci dud trebuie să ofere corespondenţe. 
unor cuvinte ruseşti uzuale: "naves --- comar r.ic (streaşină, umbrar); "pastuh" ciurdar 
(păstor); "kuri" galite (găini); "larakanl" ş vabl (gindaci); .Jiolml" dllmc (dealuri, 
coline) elc. Nu de puţine ori, cititorul, care n-a avut şansa să se familiarizeze cu diulect.ulpe 
care traducătorul îl cunoaşte atit de bine, este nevoit să apeleze la dlcttonarul limbii române. 
Pentru cititorul român care nu are cunosttnte despre cultura şi civilizatia rusă rămîn Indesci- 
frabili termenii care numesc practici tradiţionale sau personaje ale mitologiei populare ruse 
care au fost păstraţi în forma lor originară de textul rornânosr- : "Semik", "cupall1iţ.a''., "vidma", 
"LcSIJoi", "DOInovol".,Vrînd să refacă tonalilalea vet ustă il unor secvenţe, Ioanlchie Olteanu 
apelează la Iorrnaţil curioase şi nccaracterlstlcc limbii române: "ve!liţi, voi făpturi zglobii la 
Hatl'emînt", "lIar tulrelnic ele pace", "cu un semn siaroncr", "rai pr imânerin", "rai a priliti", "tu 
cu oblitnca ta ne furi" etc. 

Obsedat parcă de pericolul căderii in "cursivituLe" şi în "virluozitaLea metatorlcă plast l- 
cizantă" (Alte traduceri din Esenin, p. 301), cnractcrlsltice, după părerea lui, traducerrlor lui 
G. Lesnea, Ioanichie Olteanu ocoleşte muzlcalltntca, fluenta şi plastlci tatea chiar acolo unde 
ele sint o dominantă a originalului. Efedele acestui efort ele a "moderniza" versul lui Esenin 
se Iac simţ.lte la nivelul ritmului şi rnelodicii. Hi tmul escnlucan, dozat eli mare finete In secvenţe 
a căror diferentii metrică este 8proape insesizabilii, la IOilnichie Olteanu, cel Ulai adesea, devine 
ritm sineopa t, eonstruit prin suecesiunea uuor structuri melricc carc nu se SUPU,I Iriei legilor 
versului liber, nie.i rIgorjj versului de factură clasică. Daeli In unele cazuri, soluţia ritmică il tra- 
ducătorului slujeşte hine nivelul semnificaţiei poetice, n\mll1 totuşi situatii cind celc}ouă lIivele 
ale lextului par a veni in dlscordanţă : ' 

" 
Trezeşte-mă -Il zorii zilei, ' 
Mălcuţ.a mea cieălită des! 
Dimineaţ.a pe dunga movi1i 
Unui S\',1I111]) musafir in cnlc-'Hm să-! ies 

(p. 185) 
Să stai eli ochii pierduţi in jos, 
Beat de clntcc şi-mbrlncind ziua 

cu cotul 
In locul lunii diutr-un Ilor gros 
O foeă-şi scoale paşnică bolul. 

Cu multă precauţie se apropie traclucătorul de imaginile exuberante şJ 1ndrăzneţe bazate 
pe expresionismul culorii. Vom Incerca să comentăm trei soluţ.ii imagistice propuse de traduce- 
rea româneasdi pentru imagini ale originalului construite pe expresionismul culorii: 

noil\y 110 6Mb1M hYOP:rN\" AUH 
l!lCW)'fb yool'oe mJ!lJIllU,e 

B JC:I'(JH('/.l, ae'w]! nOII OKUOM 
Ha PYI{aBe GBOeH 110B8111YCb 

Pe-amiaza bâlâ (le pe lac 
în vreo colibă neştiută 

(p. 10:3) 
ŞI-ntl'-lIll crepuscul de venin 
Am să mă. splnzul' eu eenlura 

(103) 

 A. Blok, Zapisn/[e lmijki 1.910--1920, Polnoje wbrallije $()cinenij, M. 1965, v. 8, p. 567. 
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3a T8.MIIOlJ: TIJHlLr.hlO rropeneoun 
li neKO;'IeOHMotl: cuueee, 
Hr HeHOqeR HYJWHBhill MeCHI-\ 
r.VJIHe' li Bo'/!y6ou m.p aee, 

De-asupra unei 51111e· dese 
în nemişcare şi mister 
Mieluţă MIă, luna iese 
Să pască iarba de pe cer. 

(105). 

4 

"Amiază hălă" ni se pare un echivalent. foarte palid şi banal pentru "belîie kudri dnja" (cîrlionţii 
aIN ai. zilei) care cumulează semnlllcatll multiple; senin, tinereţe, vitalitate, intimitate; "cre- 
puscul de venin" explică ceea ee adjectivul de culoare în expresia "zeJionîj vecer" (seară. verde) 
ascundea, sugerind doar; în sfîrşit, in ultimul exemplu adjectivul de culoare "goluboj" în expre- 
sia "golubaja trava" (iarbă albastră) formează împreună cu substantivul "sineva" (boltă albastră, 
albăstrlrne) un spaţlu al f'uziunli departelul-aproapelui a cărui semnificaţie este oarecum estom- 
pată de renunţarea traducătorului la adjectivul de culoare În favoarea numirii directe a acestui spa  
tiu: "cer". Bineînţeles că "iarba de pe cer" est.e o soluţie Imagistlcă bună pentru originalul "iarba 
albastră", dar nu cea mai bună dacă ne gîndim ce importanţă acorda Esenin imaginii poetice 
înţelese ca vlzualitate e : Nereuşite În transpunerea imaginilor de acest fel se observă mai ales in 
traducerea pieselor pe care le cunoaştem deja prin 'tălrnăclrtie lui Z. Stancu şi G. Lesnea. Afir- 
maţia noastră n-a fost generată de preferinţa necondltjouată pentru traducerile amintite. La () 
comparaţie, Ioanichle Olteanu se dovedeşte a fi, nu de puţine ori, realizatorul unor versiuni su- 
perioare, cum este cazul cu poeziile NU-II zadar a fost furtună, Sponedania unui huligan, Inonia. 
Şi totuşi, după lectura Intregului volum, stăruie impresia că ultimul traducător al lui Esenln 
se apropie timid de zona de suavitate, muzicalitate şi Irăgezlm! a poeziei acestuia. Pentru jus- 
tificarea acestei observaţii trimitem la transpuncr+Ie adjectivelor "rozovii" (roz) şi "ncjnîi" 
(gingaş), pe care Esenin le investeşte cu o bogată conotaţie poetică. Dintre acestea, din lipsă 
de spaţiu, alegem Ull exemplu: 

C aJlhlM COIlO.M Jll'OJ\hI Ira HOmC 
Heotcna s, xpacanaa 6hIJIa. 
Ha 3aIWT ThI P030Bl:Jlt 11OXOtfHJ. 
H, HaR cner, JlytIlICTU H. CB8TJHl. 

Proaspătă ca fraga timpurie, 
Adorabilă erai pe rind, 
Inserarea mea trandafirie 
Splendidă zăpadă luminind. 

Rezultate notabile obţine Inauichle Olteanu în traducerea marilor poeme vizionare şi a 
poezie! proîettzlnd epoca "musafirulul de fier", chiar dacă în comentartile pe care le face pe mar- 
ginea acestei poezii se plasează in afara semnifieatJei ei. Calificînd marea "lJlIllgere" csenineană 
drept o "lamentaţie rescmnată" şi câutlndu-I cauza doar în .tnloculrca unei tehnici sau a unei 
orinduiri eu altele" (Note, p. 299), Ioanichie Olteanu contrazice nu numai textul poeziei pc care 
o traduce magistral, dar şi expllcat!a atit dc clară pc care Esenin însuşi o dă acestui fenomen 
cînd comentează poezia Sărindar. "Hegret foarte mult .- scrie poetul -- că istoria trece printr o 
epocă dificilă de anihilare a persoanei ca ţăptură nic (s.n.), epocă lipsită de glorie şi de vis". 
Joanlchle Olteanu traduce fragmentul de mal sus (vezi p, 298), dar tentat de o comparatle între 
poetul rus şi Eminescu, comparaţie care ni se pare nescmnlîlcativă, uită să-i extragă sensurile. 
Spre aceste sensuri care depăşesc eu mult semnificaţia "resemnării", sau semnificaţia SOCiHIă 
conduc poemele Otcear, Ocioih,'. Venirea, Schimbarea la (aţă, Inonia, Puntocruior, care propun 
imaginea unui poet de o forţă vizionară. nebănuită, cîntăreţ al lnarilor rupcri şi dislocări ce 
modifică deopotrivă microspaţiul conştiinţd umane şi uriaşele alcătuiri cosmice. Imagin.i1e gi- 
ganteşti, ritmurile Tostogolite cu impetuozitate, puterea suverană a cuvintului care profetizează, 
provoacă, plinge şi eintă, toale pal' să convină traducătorului, care dă în transpunerea acestor 
poeme adevărata sa măsur{t. I08uichie Olteanu se mişcă firesc. în spaţiul versului liber, pentru 
care, de altfel, îşi mărturisea preferinţa In prefata la volumul de versuri al lui Niko]aÎ Rubţov. 
Nehicătuşat de regJllile prozodiei clasice, textul traducerii se eUberează de inadvertenţele 
pe care le înregist.ra transpullerea poeziei de iubire, a spovcdalllei lirice, a delicatelol' miniaturl 
animaliere san descriptive. 

Chiar de-ar rămîne la primul ei volum, transpunerea în lirilba română a poeZiei lui 
Serghei Escnln pe eare ne-o oferă, ClI eleganţă şi pasiune, Ioanichie Olteanu depăşeşte cu mult 
semnificaţia unui act de cultură. Pri n noul traducător putem să-I cunoaştem pe Eseni.n mai 
bine în ceea ce face din el unul din cei mai mari poeti ai secolului; prin el putem să asistăm la 
pasiol1antul dialOii pe eare limba română il }Joartă cu un text poetic de mare virtuozitatc e.x, 
prcsivă şi semantieă. Aştept:'im cu interes celelalte două volume promise şi ne glnpim cu nostal- 
,gie la o ediţie Esenin, sugerată diseret de Ioanichie Olteanu, ediţie care să cuprindă' eele mai bune 
traduceri apărute la noi. Din aceast{t posibilă ediţie versiunile ultimuluI traducător al lui 
Esenin nu vor putea liIJsi. 


