SEHGHEI ESENIN. COS1}WSUL:)'1 SA.TUL
(Ceas{oulllsatelor În traducerea lui Ioanichie Olteanu)
DE
LIvrACOTOHCEA
lntîlnirealui Scrgh
cl Esenineu limbaromanaa fost.o înLîmplare
fericitii,prilejuitănu
atît elecircurns
l.anl.cexterioare
şi minore,
princaredeatlteaorise explicăinfuziarapidăa poezieiluiîn spaţtulnost.rudeculturăşi sensibilitate,
ci de realaafinitatea traducătorilor
ei cu
lirismul
esenlnean.
Estecelpuţinparadoxal
a afirmaacum,dupăceeplgonismul
zgomotos
escninizants-aepuizatşi dupăaULea
deceniide familiarizare
cu poetulrus,că irnpact.ul
fertilal
poeziei
luicupoeziaromânăelindeceniul
al patruleas-ardatora"debitului
plebeian
al poetului
dinHeazan"
1şisfîrşitului
săutragic.aureotutdeluminaviolentăa tragediei"
2.Dacămotivaţia
limbiişiculturiiţintăs-arreducela atit depuţin,cumneputemexplicaatunciaudienţadecare
se bucură.
in aceiaslani la noipoezialui CII.Baudelaire.
atît de ra'f\natăIn arlst.ocra
tlsrnulei
ideaticşi expresiv')
Debunăseamă,raţiunimaiprofunde
cnreţ.inde tnsuşiprocesul
devenirii
poezieipot fi cauzănnic,la unorfenomene
cepar flagrantcontradictorii.
Martorsensibilşi avizatal tstorietpătrundertt
poezieilui Escnlnin literaturaromână,
LucianRaicuseapropiedeacesttenorneu
cuperspectiva
profundă
pecarei-oasigurăimpresionantaluiculturăpoeticăşiestct.ică,
precumşicunonşterea
literaturiiruse.Inprefatala volumul
lui Serghei
Esenin,Poeziişi poeme
din1.970,
criticulavansează
cîtevapropozf
tii-Ipotez
e critice
ee surprindatributede substanţăalelirismului
esenluean.
Polemlz
inddeschiscu imaginea
ingust-idilic'(pe carei-aucreat-opoduluirusnu atît traducerile
lui Z. Sl.ancu
i G-.Lesuea,cît
comentariile
crtorvacritlclşi admiraţia
Iauatlcâa unorpoc\.idemînaa douaşi a treia, Lucian
Halculnslstă, cu argumente
convingătoare,
asupraneccslt.ăţ.ll
de a vedeaîn Esenin"unmare
poetal ruodernltăţlt"
(XI),un spiritgrav"dotatcu ncbăuuitcantenepentrucuf)!'inderea
şi
problematizarca
epocii"(XII),un poetcarescrieo "poeziezguduitorexisteuţială",
nutrităde
chinuitorul
sentiment
al "dificultăţii
dea lnli"(XIII).Est.eevidenL
că acestmdddea-lclttpe
Eseninvizează
IIUuumaio revigora
re a cril.icli,prinsi!lncăîn inerţiabluecuuuscul.elor
formule:
Escnin poetLărăuist,
Esenin---poetulhuligan,Escnin_. ctntăret
, prinexcelentă,
al satului
i nuturii,duri imperativul
traducerii
in limbaromânăa aceloroperecaresăpledezecnnvingă,
Lorpentruimaginea
pe carelH-opropunecriticul.
Nouavcrslunc
a lui Serghei
EseninÎnlimbaromână,realizatăde IOD.nichie
Olteanu,răs,
).Junele
tocmaiacesLui
moment
devalorificare
a poetului
rusla dimensiunile
luireale.BuncUl1oscă.
toralliteraturiiruseşipasionat
traducător
dinmariieipoeţ.i,Ioanichie
Olteal111
esteşi unuldin
celmaiactivişi efielenţi
propagatori
ai valorilor
literareruseşi sovietice
la uoi.Muncii
luineo
!Jositeîi daLorăm
tăll11ădri
de O.Mandelştam,
A. Tvardovski,
E. Bagriţ.ki,E.Evtuşenko,
L.
J\lIartinov,
voluI1lul
Steauacimpului
de NikolaiH.ubţ.ov,
numeroase
articole,comentarii,
I10te
privitoare,
cudeosebire,
la poeziarusăeOl1temporaml.
Princomplexitatea,
prinefortulpc care
l-aIlccesitat
şirealiz,'\rile
eideceamaidiversăfadură,ediţ:ia
in treivolumea opereilni Serghei
1<;8el1in,
aflat.'(aCUlll
la primultom,ne apareca o îucununare
'1acesteiactivităţicaredurează
de decenii.Ea se detaşează,
prillcîtevacalităţircmarcabile,
de tot cc cunoaştem
pinăaCUlli'
111
domeniul
traducerii
si edităriiluiEseninla noi.
Maiintii,nu estc'grendev,\zutcă ediţiaîngrijităde Ioaniehie
Olteanuîşipropunesă fie
i esteo ediţ.ieştiinţifică.
Notele,
comentariile
privitOlll'elaAltetradllceri
dinBsenin,Indicele
alfabetieal pocziilor
dupătitlurileşi ineipitul'ile
din originaloferăcititoruluişi specialistlllu
i
informaţii
bogate,argumcn
late şi riglll'oscontrola
le dupăsurseautorizate.
1 VeziloanichieOlLeanu,
Pre/,atâla SergheiEsenil1,
CeasloVlll
salelor,Cluj-Napoca,
Dada, 1981p. 7.
2 Id. p. 7.
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Deremarcat,apoi,c:1estepeutruprimaoarilcîndm:lradue:Hol'
îşipropune
să acopere
prin tălmăctrI
[Dateperioadele
uetivit:1Pi
creatoarecseuinlcne.
să ne o1'ere
o imaginecît mai
completăşi fidelăa multiplelor
dtsponi
hllit.âtitematice,intonaţ.ionale,
ritmlce,formale,care
facdincrcal.ialuiEseninlintertl.oriu
greI!ahorduhil.Acestui
scoplislujestoşistructuradecarte
pentrucarea optattraducătonll
: volumulI poeziadela inceputuri
ptnăln anul1020; volumulII poeziaanilor1921 1!l25;volumulIII poemedramatice,
articoleşi eseuri,co.
respondcnl.ă
; fiecarevolum,la rîndulluifiindstructuratprinrlispunrreu
cronologică
a maler!aIului.Evident,deci,că Ioanichio
Ott.eanu
nu.seapropiede Eseninnumaieatraducător
(ceeace
n-arIifostpuţinlucru),clarsi ca docnmcnta
t (,()lncntator
si îngrijitor
deedi1ie,
ClItoaleobligatiile ce decurgdin aceastăcalitate.
Semnificat
ia deveritabil
actcritic,implieitil
orIci\rei
traduceri,
seexplicrtcază
la Ioauiclnc
Olteanu
în cornen
larii şi notecare,vrîndparcăsi!previnăo posibilil
cont.aminure
deentuziasrr:
cu textuleseninean,
nu deputineoridevinobiediv-al'irIl'
şi in oarecare
discoruanţă
cu textul
sauperioada
cumentată.
Aşadeexemplu,
chiardenune-arfi spus-otnprdnţ,1.moduldea traducepoeziile
scrisede Esenln pînă In anul1\)17ne arati!cii,dinpuuct.u
l de vedereal lui
Ioanich
ie Olteanu,perioadaaceastase canlelerizeaz:l
prin "asprureleveuetnografic"
şi cull.ivarea"unuiidealde euforicascet.ism
ilineranl"(p.;)),
În realitate,celedouăformulecnuutal.celetraducătorşi comentator
nu fac decît5:1
numească
douăsemnedinalfabetul
poelicpc careEscninîl descoperă
şiordonează
Intr-unritm
extremderapid.Grilapentrudescifrarea
acestuialfabetne-ovadaînsuşipoetulîn eseulCheile
Martetdin191H
: .,Pestrilmoşii
noştrili tulburatainagenezeLDupă
ceauîncercataproape
toate
uşilecareducla ea,ne-aulăsatmultecheişişperacle]le
carelepăstrează
memoria
limbiinoastre
intainiţ.ele
ei".3întrecheiledeschizătoare
detainepoetulamint.cst«
l'egionalisme1e
şidîr(4le
sfinte
ea semnealecuvintului
primordial
şi mijlocunlvcrsaldepăt.ruudcre
in esenţarealululempiric.
Alăt.nride elepunesoluleahieroglifă
In textultainical universului.
Lumeafizicăşi cuvîntul
fiindconsuhslanţiale
(indiscuţiadin4 ianuarieHî18cuA. Blok)Joetulafirrml: "CII
vîntuleste
şi elnatură"),pătl'11nderea
în profunzimGl
diaerOll
ieişi întilHlerea
sincroniei
lingvistice,
în straturilexicale
ijscunse
sauuitatedclim.bacllrent:\,
echivaleaz{l,
pentruEscnin,cugăsirea
tainelor
pierduteale lumiifizice.
.
Prinurmare,dificultatea
maxim:l
pentrutradlle:Horlll
poeziei
perioadei
amintiteoprezenta
alegerea,
dozareaşi găsireade corespondenţe
pentruelementele
dia!cclale,
arhaice,uzuale,investitedeEscnincualtăsemnificaţieelecît
ccaa etnograflsll1ullli.
PentrumultesilualiiIoanichie
Olteanua giisitsolutiicareproiccleazil
sensurile
textuluidincoloelesuprafaţalui etnografieii,
respeeUnd,
în acelaşitimp,-unita
leastilistkăşi tonalitateaoriginalului.
[{euşile
indiscutabile
sînt,Inaeestsens,foartemulteJ)oezi.i,
majoritatea
apărutepenIruprimadatăînlimbarom,î.nă
:
Ce-al'maifi piatafărâ sâ te cîni'!,Nu-!pînicebiniuic-n
dwnbravâ,
CUlluni
doartieiti orer,De
ploaietu/ulmaill1Llsleşlc,
Tolmais('iimlli-!
ziua,(),Rl1sie,
Îndriizncş/e,
Arâ/uritransCendentale
etc.
Darnuelepuţineori,diadorinţudeflpăstra "culoarea
localii"
lioriginalului,
tl'adneătorul
1ncar('ă
textulCIIuulexicneadecvat,
dupăpl\rereallollslriî.
O primiincadccvare
la originalar
fi Încălcarea
principiului
de accesibilitate
a textului,principiu
careacoT!stifuit
pentruEsenill
o preocupare
ma:ioră.
Seştiecă.numeroasele
rceditărideplachete
şi, malaici',preg:lLire01
ediţiei
deautor1ncursulanului1025aufostpentrupoetprilejuridea refacemultepoezii,eleilrenunta
la unnurniirmaredecxpresli
şi ellvintcdecoloralurKI
regională.
Ap{tstratdinmaterialul
lexi,'al
regionalşi arhaicelemente
cu o (,olJo1aţ.ie
mitiC<!
şi poeticăbogat:'i,
cuvintepe carelimbale-a
ascunsIn expresii
icliomatiec
delargăcirculaţIe,
suuformemai.deosebite
al cărorradical,Îl1S:l,
estehinecunoscut
tuturorvorbitorilor
eLinspaţiullimbiiruse,dcei,menţinerea
regionalismelo['
şi arhaismelor,
ca şi înţelegerea
lor,estejusUficatiî
şi garantatăde un cOI,.ţexlşi
unsubtextpe
carcle-am.puteanumi"fondulprincipalal culturii"naţ.ionalc.
CeeaC(propunetraducerea
l'Ollli\ncască
pentruaceştitermeninu se sil:twaz;'i
totdeauna
subregimul
semanlic
şi poetleprofLmd
al originalului.
i\şa seint1mplă
Cl\termenul
"kovîl"(neghină,eolilie,pănuşiţă,năgan'i)pentrucare IoanichieOlttanuprefer;)lraducerea"fîşe:!",
"Kovîl"esteiarbastepei,c1eveni[{(
îu poeziapopularill'ilRă
simbolal singurătăţii
şi tristetii.
Acesteisemanticipoeticea originalului
ii corespunde
sensulcuvIntului"năgan\",dezvoltat
de poezianoastrăpopularii
într-obogal[\gamet
de mUla
\e,Escnina fostfoarteO1t('11t
la SOllll1
envinlelor
şi, dup;'\eummărturiseşte,
şi-a exersaturecheaascultlncln-·i
pe ţăranivorbindin
graiullor dulecşi rnuzieaL
Oralitateaestco componentă
a llulziealităţii
versului11liEsenin,
remarcat.ă
de Blokcu prilejulprimeivizitepe carei-a filenl-opoetuldin Heazan: "versuri
proaspete.
curate,muzicale,
lexicbogat"4.Daronllil.atea
la Eseninnuestedeesenţă"plebcialJ:1",
"s. Esenin,
J(!inci!l[arii,în Souranijc
s{)cinenij
IIV-itomah,voI.IV,IVloskva,
1O\iH,
p. lKl,

.3

NOTEŞI COMENTARII

22\

ci efectulunuiinnrerafinament
armonie.
Pentruacestmotiv,cuvintul"fîşeă"preferatdeiraducător,esteimpropriu.
IntrodusInşirulritmical versului
şi strofci,elspargestridentunitalea
lor melodicăbltnd-melancolică
:
0, stCPBmeacu f1şccl
deasă
O, C'l'OpOHa
r<oeblJl1;,OU
nyma,
Tu cu oblimeata ne fur!
']'h[CCJI)J;IlY
ponnocn.io
6.rrwma,
Darşi pe tine le apasă
Ho n Il 'l'Iloeti
'l'HWrCiI
rynte
COJOIlYHHOnHn
TOCHa.
Tristeţide smtrcşi sărăturl.
(p. 105)
Dar nu-Ilot acestcuprins
-:lmH()CHW
JIUIl rtpYl'mrEe
DoarU11
basmamar
fI\118Hh
TIlonH 6b1Jlh,
Spusde flşcăseara
'J'1'O
HO;l\
B()'reJ)
rtY'l'mmy
Ha.lIlE'I1TaJI
,,:OIib\il,7?
Trist.ul
ni drumar?
(p. 49)
Aceiaşi
efectII areasupratraduceriiopţiunealui Ioanîchle
Olteanupentrutermenide
rircula
tierestrînsă
şieuo structuri]
Ionetică
"exotieă",
atuncidudtrebuiesă oferecorespondenţe.
unor cuvinteruseştiuzuale: "naves---comar
r.ic (streaşină,umbrar);"pastuh" ciurdar
(păstor); "kuri" galite(găini); "larakanl" şvabl (gindaci);.Jiolml" dllmc(dealuri,
coline)elc.Nude puţineori,cititorul,caren-aavutşansasă sefamiliarizeze
cu diulect.ulpe
caretraducătorul
îl cunoaşte
atit de bine,estenevoitsă apelezela dlcttonarul
limbiiromâne.
Pentrucititorulromâncarenu arecunosttnte
despreculturaşi civilizatia
rusărămînIndescifrabilitermeniicarenumescpracticitradiţionale
sau personaje
ale mitologiei
populareruse
careaufostpăstraţiînformalororiginară
detextulrornânosr: "Semik",
"cupall1iţ.a''.,
"vidma",
"LcSIJoi",
"DOInovol".,Vrînd
să refacătonalilaleavetustăil unorsecvenţe,Ioanlchie
Olteanu
apelează
la Iorrnaţilcurioase
şi nccaracterlstlcc
limbiiromâne:"ve!liţi,voifăpturizglobiila
Hatl'emînt",
"lIartulrelnic
elepace","cuun semnsiaroncr",
"raiprimânerin",
"raiapriliti","tu
cu oblitnca
ta nefuri"etc.
Obsedat
parcădepericolul
căderiiin "cursivituLe"
şi în "virluozitaLea
metatorlcă
plastlcizantă"(Altetraduceri
din Esenin,p. 301),cnractcrlsltice,
dupăpărerealui,traducerrlor
lui
G.Lesnea,Ioanichie
Olteanuocoleşte
muzlcalltntca,
fluentaşi plastlci
tateachiaracolounde
elesinto dominantă
a originalului.
Efedeleacestuiefortelea "moderniza"
versullui Esenin
seIacsimţ.lte
la nivelulritmuluişirnelodicii.
Hitmulescnlucan,
dozatelimarefineteInsecvenţe
a cărordiferentii
metricăeste8proape
insesizabilii,
la IOilnichie
Olteanu,celUlaiadesea,devine
ritmsineopa
t, eonstruitprinsuecesiunea
uuorstructurimelricccarcnu se SUPU,I
Irieilegilor
versului
liber,nie.irIgorjjversului
defacturăclasică.DaeliIn unelecazuri,soluţiaritmicăiltraducătorului
slujeştehinenivelulsemnificaţiei
poetice,n\mll1
totuşisituatiicindcelc}ouălIivele
ale lextuluipar a veniin dlscordanţă
:
'
"
Trezeşte-mă
-Il zoriizilei, '
PaaoY).(1!
MCHJJ
BaBTpa
panG.
Mălcuţ.a
meacieălitădes!
O, MOH
'TcpelmtmaJJ
Ma'tl>
1
H nOMA,Y
sa AopOllmhIM
l\yprauoM Dimineaţ.a
pe dungamovi1i
UnuiS\',1I111])
musafirin cnlc-'Hm
să-! ies
Jl,opOI'OI'O
poe'!'H
J1plfHlfMa·!'b.
(p. 185)
'I'aHli:XO'lBTClI
IlO));
necuIO
CBBCHTbCH
Să stai eli ochiipierduţiin jos,
Beatde clntcc şi-mbrlncind
ziua
Ha} BO;l\OIO,
CHHXIIB:Jn
):\Bl-th
...
cu cotul
Ho C!101wfiuo
CBCTWf
BMCCTO
Meefll-\Cl
()<rpa)HBl11llticn
HaOOJIaK8
Tlo:reHh In loculluniidiutr-unIlorgros
O foeă-şiscoalepaşnicăbolul.
Cumultăprecauţie
se apropietraclucătorul
deimaginile
exuberante
şJ1ndrăzneţe
bazate
pe expresionismul
culorii.VomIncercasă comentăm
treisoluţ.ii
imagistice
propusede traducerea româneasdi
pentruimaginiale originalului
construite
pe expresionismul
culorii:
Pe-amiaza
bâlâ(lepe lac
noil\y 1106Mb1M
hYOP:rN\"
AUH
în vreocolibăneştiută
l!lCW)'fb
yool'oemJ!lJIllU,e
(p. 10:3)
B JC:I'(JH('/.l,
ae'w]!nOII
OKUOM
ŞI-ntl'-lIll
crepuscul
de venin
Amsă mă.splnzul'eu eenlura
Ha PYI{aBe
GBOeH
110B8111YCb
(103)
A. Blok,Zapisn/[e
lmijki1.910--1920,
Polnoje
wbrallije
$()cinenij,
M.1965,v. 8,p. 567.
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De-asupra
unei51111e·
dese
în nemişcare
şi mister
MieluţăMIă,lunaiese
Să pascăiarbade pe cer.
(105).
"Amiază
hălă"nisepareunechivalent.
foartepalidşi banalpentru"belîie
kudridnja"(cîrlionţii
aINai.zilei)carecumulează
semnlllcatll
multiple;senin,tinereţe,vitalitate,intimitate;"crepusculdevenin"explicăceeaeeadjectivul
de culoareîn expresia
"zeJionîj
vecer"(seară.verde)
ascundea,
sugerind
doar;în sfîrşit,in ultimulexemplu
adjectivul
deculoare"goluboj"
în expresia"golubaja
trava"(iarbăalbastră)
formează
împreună
cusubstantivul
"sineva"
(boltăalbastră,
albăstrlrne)
unspaţlual f'uziunli
departelul-aproapelui
a căruisemnificaţie
esteoarecum
estompatăderenunţarea
traducătorului
laadjectivul
deculoare
Înfavoarea
numirii
directe
a acestui
spa
tiu: "cer".Bineînţeles
că"iarbadepecer"est.eo soluţieImagistlcă
bunăpentruoriginalul
"iarba
albastră",darnu ceamaibunădacăne gîndimceimportanţă
acordaEseninimaginii
poetice
înţeleseca vlzualitate
e:Nereuşite
Întranspunerea
imaginilor
deacestfelse observămaialesin
traducerea
pieselor
pecarele cunoaştem
dejaprin'tălrnăclrtie
lui Z. Stancuşi G.Lesnea.Afirmaţianoastrăn-afostgeneratădepreferinţa
necondltjouată
pentrutraducerile
amintite.La ()
comparaţie,
Ioanichle
Olteanu
sedovedeşte
a fi, nu depuţineori,realizatorul
unorversiuni
superioare,
cumestecazulcupoeziile
NU-II
zadara fostfurtună,Sponedania
unuihuligan,Inonia.
Şi totuşi,dupălecturaIntregului
volum,stăruieimpresiacă ultimultraducătoral lui Esenln
seapropietimiddezonadesuavitate,muzicalitate
şi Irăgezlm!
a poezieiacestuia.
Pentrujustificareaacesteiobservaţiitrimitemla transpuncr+Ie
adjectivelor
"rozovii"(roz)şi "ncjnîi"
(gingaş),
pe careEseninle investeşte
cu o bogatăconotaţie
poetică.Dintreacestea,dinlipsă
de spaţiu,alegemUllexemplu:
C aJlhlM
COIlO.M
Jll'OJ\hI
Ira HOmC
Proaspătăca fragatimpurie,
Adorabilă
eraipe rind,
Heotcna
s, xpacanaa6hIJIa.
Inserareameatrandafirie
Ha 3aIWT
ThIP030Bl:Jlt
11OXOtfHJ.
Splendidă
zăpadăluminind.
H, HaRcner, JlytIlICTU
H.CB8TJHl.
RezultatenotabileobţineInauichle
Olteanuîn traducerea
marilorpoemevizionare
şi a
poezie!
proîettzlnd
epoca"musafirulul
defier",chiardacăîn comentartile
pecarelefacepemargineaacesteipoeziiseplasează
in afarasemnifieatJei
ei.Calificînd
marea"lJlIllgere"
csenineană
drepto "lamentaţie
rescmnată"
şi câutlndu-I
cauzadoarîn .tnloculrca
uneitehnicisaua unei
orinduiri
eualtele"(Note,p. 299),Ioanichie
Olteanucontrazice
nu numaitextulpoeziei
pc care
o traducemagistral,
darşi expllcat!a
atit dc clarăpc careEseninînsuşio dă acestuifenomen
cîndcomentează
poeziaSărindar."Hegret
foartemult.- scriepoetul-- căistoriatreceprintro
epocădificilădeanihilarea persoanei
ca ţăpturănic(s.n.),epocălipsităde glorieşi de vis".
Joanlchle
Olteanu
traducefragmentul
demalsus(vezip, 298),dartentatde o comparatle
între
poetulrusşi Eminescu,
comparaţie
careni separenescmnlîlcativă,
uităsă-iextragăsensurile.
Spreacestesensuricaredepăşesc
eu multsemnificaţia
"resemnării",
sausemnificaţia
SOCiHIă
conducpoemele
Otcear,
Ocioih,'.
Venirea,
Schimbarea
la (aţă,Inonia,Puntocruior,
carepropun
imaginea
unuipoetde o forţăvizionară.
nebănuită,
cîntăreţal lnarilorrupcrişi dislocărice
modifică
deopotrivă
microspaţiul
conştiinţdumaneşi uriaşelealcătuiricosmice.
Imagin.i1e
giganteşti,
ritmurile
Tostogolite
cuimpetuozitate,
putereasuverană
a cuvintului
careprofetizează,
provoacă,
plingeşi eintă,toalepal'să convinătraducătorului,
caredă în transpunerea
acestor
poemeadevăratasa măsur{t.
I08uichie
Olteanuse mişcăfiresc.
în spaţiulversuluiliber,pentru
care,de altfel,îşi mărturisea
preferinţa
Inprefatala volumuldeversurial lui Niko]aÎ
Rubţov.
Nehicătuşat
de regJllile
prozodieiclasice,textul traduceriise eUberează
de inadvertenţele
pe carele înregist.ra
transpullerea
poezieideiubire,a spovcdalllei
lirice,a delicatelol'
miniaturl
animaliere
sandescriptive.
Chiarde-arrămînela primulei volum,transpunerea
în lirilbaromânăa poeZieilui
Serghei
Escnlnpe earene-ooferă,ClIeleganţă
şi pasiune,IoanichieOlteanudepăşeşte
cu mult
semnificaţia
unuiact de cultură.Prin noultraducătorputemsă-Icunoaştem
pe Eseni.nmai
bineîn ceeacefacedinel unuldinceimaimaripoetiai secolului;
prinelputemsăasistămla
pasiol1antul
dialOii
pe earelimbaromânăil }Joartă
cu un text poeticde marevirtuozitatc
e.x,
prcsivăşi semantieă.
Aştept:'im
cuinterescelelalte
douăvolume
promise
şi neglnpimcunostal,giela o ediţieEsenin,
sugerată
diseretdeIoanichie
Olteanu,
ediţiecaresăcuprindă'
eelemaibune
traduceriapărutela noi.Dinaceast{t
posibilăediţieversiunileultimuluItraducătoral lui
Eseninnu vorputealiIJsi.
3a T8.MIIOlJ:
TIJHlLr.hlO
rropeneoun
li neKO;'IeOHMotl:
cuueee,
HrHeHOqeR
HYJWHBhill
MeCHI-\
r.VJIHe'
li Bo'/!y6ou
m.paee,

