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PoeMondia : Jacques Rancourt  
(Canada / Franţa) 

 
Prezentare şi traduceri Valeriu Stancu 

 
La Traductière este o „revistă franco-engleză 

de poezie şi artă vizuală” ce apare anual sub egida 
Asociaţiei franco-engleze de poezie. Este 
consacrată creaţiei lirice contemporane de expresie 
franceză şi engleză, dar şi creaţiei artistice. Revista 
a reuşit să împace orgoliile engleze şi spiritul 
francez şi asta datorită omului care este sufletul ei, 
poetul Jacques Rancourt, un canadian născut în 
Québec, la Lac-Mégantic. Prin 1970, scriitorul s-a 
stabilit în Franţa, dar relaţiile cu ţara natală au 
rămas strînse, profunde şi complexe. Publicaţia este 
de fapt una din căile de exprimare a Festivalului 
franco-englez de poezie, al cărui animator e 
scriitorul. Jacques Rancourt s-a născut pe 6 aprilie 
1946, la Lac-Mégantic, localitate din Québec în 
care şi-a petrecut primii 16 ani ai vieţii. Studiile 
secundare le face la seminarul din Sherbrooke. 
Urmează cursurile Facultăţii de Litere din Québec 
şi-şi ia licenţa în literaturi moderne la Universitatea 
Laval. În timpul şederii în Québec începe iniţierea 
sa în poezie şi tînărul umanist se arată interesat mai 
ales de creaţia contemporană. Tot în această 
perioadă de fructuoase acumulări începe să scrie. 
Pleacă la Paris pentru desăvîrşirea studiilor şi-şi 
susţine teza de doctorat la Sorbona Nouă, avînd ca 
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subiect poezia africană şi antileză. Activitatea 
laborioasă (studii, traduceri, lucrări despre poezie, 
antologii, jurnalism, deprinderea rosturilor dintr-o 
editură etc.) face din el un om-orchestră. Din 1982, 
la retragerea englezoaicei Lindy Henny, creatoarea 
festivalului amintit, Jacques Rancourt preia ştafeta, 
conferă noi valenţe manifestării, îi deschide 
orizonturi spre spaţii lirice neexplorate pînă atunci, 
introducînd în programul festivalului participarea 
scriitorilor canadieni şi înfiinţînd, în 1983, revista 
La Traductière. Publicarea propriei poezii a 
cunoscut un ritm mai lent, între volumele sale 
figurînd : La journée est bien partie pour durer 
(Paris, Saint-Germain-des Prés, 1974), L’eau 
bascule (Méry-sur-Oise, RMQS, H.C., 1974), Le 
pont verbal (Paris, Saint-Germain-des Prés, 1980), 
Les choses sensibles (Montréal, l’Hexagone, 
1989), Les quinze apôtres, La condition terrestre 
(Charlieu, La Bartavelle, 1995), Gravitations 
(Paris, Signum, 2001), La nuit des millepertuis 
(Montréal, éditions Trois / Paris, le Temps des 
Cerises, 2002), L’instant prodigue (Amay, 
Belgique, l’Arbre à paroles, 2003), La pluie des 
pluies (Grenoble, le Pré carré, 2005). În afara 
titlurilor menţionate, autorul a mai publicat volume 
bibliofile, „cărţi de artist”, volume de eseuri, 
antologii şi traduceri (lipsa de spaţiu mă împiedică 
să le citez titlurile). 

L-am cunoscut în vara anului 2004, în Belgia, 
cu ocazia celei dintîi ediţii a Festivalului 
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Internaţional de Poezie de la Namur, organizat de 
distinsul poet şi critic literar Eric Brogniet. Ne-am 
revăzut de atunci în cîteva rînduri la diferite 
manifestări poetice în Québec, Mexic, Nicaragua, 
iar în primăvara acestui an mi-a trimis de la Paris 
un volum antologic, Veilleur sans sommeil (choix 
de poèmes 1974-2008), apărut în 2010 ca rod al 
colaborării dintre două prestigioase edituri 
francofone : Editions du Noroît (editură dirijată de 
poetul Paul Bélanger) din Canada şi le Temps des 
Cerises din Franţa (condusă de poetul Francis 
Combes). E o antologie apărută în 2010 şi prefaţată 
de Henri Meschonnic, ce reuneşte poeme din 
volumele deja amintite.  
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se spune 
 
se spune 
marea îşi va şlefui mai întîi naufragiaţii 
dacă o veghem să rămînă foarte calmă 
zăpada ne va urca pînă la umeri 
 
o parte grecească o parte québec 
sufletele se vor aştepta pe toate malurile 
ele vor învăţa marea să înoate 
 
între cot şi coaste 
micul lor cufăr neverosimil 
insistent 
 
niciodată amiază niciodată miez de noapte 
ci numai timpul care fără încetare încremeneşte 
pe nesimţite 
salutînd străzile foarte greceşti 
sau adeverind zăpada la québec 
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pentru grupajul de poeme 
 
 
Vă mulţumesc pentru grupajul de poeme 
titlurile spun totul 
ar fi trebuit să le marcaţi în italic 
alegerea cuvintelor denotă un simţ al exactităţii 
la urma urmelor nu am de făcut nici o remarcă 

privitoare la ortografie 
sau la formularea imaginilor 

îmi place de asemenea scrisul dumneavoastră 
înclinat 
 
 
 
 
deşertul tătarilor  
  
     (ecou) 
 
Se îndepărta de noapte în noapte. 
Cămaşa îi era încă udă, dar membrele sale  

deja nu mai erau în membrele sale. 
Lampa lumina tîrziu ochiul celei care vieţuia. 
Ea îi aranja echipamentul. 
De departe se auzea cum i se răceau încălţările. 
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Sabia Domnului 
 
Atunci cînd Dumnezeu a ajuns  
în zăpadă pînă la gît 
a urcat să ne vadă în bucătărie 
şi-a scos sabia 
şi a cerut două ocale de lapte 
Se vede că îi era sete lui Dumnezeu  
căci tare mult a mai băut 
cînd a ieşit, era pe trei sferturi beat 
zăpada nu a mai trebuit 
decît să spulbere restul 
 
 
pustietăţi (ollioules) 
 
Nu e nimic în această cană  
chiar şi strada e pustie 
Şi astfel scaunele  
rămase singure cu masa 
formează un careu perfect 
Tăcerea de una singură nu îmbogăţeşte cu nimic 
lumina 
Florile sunt nemuritoare 
ca odinioară pieptănătura zeiţelor 
Or timpul nu mai trece 
Nu vom revedea niciodată împărăţiile abolite 
sîngele e mult prea uscat 
şi aurorele atît de boreale 
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eclipsă de noapte 
 
Cine ştie dacă noaptea nu se odihneşte? 
n-avea decît o seară de iarnă să-i încredinţeze 
ninsorii 
şi apoi un soare tînăr să readucă peste cîmpie 
 
Ferestrele s-au stins devreme  
muzica şi-a aranjat arcuşurile 
pleoapele au căzut 
 
cine ştie dacă noaptea nu a aţipit? 
 
După miezul nopţii cerul pivotează  
sufletele îşi schimbă trupurile 
trupurile dorm ca morţii 
 
Cine ştie dacă noaptea va şti să se trezească? 
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pe firul orizontului 
 
 
Pe firul orizontului  
simplu  
pe această noapte a orizontului 
o minusculă lună plină se joacă de-a balonul 
şi lumina unei zile apăsătoare 
se evaporă în aerul înnegurat 
 
Pe această lamă a orizontului 
vor pieri 
marile frămîntări ale zorilor 
ideile fulgerînd după siestă 
linia umerilor 
se bucură de atîta calm 
şi adîncul inimii 
se despovărează de zgura-i 
 
Pe acest arc de orizont 
se grefează 
ţesătura expansivă a stelelor 
universul în sine însuşi 
începe aici 
prin această lumină quasi perfectă 
inima se zbîrceşte 
sub linia umerilor 
linia umerilor 
oscilează 
în axa galaxiei sale  
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tablou 
 
Uneori cerul nu mai intra 
în tablou 
 
fie că pămîntul  
urca prea sus 
 
fie că nuanţele ad hoc 
se ascundeau 
 
uneori chiar şi vinul era deja acru 
şi perdelele îşi pregăteau zborul 
 
 
ploaia ploilor 
 
Ploaia care va veni va fi înfiorătoare 
nu vor fi destule fluvii ca să o bea 
 
apa va cuprinde pămînturile şi va umple străzile 
îşi va alege domiciliu în casele oamenilor 
 
şi cu cît o veţi scoate, cu atît va ploua mai tare 
 
 

(revista Cronica, Iaşi, decembrie 2011, p. 32) 
 
 


