DIN NOU DESPRE VERSIUNILE ROMÎNEŞTI DIN CLASICI

Pe marginea unor traduceri din Aristofan 1
DE

MIHAI NASTA

La această rubrică în Studii Clasice II din 1960, a fost publicată o dare de seamă a profesorului N. I. Barbu referitoare la traducerile din clasicii greci şi latini. Cu acest prilej se arată
că «dezbaterea în curs este abia un început, care, pe viitor, poate avea urmări cît se poate de
favorabile pentru traducerile din autorii antici».
în acelaşi spirit, al continuării unei dezbateri, au fost redactate observaţiile de mai jos
care discută calitatea unor traduceri din .4ristofan, editate după eliberare (mai ales unele
consideraţiuni de ordin teoretic formulate aici justifică includerea acestui material într-o secţiune
a publicaţiei noastre care urmăreşte dezvoltarea studiilor umaniste în Romînia. 2 ).
Lipsa unui mănunchi de traduceri izbutite din teatrul lui Aristofan se făcea de mult resimţită în perspectiva de ansamblu a literelor romîneşti. Dacă moştenirea marelui clasic a fost
cultivată la noi în ultimele decenii, fie şi sporadic, datorim acest efort lăudabil regretatului
Ştefan Bezdechi, care s-a ostenit cu traducerea şi prezenta.rea unor piese din repertoriul aristofanian, mereu preocupat să ne dea o versiune autentică a. textului grec. Totuşi, elenistul de la.
Cluj nu a izbutit să publice o ediţie integrală a comediilor în traducere romînească. Şi volumul
pe care-l vom lua în discuţie, deşi reprezintă colecţia cea mai cuprinzătoare de traduceri din
Aristofan, se opreşte la. jumătatea. drumului: alegerea. s-a limitat la. pa.tru comedii din cele
1 Aristofan, Teatru (Pacea, Păsările, Broaştele: în romîneşte de Eusebiu Ca.milar şi
H. Mihăescu; Norii: în romîneşte de Demostene Botez şi Ştefan Bezdechi), Bucureşti, ESPLA,.
1956. În colaborare cu D. Botez, Şt. Bezdechi publicase în 1955 o versiune îmbunătăţită a
traducerii sa.le din Norii, la aceeaşi editură, în colecţia. «Biblioteca pentru toţi» cu o prefaţă
de C. I. Ba.lmuş. În cele ce urmea.ză, vom lua în considerare unde va fi cazul şi acea.stă ediţie

anterioară.
2 Autorul prezentei discuţii a. mai publicat de altfel o recenzie la volumul Aristofan, Teatru
în Gazeta. literară din 21 ma.rtie 1957, p. 2 (la rubrica. Breviar). Articolul de acolo a fost scurtat
pe alocuri în redacţie şi de aceea prezintă soluţii de continuitate. Semnalăm aici o eroare care
s-a. strecurat în textul tipărit: în loc de poeziei vechi (r. 56 din col. I) trebuie citit comediei
vechi. Revenind asupra unei traduceri recenzate cu ani în urmă, autorul şi-a permis să reia
cîteva observaţii din articolul sus menţionat, deşi, în general, de astă dată a insistat mai mult
asupra. unor probleme tehnice, mereu actuale.
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unsprezece păstrate. În forma ei finală, fiecare versiune a fost realizată pe baza colaborării
dintre un elenist şi un poet consacrat - pe cît se pare nespecialist în problemele de filologie
greacă. Precizarea filologului Haralamb Mihăescu despre aportul scriitorului Eusebiu Camilar,
care •s-a ostenit să transpună versiunea în imagini cît mai artistice şi mai aproape de înţele
gerea vremurilor noastre », se referă probabil la o modernizare a stilului şi la reliefarea pasajelor
unde coloratura poetică era mai puţin evidentă. Oricum ar fi, în comparaţie cu alte încercări
dinainte vreme, traducerile din Aristofan publicate la ESPLA reprezintă un progres vădit din
multe puncte de vedere: exactitate, ţinută literară, prezentare grafică. Un singur aspect a fost
neglijat cam frecvent, în mod regretabil: corectitudinea tiparului. Pentru evitarea unei asemenea
situaţii se cerea mai multă grijă din partea editurii - respectiv a responsabilului de carte -,
dat fiind că publicarea unui autor clasic impune consultarea specialistului ori de cîte ori mai
subzistă îndoieli cu privire la particularităţi ale textului respectiv. Dintr-o era.tă minimală,
de anexat la volumul Teatru publicat în 1956, spicuim deformările următoarelor nume proprii
şi calificative: Heritele (pentru Haritele, în Pacea, v. 465), Aneipsias (pentru Ameipsias, numele
corect al autorului de comedii menţionat la p. 222, n. 1), Taramenes (pentru Teramenes, în
Broaştele, v. 544), Ilemipos (pentru Hermipos, în :Vorii, v. 617 - o greşeală care nu figura în
ediţia separată a piesei), Bellerephon (pentru Bellerophon, la p. 68, n. 1). :.'{u prelungim lista
greşelilor de acest gen care s-au strecurat probabil în faza culegerii textului. \'om adăuga însă
următoarea observaţfo cu privire la transpunerea şi adaptarea numelor greceşti. Ediţia Aristofan
apărută la ESPLA este mai omogenă decît antologia Tragicii Greci, publicată de aceeaşi editură.
Totuşi am fi de părere că trebuie mers mai departe cu adaptarea numelor conform particularităţilor fonetismului romîncsc. Mai ales cînd e vorba de răspîndirea unei opere clasice în masele
largi, n-are nici un rost să păstrăm, alături de forme foarte fireşti ca Trigeu, Socrate, Eschil,
Sofoclc, Strepsiade, Fidipide, transliterări savante cum ar fi Amphipolis, Dionysos, Charon,
Cleonym (dar Keos I), ecclesia, AUica. În primul rînd, după cum se vede, transliterările au fost
uneori arbitrare (de ce Cleonym şi nu Kleonymos, după modelul Keos, Dionysos ?). În al doilea
rînd, redactorul de carte ar trebui să vegheze cu un ochi de expert asupra tuturor erorilor posibile atunci cînd se culeg nume şi denumiri în care abundă geminate, sau k, eh, ph, y, ai, -f.s şi
-os. Prin exemplele citate mai sus am demonstrat că această vigilenţă a fost destul de frecvent
înşelată chiar în cazul unor grafii relativ simple. Mai cităm fluctuaţii inexplicabile, cum ar fi
Xantias (de exemplu în v. 1539 din Broaştele) şi Xanthias (ori de cîte ori se dau indicaţii
scenice), Phrynikhos (p. 159 n. 3) şi Phrynicos (p. 222, n. 1). Nu avem nimic împotriva transliterării numelor greceşti explicate în note. Dar atunci nu trebuie să umblăm cu jumătăţi de
măsură. La ultimul exemplu citat, mai adăugăm transliterarea incorectă Dactilos ( cf. p. 369,
n. 2: • Dactilos pe greceşte înseamnă şi dactil şi degete - sic - ») şi Koreis (p. 37 4, n. 1 ; de
unde va fi apărut acest o cu tremă?). În sfîrşit trebuie să precizăm totuşi că adeseori în alegerea
uneia dintre alternative (transliteraţie sau adaptare) un rol important îi revine eufoniei care
va scuza uneori fluctuaţii şi compromisuri. Astfel. în textul traducerilor noastre, bunul gust a
dictat păstrarea unor grafii de tipul Kydoimos, Pisthetairos şi Euelpides cu care sîntem întru
totul de acord (Cidem, Pisteter şi Euelpid ar da sonorităţi meschine; în schimb trebuie transliterat corect Aias şi nu Aiax - o formă hibridă). Mai grave sînt erorile de tipar sau de redactare care alterează înlănţuirea logică a ideilor. Astfel, apar versuri dulci de fluier în loc de
viersuri (Pacea v. 530) şi în altă parte o frază întreagă pierde înţelesul ei primordial: t Se
spune că soluţiile greşite cresc în voie la Atena, dar că aezii au ei grijă şi le-ntorc în fel şi
chipuri. .. • (Norii v. 654-6; de fa.pt e vorba despre zei, aşa cum se poate constata chiar
la simpla confruntare cu textul mai corect al ediţiei anterioare - colecţia. B P T).
O dată ce am epuizat capitolul erorilor de tipar şi de ortografiere a numelor - scăderi
care nu pot fi puse, principial, în seama traducătorilor - , vom termina discuţia referitoare la
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prezentarea generală a lucrării oprindu-ne asupra concepţiei care i-a călăuzit pe autori în alcă
tuirea notelor şi a introducerii (aceasta din urmă se datorează lui H. Mihăescu). Cititorul lipsit
de cunoştinţe speciale despre teatrul antic capătă informaţii utile despre originea comediei,
ideologia epocii, aportul lui Aristofan, structura şi conţinutul pieselor sale. Introducerea, judicios redactată, nu se menţine însă totdeauna la nivelul unei aprecieri critice a genului dramatic
pe care-l reprezintă comedia veche, se mărgineşte să. dea explicaţii cam simpliste diferiţilor
termeni tehnici, nu analizează destul de nuanţat ideologia poetului, substratul atacurilor sale
şi modalităţile stilului aristofanian. Trebuia insistat mai mult asupra caracterelor distinctive
care definesc prima perioadă din evoluţia comediei atice: îmbinarea de cîntec şi replici vorbite
(structura epirematică), predominanţa invectivei politice şi a. farsei groteşti, inconsistenţa
intrigii, funcţiile unor alegorii scenice etc. Părţile comediei au fost definite prin simpla. enunţare
a termenilor respectivi, însoţiţi de o traducere etimologică. în ghilimele. După ce am aflat că.
« intrarea. corului pe scenă se numeşte parodos », explicaţia termenului - « trecere pe ală.turi • rămîne ca.m enigmatică (pe lîngă cine sau pe lîngă ce trece corul?). Lipsesc lămuriri despre
orchestra şi scena anticilor. Epirema este definită ca • expunere suplimentară a ideilor personajului&. De fapt e pur şi simplu o replică vorbită - cf. şi termenul p'ijatt; - la fraza lirică intonată de cor. In parabază de obicei actorii se retrag şi corul păşeşte singur în faţa spectatorilor;
deci structura epirema.tică este mai caracteristică pentru parodos (H. Mihăescu prezintă lucrurile
invers). Nicăieri - nici la parodos, nici la exodos - nu se face apropierea cu tradiţionalul convoi
dionisiac, menţionat la originea comediei (cu toate acestea în Aha.rnienii parodosul ne înfăţişează
tocmai o faloforie, cortegiu tipic dionisiac). Ar fi fost oportun să figureze indicarea diferitelor
secţiuni ale comediei chiar în cuprinsul ediţiei care, aşa cum a fost concepută, derutează cititorul
modern, obişnuit cu diviziunea în acte şi scene sau tablouri. In desfăşurarea acţiunii abia dacă
figurează cîteva indicaţii scenice sumare. Din ediţiile Les Belles Lettres a fost preluat ca.lificati vul melodramă, inserat în cursive ori de cîte ori actorul sau corifeul intonează un recitativ
liric. Fără explicaţii suplimenta.re, •publicul & din zilele noastre nu are de unde să cunoască
acest termen tehnic, care a fost luat aici într-o accepţiune mai restrînsă, valabilă. numai pentru
eleniştii francezi din epoca modernă.
Interpretarea veridică a fenomenului Aristofan nu trebuie să tindă la idealizare sau la
simplificarea. exagera.tă a problemelor de istorie doctrinară şi de sociologie pe care le implică
ana.liza. unei persona.lită.ţi complexe. Autorul introducerii a prezentat corect contradicţiile
sociale şi împrejurările istorice în care s-a maturizat opera poetului. In schimb, evoluţia ideologiei sale se conturează foarte vag. Această poezie « doctrinară şi de idei, de o măreţie puţin
obişnuită. & nu s-a dezvoltat liniar; pledoaria poetului pentru pace este motivată. în multe împrejurări de orientarea sa conservatoare. Latura tradiţionalistă a convingerilor lui Aristofan devine
un factor determinant mai ales în Norii, unde trebuia interpretată cu discernămînt poziţia sa
faţă. de sofişti, menţionîndu-se, mă.car şi în trecere, caracterul arbitrar a.I identificării lui Socrate
cu un dascăl din şcoala sofiştilor (a.cest aspect a.I problemei a fost tratat cu înţelegere
de C. I. Balmuş în prefaţa. la ediţia din B P T, p. 9-10; semnalăm totodată şi prezentarea. mai
adecvată. a pă.rţilor din structura. comediei, ibidem, p. 11-12). Predilecţia. ară.ta.tă. moravurilor
arhaice de la ţară şi un sentiment de ostilitate crescîndă pentru fruntaşii democraţi care se
îmbogă.ţeau de pe urma războiului contribuie la situarea. lui Aristofan printre apărătorii unei
cauze umanitariste mereu actuale. La H. Mihăescu expunerea. concepţiilor care inspiră tematica
şi tonul comediilor ar fi cîştigat în profunzime da.că se respecta. ordinea cronologică a pieselor,
pentru obţinerea. unei caracterizări dinamice a dramaturgului. Datorită unei prezentări cam
neutre, în toate i se dă dreptate lui Aristofan; invectiva răută.cioasă şi exemplele concrete de
exagerare caricaturală au fost menţiona.te foarte timid. Dacă. ar fi să-l credem pe H. Mihăescu,
pînă şi Euripide, calul de bă.taie al parodiei ră.sufla.te din comedia veche, îşi merita într-un fel
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• şarja» I Cum rămîne însă cu Pericle? La un moment dat găsim o caracterizare judicioasă a
psihologiei şi a metodelor de transpunere dramatică specifice comediei aristofaniene (psihologie
sumară a personajelor, efecte de contrast, trăsături individuale îngroşate, deformare a unor
aspecte ale realităţii). Desigur • Aristofan cumulează (sic) asupra unui personaj virtuţile sau
lipsurile categoriei sociale din care face parte • şi •personajele negative ajung repede groteşti»;
ar fi însă exagerat să susţinem că «personajele pozitive se înalţă pînă la dimensiuni supraomeneşti•· Deşi celebrează bunăvoinţa şi entuziasmul unor protagonişti cum ar fi Trigeu, Strepsiade, Fidipide, Diceopolis, sclavii de casă din Cavalerii sau personajele Avuţiei ( Plutos }, în
anumite situaţii «eroice • poetul nostru dezvăluie pe neaşteptate inconsistenţa lor himerică;
cîteodată surîsul înduioşat se preface în batjocură de o cruzime rafinată, efortul zadarnic al
eroilor de comedie fiind contemplat de la înălţime, de un satiric aproape deznădăjduit (urbi
et orbi docet castigando ). Pe aceeaşi linie, e bine de precizat că seriozitatea. care subzistă îndărătul
glumelor trebuie atribuită intenţiilor şi căutată chiar acolo unde tonul uşuratic înşeală. Aproape
nicăieri poetul nu afişează o c seriozitate impresionantă•, deşi, de obicei, majoritatea. replicilor ţintesc un obiectiv de interes public. Tocmai de aceea. s-ar fi cuvenit să aflăm un comentariu judicios al traducerii, care să ancoreze orice aluzie în contextul epocii. În cele din urmă
se poate afirma că studiul introductiv se resimte din pricina unor limite de ordin mai general,
oferindu-ne un fel de medalion festiv cu anumite contururi prea simplificate.
Cu toate acestea, alături de alte studii introductive apărute în seria de traduceri din
autorii clasici publicată la ESPLA (din păcate nu este vorba de o colecţie unitară), paginile
consacrate lui Aristofan ne oferă un mănunchi de informaţii corecte (interpretarea cam fantezistă a părţilor din structura comediei, după părerea. noastră, rămîne singura discrepanţă supă
rătoare). în definitiv lacunele se pot împlini prin consultarea unor lucrări de informare generală„
riguros alcătuite. Ca un aport meritoriu al introducerii (de consemnat şi ca principiu metodic),
am reţinut observaţiile pe marginea problemei sclavilor (citat judicios ales la p. 18, iar mai
departe o caracterizare a tipului de sclav în ultimele comedii, p. 19-20) şi pasajele care
ilustrează stilul sau tendinţa comediei atice folosind judecăţi din antichitate (Aristotel, Quintilian), citate dintr-un istoric contemporan (Tucidide) sau din parabazele poetului.
După cum arătam înainte, este cu totul reprehensibilă neglijenţa editurii faţă de aparatul
de note extrem de sărac şi împrumutat aproape literal ediţiei Les Belles Lettres. Aici traducătorul
de specialitate şi autorul introducerii trebuiau să intervină mai energic, deoarece publicarea
unui clasic dificil fără comentariul succint de rigoare (cel puţin la pasajele care conţin aluzii)
constituie pur şi simplu o risipă de intenţii lăudabile (da.că cititorul pierde un a propos, nu
gustă pe de-a-ntregul virtuozitatea traducerii). Or, traducătorii au arătat ingeniozitate în redarea
jocurilor de cuvinte. Acolo unde acest exerciţiu le-a reuşit, figurează uneori şi o notă ca să-ţi
dezvăluie resortul care l-a împins pe Aristofan să. alunece pe lîngă înţelesul curent al cuvintelor sau să. deformeze sonoritatea lor pentru obţinerea unor asociaţii hazlii (vom reveni mai
departe asupra. reuşitelor de acest fel din versiunea discutată). În principiu, socotim că împrumutarea (respectiv traducerea) unor explicaţii din alte ediţii nu contravine practicii curente
de alcătuire a lucrărilor de popularizare sau de răspîndire a valorilor clasice. Desigur comentariul
anexat numelui Fidonide (p. 327, n. 2) corespunde notei din Les Belles Lettres: Huvîntul care
constituie rădăcina numelui Fidonide înseamnă pe greceşte 'zgîrie-brînză, zgîrcit' • (Phidon
qui est a la ba.se de Phidonide, signifie « parcimonieux •). La fel s-a procedat în cazul fazanilor
pe care-i creştea Leogoras (p. 330, n. 4; respectiv p. 168, n. 3 B.L.) sau în explicarea aluziei
la regele Atamas (p. 342, n. 1: negele Athamas purta o coroană pentru a fi sacrificat lui Zeus;
respectiv: «ie roi Athamas portaitunecouronne pour etre sacriiie 8. ZeuS» - B.L. p. 174, n. l).
S-ar fi putut evita poate un decalc servil; eventual o notă. asupra ediţiei ar fi putut indica
sursa de documentare. Apar totuşi, sporadic, unele contribuţii personale în aparatul explicativ;
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note care interesează publicul de azi. Reţinem, de exemplu, raportarea unei replici la frămîntările
de la Atena pentru rezolvarea problemei agrare, informaţiile istorice despre Eubeea, explicarea
cuvîntului Cornos (ca.re a. fost reluată pe drept), notele referitoare la Pericle, Fidias, Pisandru
etc. Prea. succintă totuşi prezentarea lui Cleon (p. 63, n. 3: •conducător politic atenian, mort
la Amphipolis în anul 422 •). S-ar putea crede că inamicul numărul unu al poetului a fost un
simplu {igurant pe scena politică ateniană I Iată acum cîteva exemple de situaţii în care semnificaţia unor aluzii scapă cititorului din cauza lipsei oricărei lămuriri. Trigeu în Pacea cere trei
bănuţi: •să-mi cumpăr un purcel, Să mă împac întîi cu cele sfinte I• (v. 380-381 din traducere). Nu e vorba aici de o jertfă oarecare ci de animalul tradiţional ale cărui mădulare erau
îngropate la oficierea unui cult de purificare şi de mîntuire a. sufletului: misteriile eleusine. Aşa
se explică de ce Trigeu cere un purcel cînd este ameninţat cu moartea de vestitorul zeilor.
Comicul situaţiei nu a fost semnalat de adnota.tor. În altă. parte Strepsiade va deplînge trîndăvia slugilor care înainte vreme puteau fi trase mai uşor la răspundere. Cu ce a schimbat războiul
situaţia sclavilor? Fără altă precizare, cititorul rămîne dezorientat sau presupune că mîna de
lucru servilă a devenit mai rară şi mai scumpă. De fapt, într-o perioadă de lipsuri materiale
tot ma.i apăsătoare, în vremea războiului peloponeziac, sclavii prea exploataţi fugeau la duşmani
(treceau în Peloponez). Pentru întocmirea unui comentariu judicios, specialistul nu se va limita
îndeobşte la materialul furnizat de notele din colecţia Guillaume Bude, deoarece ediţiile mai
savante omit unele comentarii; în special aspectul istoric şi tot ce ţine de înţelegerea aprofundată a conţinutului pînă nu de mult preocupa. în mod inegal pe aceşti filologi, editori de
texte. În general, comentarii foarte recente la textul comediilor nu oferă tot belşugul de informaţii pe care-l aflăm în ediţii mai vechi. De la Van Leeuwen, operă care apare în livrări succesive la începutul secolului, nu cunoaştem altă lucrare cu adnotări mai bogate. Multe aspecte
ale realităţii greceşti din secolul V, reflectate de textul comediilor, au fost discutate în subsolul
volumelor publicate de marele umanist olandez (v. de ex. Aristophanis, Ranae, cum prolegomenis
et commentariis, Leyden, Sijthoff, 1896 sau ediţia Norilor, concepută la fel - ibidem, 1898).
Ne mai putem referi la autoritatea unor lucrări cum ar fi: ediţiile parţiale sau integrale datorate
lui Meineke, Kock, Dindorf, Elmsley, Bla.ydes, Hall-Geldard (oxfordiană), Radermacher ( Broaş
tele; ediţia a 2-a. a apărut în 1954), Siiss (aceeaşi piesă cu scolii a.lese reeditată în 1959),
Rogers (9 volume cu traducere şi comentarii, mereu reeditată) etc. etc. Pentru a cunoaşte tot
ce a produs erudiţia europeană pînă la începutul secolului XIX, în strădania. de a înţelege
aluziile textului, există şi o compilaţie a tuturor comentariilor mai semnificative ale interpreţilor lui Aristofan: Notae in Aristophanem, 3 volume, apărute la Londra în 1829. În sfîrşit, prea
puţin au fost consultate ediţiile speciale de scolii (cum ar fi, de ex., Scholia in Aristophanem,
ed. Diibner, Didot, 1842). După cum se vede, există destule lucrări de erudiţie şi practica unor
colecţii moderne de traduceri, lipsite de cel mai rudimentar aparat exegetic, indispensabil pentru
înţelegerea unui autor din antichitate, nu trebuie să-i descurajeze pe editorii noştri.
Cele spuse în legătură cu introducerea şi notele nu afectează aprecierea muncii depuse de traducătorii volumului Aristofan. După lectura integrală şi confruntarea pasajelor mai reprezentative,
rămînem cu impresia unei transpuneri de merit, care a găsit adeseori tonalitatea adecvată, chiar
dacă n-a izbutit să păstreze întotdeauna echilibrul clasic dintre violenţa invectivelor rustice
şi urbanitatea. pa.rodiei. Referindu-se la Plaut şi la comedia. veche din Atica, Cicero defineşte
undeva cele două maniere de a provoca. rîsul: « Duplex omnino est ioca.ndi gen ns: unum illiber ale,
petulans, flagitiosum, obscenum, alterum elegans, urba.num, ingeniosum, facetum &. Această
demarcaţie subtilă este foarte greu de restabilit adeseori în dialogul comediilor lui Aristofa.n,
tocmai fiindcă protagoniştii nu se dau înapoi de la obscenităţi şi cruditatea exprimării devine
aproape intolerabilă pentru cititorul modern. Un singur element din caracterizarea lui Cicero
trebuie să ne dea foarte serios de gîndit: în orice împrejurare efectul comic e căutat cu
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ingeniozitate. Chiar acolo unde sîntem dispuşi să criticăm elucubraţia. puerilă, străluceşte un
filon al invenţiei poetice. Pegasul înstrunat de poeţii emfatici s-a coborît pe scena comediei sub
înfăţişarea unui cărăbuş, hrănit cu bălegar; venerabilii pritani afumă coapsele unei statui alegorice: şi-au mutat bucătăria acolo unde rîvneau mai înainte să-şi arate virilitatea. I Asemenea.
descoperiri ale geniului comic vorbesc de la. sine şi sugestia. globală nu răsare dintr-un simplu
calambur. Autorii traducerii au înţeles de obicei cum trebuie interpreta.tă jovialitatea .textului
grecesc. Limba primelor trei comedii stilizate de Eusebiu Camilar se distinge prin vivacitatea
firească a replicilor, reuşind să imite destul de bine pantomima. verbală şi varietatea intonaţiilor.
Undeva. corul se adresează chipului cioplit a.I Păcii şi vorbirea romînească dezmiardă zeiţa. cu
simplicitate fraternă aşa cum grăia şi poetul elin:
Bine-ai venit, iubito I Sîntem veseli,
ne-am gîndit oricînd numai la tine I

Şi

O, tu, Zeiţa noastră mult rîvnită !
Şi numai tu oricînd ne-ai ajutat
Şi numai stăpînirea. ta ne-a dat
Şi simpla şi plăcuta bucurie .. .
Turtă de orz crai şi mîntuire I .. .

Te vor primi acum viile,
Cu zîmbetele lor de veselie,
Te vor primi la fel smochinii tineri,
Şi pomii roditori vor fi iar veseli I ...
CoNoucĂTORUL

CORULUI
HERMES

Dar unde-a stat ascunsă-atîta vreme
Spune-ne, o, Hermes I

Zeiţa Păcii?

Prea înţelepţi
Cum au răpit

ţărani ! De vreţi să ştiţi
zeiţa, ascultaţi I

Ştiindu-vă răzbunători şi

cruzi
Pericle se temea de un surghiun,
Şi vrînd să scape, el a aruncat
Scînteia şi a rupt-o cu l\Iega.ra;
Din ea. s-a ridicat vîrtej năprasnic
Şi de-al lui fum a lăcrămat Elada I

Apreciem mai ales avîntul liric al ultimelor versuri intonate de cor. Elegant a fost
de asemeni prezentarea caricaturală a conflictului din care s-a iscat vîlvătaia războiului.
E interesant de notat că tocmai pasajele în care traducerea se îndepărtează de text tulbură
limpezimea poetică a versurilor. Nu mă refer la obscurităţi de limbaj ale versiunii romîneşti
ci la culorile mai terne ca.re întunecă expresia. Versul« Şi ne-am gîndit oricînd numai la. tine!•
e prozaic şi de altfel nu figurează în original (unde se începe cu «Xot!pe:, xot!p' wc; iXcrµevoLaLV
lj>..6e:c;, 6i <pLĂ"l"ii"l"'IJ" crc;'i yocp elliiµ'l)v 7t66.:r • care a fost redat în versurile 582-584 ale traducerii).
Versurile « IIoA>..~ yocp e1tiicrxoµe:v 1tp[v 1t0"1"' e1tL crou y>..uxeot xiXM7totVot XotL <pl>..ot •
au fost redate ap'roximativ prin « . • • numai stăpînirea. ta ne-a. dat şi simpla. şi plăcuta
bucurie ... » (de fapt e vorba de plăceri suave şi gratuite). Din punctul de vedere al căutărilor
stilistice, unei anafore din textul grec ("l"WV n 7tot>..otcrloov ... "l"WV 'Te: .ruxwv ... "l"ljc; etc.) îi corespund
versurile care încep cu f Şi numai tu ... Şi numai. .. Şi simpla. ... •. Îmbinarea graţioasă de
iambi şi eretici e imitată în pasajul citat al traducerii de ritmul ascendent, pe cît se poate asemănător (vom reveni ulterior asupra corespondenţelor metrice la care au recurs traducătorii).
redată
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Cam aceleaşi reuşite şi aceleaşi scăderi ne întîmpină la o cercetare mai atentă a celorlalte
comedii traduse de Mihăescu şi Camilar. Astfel, de pildă, se înalţă cu acelaşi lirism cîntecul
pupe zei în Păsările:•
două

... Io, Io, ito, ito
Veniţi la mine fraţi şi surioare,
Ciţi vă hrăniţi pe cîmpul ce cu grijă

Îl ară şi îl seamănă ţăranii,
Voi neamuri mii, ce orzul ciuguliţi
... Şi voi, ce staţi
I n văile cu rouă sau păziţi
Plăcutele livezi din Maraton ...
Şi tu, sfranciog, cu pana numai floare!
Veniţi şi voi, veniţi, veniţi, dragi păsări
Ce-n stolurile largi, zburaţi, zburaţi,
Cu alcyonii pe întinsul Mării ....
Veniţi, să auziţi o veste mare !
Ne-am hotărît acum să adunăm
Vestitul neam al zburătoarelor
Cu lungi grumazuri.

Traducerea este fidelă, versificaţia mlădioasă, cu fraze în arabesc care nu se poticnesc
de limita versului (realizează de cîteva ori un enjambement), cu epitete îmbinate graţios. Numai
progresiunea ritmului te dezamăgeşte (iambi şi anapeşti) dacă iţi răsună melodia chemării
în triluri sugerată de Aristofan. lată şi un dialog cu bufonerii din Broaştele:
EscHIL
EuRIPIDE

Esce1L
DIONYSOS
(către Euripide)
EURIPIDE

(recitînd)

La orice scrii, se poate adăuga
In iambi, t blăniţă •, • ulcioraş •, ori
Voi dovedi-o ...
Să mi-o dovedeşti ...
Ţi-o dovedesc îndată
Hai recită ...

t

sac •

« Cum spune zvonul cel mai larg, Egiptos

Plutea pe mări, cu cincizeci de feciori
Argos ... •
. . . A pierdut un ulcioraş
De ce ulcior vorbeşti? Te vei căi. ..
Mai spune-i un prolog să-I mai vedem ...
In mînă c-un toiag, şi-n piei de cerb,
• Intr-un alai de torţe, pe Parnas,
Dionys ... •
. . . A pierdut un ulcioraş !
Şi-n

EscmL
DIONYSOS
(către Euripide)
EuRIPIDB

EscmL

Traducătorii s-au priceput să împartă pe alocuri versul Ia doi interlocutori şi au menţinut
vioiciunea schimbului de replici. La confruntare am relevat însă şi aici nuanţe sacrificate. Eschil
se referă în mod explicit la prologurile iambice ale adversarului său (tv -roîc; !otµ~dotaL);
determinarea lipseşte din traducere. Şi tabloul cortegiului dionisiac comportă elemente specifice, redate cam vag; la Aristofan zeul apare înconjurat de blăni de cerb (probabil costumul
menadelor din alai), printre tirsuri şi făclii, sărind în fruntea corului (~upaoLaL xotL 11e:~pw11
3opot1c; ... 1t1J8iţ xope:uwv). Formularea a fost urnit simplificată.

Prin exemplele analizate mai sus, am arătat, credem, însuşirile primelor trei tălmăciri.
În cele ce urmează vom stărui asupra scăderilor care dăunează lucrării. O confruntare minuţioasă ne dovedeşte că textul a fost, în general, corect interpretat. Totuşi, destul de frecvent
se adoptă soluţii cam forţate sau dimpotrivă se ajunge la transpunerea prozaică, aproape
24 -
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triviali. lntr-un articol programatic, publicat în cStudii Clasice•, se arată că o traducere fidelă
•nu pierde nimic din original, nu adaugă nimic şi nu alterează conţinutul• şi, mai departe,
• prima condiţie a vocabularului unei bune traduceri este aceea a. proprietăţii termenilor •.
Chiar din citatele discutate de noi am relevat un exemplu de tălmăcire mai diluată. - în urma
intercală.rii unui vers superfluu. Vom arăta. pe alocuri toată înţelegerea pentru o transpunere
poetică (interpretare mai suplă a textului; în germani c eine Verdichtung •). Nu-şi găsesc însă
justificarea banalittllile poetice (podoabele convenţionale), regionalismele disparate, traducerea
facilă, soră cu vulgaritatea, obscurităţile (construcţia incorectă., versificaţia forţată, îmbinări
prea eterogene de cuvinte). Iată mai jos cîteva. cazuri concrete.
În Pacea sclavii îl hrănesc cu năduf pe gămanul cărăbuş. Una din replici exprimă tocmai
acest sentiment:
... Ilot; OtUTcj> Tcj> xiixtaT' ă1tOAoUµt'JCj>
xetl µ lj1toT' 0tuT'ijt; µiil;;etv ijl!(w qiiiyot.

De ce mai era nevoie de expresia vulgară c să nu mai crape altfel de plăcinte I 1 cînd grecul
a folosit optativul aoristului Eqietyov (uă nu măntnce plăcintă mai suavă 1)? Se arată o predilecţie deosebită acestui verb care mai apare şi la v. 157 (• ... să crape orz I•). La fel adeseori, unde trebuie calificat vestitul cără.buş, vom fi mereu gratificaţi cu epitetele « putoare • sau
c puturos 1, deşi undeva trebuia tradus prin «blestemat• {x0tTiip0tTot;), iar în altă parte
apărea epitetul grotesc (Zeus) aruncătorul de bălegar (Z. ax0tT0tt~iiTl)t;, redat prin Z. puturosul !).
Cum era şi firesc, trebuia găsit un echivalent pentru obscenităţile textului; versiunea spune
adeseori lucrurilor pe nume într-un limbaj pigmentat. Dar vulgarităţile gratuite nu-şi au
rostul. În Broaştele v. 45 din original <c oux. ot6c; T', e:(µ' ă1toao~'ija0tt Tov yeJ..wv • a fost redat
prin expresia bulevardieră. «mă stric de rîs • (Heracles spune •nu pot să-mi gonesc rîsul •).
La fel am judecat versurile 546-548: • Xanthias crăceşte-n faţă-mi o dănţuitoare trîntită
pe covoare de Milet t. Exemple de traducere aproximativă: « Stă.pinul meu s-a îmbolnăvit
ciudat, Dar nu de-o boală ce-i obişnuită, flCi, uite, cam aşa: stă zile-ntregi I La cer cu ochii,
întrebînd mereu,/ Cu glasul 11.spru ... • (Pacea v. 54-57). De fapt, sclavul le spune spectatorilor că Trigeu nu suferă de nebunia lor (i.e. a spectatorilor; probabil mania politicii), ci s-a
îmbolnăvit de o boală nouă; stă ziua întreagă gură-cască (xe:x.7Jvwc;) şi îl insultă pe Zeus
(J..m8ope:!T0tt Tcj> att). Conţinutul a fost sărăcit. Mai departe a fost sacrificată. metafora
J..ljae:tc; ae:0tuTov TiXc; 1toAe:tc; exxoxla0tc; (nu vezi că spulberi cetă/ile noastre ca păstăile). Imnul
intonat de cor în parodos pare mai degrabă un fel de odă patriotică plagiată din Caragiale:
Veniţi, fiţi gata pentru libertate
Săriţi, eleni, acum ori niciodată I

I

sau mai departe:
Urîm dezmăţul
Ne îndeamnă să

însă fericirea
jucăm fără să

vrem !

Corifeul intonează la Aristofan un cîntec amplu şi demn: •să vină fiecare cu nădejdea
mîntuirii ... • Traducerea simplifică la maximum exprimarea din original. Unde e «ziua ostilă
lui Lama.bos care-şi arată zorile• (1Jµep0t !~eJ..0tµljie:v µtaoJ..iiµ0tx.oc;, redat prin «Lama.bos
e înfrînt 1). Au fost omise « fronturile de luptă şi nesuferitele mantii stacojii •, iar în tira.da lui
Trigeu nu mai figurează două distracţii favorite ale atenienilor care dau culoare locală: cotabul
şi lenea sibarită (vv. 343-344 din original). în schimb au apărut la Atena cozonacii (v. 1195);
din Norii aflăm despre felinarul soarelui (v. 643). Traducătorii, care au ştiut de obicei să
https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE VERSIUNILE ROMINEŞTI DIN CLASICI

9
recurgă

obscene,

371

la. limba.jul savuros, se a.rată. uneori foarte timizi, chiar acolo unde nu apar expresii
şi cultivă tonalitatea minoră de romanţă-parodie:
. . . Ci vin lingă noi,
ca gospodinele cinstite I
Noi te iubim atît I Şi suferim
De dorul tău de treisprezece ani I

Aşa

De fapt tonul e mai imperativ (de acolo efectul comic):
iix6cp7)VOV liA7)V
ytwocLoxpEm7l~

O"OCUT~V
tpOCO"TOCÎ~

TOÎO"LV

privirilor noastre, cum li se cuvine amanţilor, (te dezbracă) pentru noi&.
mai apar şi în versiunea Păsărilor. Astfel de exemplu, c ~8e 8' oci'.i xpw~EL
miALV trebuia tradus c cioara cîrîie iarăşi indărăt •. Sînt omise de cîteva ori cuvintele care
indică atitudinea vorbitorului (de exemplu, comizeraJie la v. 3 w xov~pE sau la v. 12 w
-riiv - pentru -riiAatv, « nenorocitule •). În general, traducătorul a dat limbii sale coloratura.
vorbirii sfătoase cu moldovenisme (ista, s-aşază, ţernă), arhaisme (nime, ticnit, a pogori), familiarisme (socotim că este de netolerat expresia «trăsnit la minte & - Pacea, v. 65). Citim la versul
38 din Păsările regionalismul inexplicabil gloabe (în accepţiunea « amenzi&, pentru a traduce un
zp~µcc-rat mai general). Adresîndu-se privighetorii, corul debutează fa.cil în parabază:
«te

dezvăluie toată
Inadvertenţe

Iubita mea cu pletele de aur
O tu, nepreţuită pasăre

în text era w cp!A7), w ~ou8~. S-a mers prea departe cu identificarea pasăre-femeie. Şi
apoi chiar dacă dicţionarul ne dă la ~ou86~ accepţiunea galben-auriu, nu e greu de văzut aici
că epitetul se referă la culoarea bălai-roşietic (cf. şi ~0tv86~ cu această accepţiune în Ani.
Pal. 12, 97). De altfel, pentru aceeaşi interpretare pledează şi traducerea Van Da.ele: «o Cberie,
o brune•. La versul 774 c nefericiţi ca un vis • e absurd. Originalul distinge mizeria condiţiei
umane (-r0tA0tol ~po-rol) şi fragilitatea vieţii asemenea visului (iiv~pe~ dx;;A6vEtpoL); donă
noţiuni care au fost contopite în mod arbitrar. La fel de prozaic e • zburdalnicul Eros &
pentru ~Epw~ o xo8etv6~ (rivnitul, doritul). La versul 791, «veşnicul neam al nefericiţilor
zei• schimbă cu totul înţelesul din original unde avem ,<).;;wv µ 0t x ii p w v yevo~ (să fie în
traducere o greşală de tipar - nefericiţii în loc de preafericiţi - ?) « Fecioraşi mofturoşi &
pentru .Xxoµwµox6-roc~ («care au renegat dragostea•) e facil, la fel şi vocabula modernă« ştam
pila cocostîrcilor • (acpatyl~) sau expresia « zbori aşa, aiurea •. În stasimonul din care am
citat mai sus frazeologia e laborioasă, alegerea cuvintelor pe alocuri nepotrivită; de exemplu:
« dobîndă de hrană• (traducerea literală. a lui ~t6-rou xp~atv); • • • • nici nu veţi mai
şti ce să mai faceţi cu avuţiile I Aşa de multe avuţii amnd •· Balast de atributive:« cei ce iubesc ...
cei ce-i iubesc.. . cocorul cel ce vesteşte cîrmaciul cînd • etc. Nu sună corect replici de
felul acesta:
încă

tot

jucaţi?

laud,

că.ci

e totul

Dar
Vă

(Pacea, v. 331)
ce-aţi săvîrşit
(Broaştele,

mai bun
v. 694)

sau accentuarea. Theoria (reluată mereu, vezi de exemplu p. 58 şi 67) şi Pel6ps. Printr-o perifrază. trebuie evitată. forma barba.ră. c un sai6n t (Pacea, v. 1299) care în greceşte n-ar putea. fi
decît un genitiv plural (e vorba de tribul sailor sa.u al saienilor ). În schimb, jocurile de cuvinte
au fost redate cu ingeniozitate (v. de exemplu Păsările, vv. 290 şi urm.).
24*
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În Broaştele se impune atenţiei noastre parodia stilurilor, sugerată cu talent de traducă
tori; ciocnirea ideilor şi dezbaterea amplă din agon constituie de asemeni secţiuni realizate ale
traducerii. Mai ternă e versificaţia şi expresia corurilor, unde nu corespunde mereu tonalitatea
lirică şi lîncezeşte ritmul. Cîteva obiecţii: versul 1307 « La loc frumos, ce-am strîns din loc
frumos I • nu e destul de explicit. « Hades cel lipsit vederii noastre » e un nonsens (în original
apare doar« tărîmul nevăzut•). O expresie de un gust îndoielnic este: «ochii care ucid ca nişte
gheare»; provine şi aici din contopirea unor epitete distincte ( qi6vLot 3e:px6µe:vov µe:yiX:Aou~
!lvuxot~ !!xovTot~). La v. 555 A1Jpe:I~ înseamnă «flecăreşti, baţi cîmpii » (a fost tradus prin
«a bîrfi »). E interesantă traducerea odei care introduce agonul (vv. 814-829):
« ••• Aprigă bătălie va fi, în fulgere de coifuri,
Între stihurile cu aripi şi peneturi, şi între falsele dulcegării

Cînd omul daltei mărunte va sta să înfrunte poetul
Cu minte scăpărătoare şi înaripate cuvinte !
Avem în aceste versuri un exemplu concludent de transpunere liberă a textului, soluţie
în multe pasaje lirice ale traducerilor semnate de Mihăescu şi Camilar. A fost omisă
expresia m<Lv3otMµwv 7totpot~6vLot (rumeguş presărat din goana carului pe sub osii) şi s-a
tradus aproximativ qipe:vo-.ex-.ovo~ tiv3po~ pÎ)µot-.' l7t7to~iXµovot (cuvinte călare pe armăsari
ale bărbatului cu minte dibace).
Norii (tălmăcire de Ştefan Bezdechi şi Demostene Botez) reprezintă o variantă ameliorată
a lucrării apărute în colecţia Biblioteca pentru toţi (vezi totuşi rezervele de mai sus în privinţa
corectitudinii). Colaborarea între specialist şi poet şi-a propus proba.bi! să îmbunătăţească stilul.
Faţă de prima versiune, publicată de Ştefan Bezdechi în 1924 la Cultura Naţională, progresul
este evident. A fost ameliorată versificaţia prin respectarea mai strictă a metrului. O iniţiativă
binevenită: desfiinţarea rimelor cam ieftine care figurau în E.C.N., eliminarea neologismelor şi
a modernismelor, proprii unui limbaj prea familiar. De exemplu:
adoptată

« Pe Haos, pe văzduh, pe-al Universului ventilator
N-am văzut încă pin-acum un om aşa neştiutor
(E.C.N., p. 61)
a fost îndreptat sub forma:
« Pe-a Universului suflare, pe Haos gol şi pe Văzduh
Eu n-am văzut în viaţă un om atît de necioplit
(ESPLA, Teatru, v. 685-686)
Haos gol rămîne un pleonasm supărător dar, cel puţin, a fost înlăturat ventilatorul I Pe
alocuri, tendinţa de a înlocui neologismele nu ţine seama de anumite situaţii speciale. ln parabază
«nu mi-am expus copilul» (care mai figurează încă în traducerea B.P.T.) redă întocmai noţiunea
din original: exTL6evotL 7tot!3ot, «a expune un copil» (în văzul trecătorilor, pentru a fi preluat
eventual de un cetăţean milos). Aristofan face aluzie la o practică destul de barbară din vremea
lui, arătînd că şi primele sale comedii au fost expuse şi reprezentate apoi de altul (autorul fiind
minor). Trebuia. păstrat în traducere « mi-am expus copilul», cum era la Bezdechi, « mi-am
părăsit• fiind prea slab. ln aceeaşi para.bază înlocuirea lui alianţă prin prieteşug şi a cuvîntului
titluri prin nume nu aduce nimic nou. Primul exemplu (la v. 533 din original) în traducere
literală sună astfel: «de-atunci mi:aţi lăsat chezăşia fidelităţii (mcr-.iX yvwµ'I)~ ... llpxLot)•
şi al doilea: cnu încerc să vă înşel prezentînd de două ori sau chiar de trei ori acelaşi lucru».
Revizuirea traducerii ar fi dus la un rezultat optim dacă se eliminau în primul rînd cuvintele
de prisos. Ştefan Bezdechi nu ezita să folosească neologisme care banalizau conţinutul. ln
această privinţă s-au realizat mari progrese din strădania de a conferi omogenitate vocabuhttps://biblioteca-digitala.ro
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Jarului: măscărici (v. 578 ESPLA) e mai sugestiv decît bufon, oarecum anacronic în secolul V
î.e.n. (poate că distonează totuşi ghiuj, folosit aiurea); la fel Zeus domnitorul (v. 624 ESPLA)
care a eliminat varianta suveranul,: a domni pentru a trona, născociri dibace pentru ingenioase
etc. Dece nu s-a mers pînă la capăt în trierea vocabularului, tolerîndu-se anacronisme cum ar
fi fanfara (v. 599, ESPLA) şi felinarul (v. 643, ESPLA)? Pe alocuri, destul de rar, stilizatorul nu-şi atinge scopul. Fraza se înţepeneşte în «rostirea-i strămoşească & şi acolo unde nu
este lezat bunul gust, are de suferit corectitudinea gramaticală. Exemple: « ln ce priveşte însă
eu, deşi sînt mare ca poet ... & (v. 602); «Şi tu cel ce stă pe stînca Parnasiană şi luceşte I J~
mijlocu-atîtor torţe cu bacante delfiene / Nobilă figură amică a lui cornos Dionysos. (p. 366;
ultima parte mai mult tradusă din Les Belles Lettres rnoble figure, l'ami de Dionysos.); « Cînd
unul o făcea pe caraghiosul sau poate îşi îngăduia/ Să facă o modulaţie întortocheată ... & (v.1008)·
Cîteodată. se încearcă din nou o modernizare (stilitare nereuşită. a traducerii Bezdechi): «mai
bine m-ar fi trăznit atunci sincopa•> (mai corect în versiunea anterioară « decît aşa mai bine
ochii mi-aş fi scos •).
Cîteva cu vin te despre factµra versificaţiei în cele patru comedii traduse. Versul dialogurilor
de comedie era în antichitate trimetrul: seria celor şase picioare iambice care admiteau în anumite
locuri substituiri (spondei, tribrahi, anapeşti, dactili sau chiar proceleusmatici). Datorită a.cestor
posibilităţi se evita monotonia - isosilabismul şi cadenţa. prea regulată (de altfel ritmul cantitativ nu mai poate fi redat în versificaţia şi prozodia limbilor romanice, bazate pe succesiunea
accentelor dinamice - de intensitate). Traducerile Mihăescu - Camilar au adoptat un vers
de zece silabe care alternează într-o proporţie inegală cu versuri de douăsprezece sau de unsprezece silabe. În părţile corale se recurge la combinaţii de iambi şi anapeşti, mai rar la da.etili
(varietatea metrelor lirice este sugerată destul de palid; versurile au fost numai pe departe
«adaptate ritmului antic•). Ştefan Bezdechi şi Demostene Botez au ales tetrametrul iambic
( octonarul) care în tiparele adoptate de traducători oscilează între şa.isprezece, şaptesprezece
şi optsprezece silabe. Emistihurile sînt marcate clar şi în forma lărgită se intercalează o silabă
neaccentuată după cezură sau la sfîrşitul versului.
Iată cîteva exemple:
Ce lungi sînt nopţile, o zei, sînt parcă fără de sfîrşit I
E bine dacă este aşa să-mi trag şi eu o cergă în cap
Dar vai de mine, bietul om, nici n-am răgaz să aţipesc
Taci. Nu-mi vorbi copilării; iar dacă de-a.I tău tată eşti
îngrijorat să nu ajungă cumva un muritor de foame,
Atunci tu să-mi ajungi ca clinşii şi lecuieşte-te de cai.
Se zice că la ei sînt două metode de argumentare
E una tare, alta slabă, dar că, din două, acea slabă
E mai tare cînd e vorba ca să susţii nedrepte pricini ...
Versul poate să pară pe alocuri laborios şi frazeologia. cam forţată (fraza trebuie să umple
versul, uneori prea amplu). De vreme ce toţi colaboratorii volumului Aristofan elimină rima
(cum era normal în traducerea metrelor antice), ne aşteptam să apară în dialoguri aceleaşi forme
de versificaţie în cele patru comedii pentru a păstra, în mod convenţional, echivalentul trimetrilor din original (care oscilează între douăsprezece şi optsprezece silabe). Sub raportul versificaţiei din părţile dialogate, neconcordanţa soluţiilor adoptate de traducătorii volumului Teatru
este de-a dreptul supărătoare. Cu toate acestea, în Norii, cititorul fără noţiuni precise de versificaţie percepe un metru al vorbirii emfatice, propriu recitărilor din amfiteatru. Decasilabii
sau endecasilabii din traducerile Camilar-Mihăescu au respiraţia scurtă şi scot în evidenţă
bufoneria uşoară, rostirea grăbită. a replicilor (care ne sugerează cupletele satirice). Asemenea
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forme îşi făceau apariţia numa.I m anumite secţiuni ale spectacolului de comedie - în agon
de pildil. şi ori de cite ori încă.ieru.rea. atinge un paroxism.
La capă.tul acestor consideraţiuni se impun cîteva aprecieri de ansamblu. In volumul
Aristofa.n, Teatru, au fost reunite cîteva traduceri literare, cu un stil personal, colorat, din
care nu lipsesc expresii plastice populare şi, cîteodată., invenţii verbale. Ne dezamăgeşte într-o
mă.sură. oarecare versificaţia., inegală. şi neomogenă de la. un autor la. altul. La o confruntare
mai atentă. cu originalul am constatat că nu s-a urmărit în mod constant o redare fidelă a
textului grec. ln sfrrşit, latura cea. mai vulnerabilă a. traducerii o reprezintă pasajele unde s-au
făcut concesii unui limbaj cam prozaic şi efectelor facile. Discuţia noastră a urmărit în primul
rînd să scoatil. în evidenţă a.numite deficienţe care ar trebui evita.te pe viitor. Colaborarea unor
oameni de litere la opera filologicii. de interpretare şi transpunere a poeziei clasice trebuie preţuită.
la justa ei valoare. Oricine poate să.-şi dea. sea.ma. cît a. cîştiga.t traducerea. Bezdechi de pe urma
unei reelaborări literare. Deşi în primele trei comedii versifica.ţie. îi aparţine lui H. Mihăescu
(efort meritoriu, a.deseori încununat de succes), e lesne de presupus că a.portul scriitorului Eusebiu
Camilar a. determinat în egală măsură o îmbogăţire stilistică. Cît priveşte rezultatul final, se
poate afirma cil. traducerea fidelă şi autentică ar avea mai mult de cîştigat de pe urma. unei
transpuneri directe, aproape mimetice, în proză. ritma.tă. Cu toate acestea. lucrarea publicată
la ESPLA aduce o contribuţie extrem de interesantă. la opera de ră.spîndire a. valorilor clasice;
ea rezistă. în multe părţi examenului critic şi se citeşte cu plăcere.
Apar astfel realizări parţiale ca.re pregătesc o înfăptuire majoră. pe care o întrezărim în
anii ce vin: publicarea. clasicilor greco-latini în tra.duceri filologice integrale.
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