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Versiuni româneşti
ale Hiadei homerice (I)

1. Preliminarii. Formată la răscrucea unor civilizatii a căror influentă s-a făcut
simţită adesea, cultura Ţărilor Române a avut ca notă caracteristică, în perioada
acumulărilor şi a definirii specificului său, plurilingvismul. Grefate pe un idiom
romanic, nu îndeajuns mlădiat pentru a deveni suportul unei literaturi culte, limbile
unor civilizatii vechi au fost, pe tărâm românesc, instrumentele culturii. Vorbim
aşadar, pentru multe veacuri, de cultura românească de expresie latină, grecească
sau slavonă. Exersată relativ târziu în creatii literare scrise, limba română a existat
C\Jltural, atât cât ne permite memoria veacurilor precedente să afimăm, numai prin
literatura populară. Si pentru că vreme îndelungată contactul cu op~r~le literare
străine a fost unul nemijlocit de traduceri, mare p~i.rte din poptilitîa neştblită,
vorbitoare doar a limbii române, nu a avut acces la creaţiile universale. Texte
importante au circulat însă în spaţiul cultural române'sc în limbile lor de origine şi
cărturarii acestui neam le-au cunoscut ş\ asimll~t. si"nu ca pe nişte creaţii străine
redactate într-o limbă învăţată anevoie pe băncile şcolii, ci ca expresie desăvârşită
a unui idiom stăpânit cu aceeaşi sigurantă ca şi limba maternă. Slavona şi greaca,
uneori latina sau polona, mai târziu franceza şi germana au circulat, între învăţaţii
vremilor trecute, atât ca limbi de cultură, cât şi ca instrumente de comunicare
obişnuită ..
Este î9deobşte cunoscut faptul ca, aşa cum limba slavonă a fost, în biserica
românească, limbă de cult, limba greacă s-a impus în învăţământul românesc (ca
de altfel în toată zona balcanică) între secolele XVII - XVIII. A fost aceasta, urmarea
firească a dezvoltării învăţământului „superior" sub oblăduirea curţilor princiare, ce
întretineau legături strânse cu ortodoxia bizantină, cu tradiţiile culturale ale unei
civilizatii pe care Imperiul Otoman nu a îngropat-o niciodată definitiv. Şi nu doar la
noi, ci în întregul sud~st ,e\Jropean, cunoaşterea limbii greceşti era, în mediile
cultivate, obligatorie ...
În Ţările Române, poate mai mult decât oriunde, limba greacă a pătruns mai
ales la Şcolile domneşti dţn Iaşhşi Bucureşti. Deşi folosirea ei ca instmment al
filozofiei şi ştiintei a dus la întârzierea dezvoltării limbii române, prin înlesnirea
unui contact nemijlocit cu clasicismul antic şi ortodoxia (al cărui vehicul era datorită
decăderii slavonismului), limba greacă a făcut posibilă integrarea noastră culturală
şi asimilarea unor creatii literare ce vor fi mai târziu punctul de pornire al unei
literaturi originale.
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Pe această cale, prin intermediul şcolii şi al instructiei individuale, pătrund în
spatiul cultural românesc şi epopeile homerice. Sâmburele lor narativ circula în
folclorul românesc sub forma romanelor populare a căror vechime şi origine sunt
greu de apreciat (Împărăţia lui Priiam, Împăratul Troadei cetăţii cei mari, pare a fi
avut însă cea mai largă răspândire).
Primele mărturii ale cunoaşterii textelor homerice ni s-au transmis din veacul al
XVII-iea. Biblioteca Academiei Române păstrează manuscrisele greceşti 493 şi 167
ce contin fragmente homerice. Cel dintâi, de interes mai redus, provine de la
Colegiul Sfântul Sava şi nu cantine decât scurte citate. Al doilea însă, provenind de
la Seminarul Central, aduce dovada studierii Hiadei în şcolile româneşti: este caietul
·unui elev care a copiat sârguincios cinci cânturi ale Hiadei (cele dintâi),, adăugând
.o traducere interliniară în greaca modernă primului şi celui de-al doilea cânt. Pe cât
am putut-o urmări, transpunerea aceasta nu este una fluentă, ci „o traducere de
laborator", literală, o echivalare ce nu depăşeşte nivelul semantic al unitătilor lexicale.
Ea este deci o verigă în lantul dovezilor cunoaşterii textelor homerice şi nu al
traducerii lor. Din acelaşi şir, putine mărturii păstrate prin vreme mai amintesc
numele unor personaje cărora epopeile homerice nu .le-au fost străine. Despre
Constantin Cantacuzino aflăm că, în 1667, studiind la universitatea din Padova, şi
însotit fiind de profesorul său grec, cumpără, între multe cărti greceşti şi latineşti,
Iliada şi Odiseea în editii bilingve 1 .
Si dacă în veacul al XVII-iea „vârfurile boierimii băştinaşe vor manifesta o vădită
înclinare pentrn însuşirea limbii şi culturii greceşti", dorind să dea „propriei culturi
româneşti un continut mai larg şi mai variat" 2 , în cursul secolului al XVIII-iea, sub
domniile fanariote, limba greacă va fi tot mai mult vorbită şi principala lectură va
deveni cartea grecească. Deşi considerată vreme îndelungată, şi fără temei, perioadă
de stagnare, ba chiar de regres cultural, stăpânirea fanariotă a însemnat pentru
Ţările Române contactul fertil cu renaşterea culturală greacă purtătoare a valorilor
elenismului şi clasicismului antic, şi mai ales dezvoltarea unui învătământ menit a
crea atât o elită culturală, cât şi o traditie cărturărească solidă. Curtile princiare
greceşti, cu fastul şi podoabele lor, au îmbin;it ritualurile bizamine cu civilizaţia de
milenii ale cărei purtătoare au fost, aducând în Ţările Române un straniu amestec
de cultură străveche în haine de purpură şi ritmuri languroase.
Operele clasicilor greci sunt deja semnalate în bibliotecile mânăstireşti şi, alături
de scrierile lui Eschil, Euripide, Aristotel, Teocrit, Demostene, în catalogul bibliotecii
de la mânăstirea Barnovski din Iaşi (datat 1727), este mentionat şi Homer. Vor fi
existat desigur şi alte volume în bibliotecile mânăstireşti şi chiar în cele particulare,
mărturisind deschiderea culturală simtită în veacul acesta. Mai mult, cultura şi
învătământul sunt luate în seamă de dregătorii cei mari şi o anafora întărită de
numele multor boieri români (Iordache Cretulescu, Grigore Greceanu, Iordache şi
Ştefan Dudescu, Constantin Brâncoveanu, Barbu Văcărescu), propune la. 1746, şi
domnul Constantin Mavrocordat confirmă, ca fiii de boieri să nu poată ajunge la
dregătorii fără să treacă prin şcoala elină 3 .
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Întemeiată în jurul anului 1695, de către Constantin Brâncoveanu, în Academia
de la Sfântul Sava (condusă de Sevastos Kyminitis, fost rector al Academiei din
Constantinopol) se studiau retorica şi logica, între lecturi figurând Homer, Pindar,
Saffo, Isocrace, Demostene, Tucidide, Plutarh 4. Numeroase caiete5 , provenind de la
Colegiul Sfântul Sava şi continând copii de secol XVIII cu traduceri interliniare în
neogreacă ale Hiadei se păstrează la Biblioteca Academiei Române. Diferentele
minore dintre copiile de secol XVII şi cele din veacul următor ne fac să credem că
în toată această perioadă au circulat aceleaşi ediţii şi că metodele de predare au
variat foarte putin. Nici unul dintre caiete nu conţine textul integral al poemului
homeric. Majoritatea transcriu şase cânturi pentru care doar partial există echivalente
neogreceşti. Interesant este că şi aceste „traduceri", ca şi cele din secolul anterior,
nu urmăresc redarea fluentă a textului homeric într-un alt idiom, ci doar echivalarea
unor termeni necunoscuţi probabil elevului respectiv. Aspectul manuscriselor este
deci al unor note de curs mai degrabă, suprapuse unui text copiat, decât al unor
încercări de traducere. Oricum, caietele şcolarilor de la Sfântul Sava dovedesc limpede
că, în cadrul cursului de literatură, un loc special îl ocupa Iliada.
O mărturie în plus aduce şi ms. 215 din Biblioteca Parlamentului din Atena
(descris de Spyridon Lambros în Neos Hellenomnemon VI/1909 6), mentionând că,
între 1765 - 1767, Manasis Eliades tine un curs de literatură al cărui obiect este
Iliada. Informaţii răzlete ne mai parvin din acest veac. Aflăm astfel că la aceeaşi
Academie domnească din Bucureşti, în 1784 Teodor din Dristra, profesor de filozofie
şi literatură, preda două cânturi din poemul homeric7 .
Cum vor fi arătat cursurile acestor dascăli şi cât vor fi înţeles elevii lor din
antichitatea grecească e astăzi mai greu de spus. Numeroasele file copiate cu grijă
de vârful peniţei nu contin însă nici o dovadă a trecerii dincolo de sensul clar,
denotativ, al fiecărei propozitii. Textul homeric nu încetează a fi buchia de căpătâi
a complicatului labirint lingvistic elen.
În acest secol însă, Iliada nu şi-a aflat nici un tălmăcitor de a cărui operă să mai
ştim astăzi ceva. Odiseea traducerii acesnii poem homeric avea să înceapă abia în
veacul al XIX-iea.
2. Homer in contatul cultural al secolului al XIX-iea. Veac de

renaştere culturală,

profunde şi creaţii originale de valoare certă, secolul al XIX-iea a
rămas în istoria noastră ca o perioadă a renuntării treptate la servilismul cultural, a
formării şi mlădierii unei limbi literare capabile să exprime cu claritate, nuantat şi
expresiv idei şi sentimente atât în creaţii proprii, cât şi în transpuneri literare dintrun ale idiom.
Avântul cultural remarcabil la început de veac este însoţit de o tot mai largă
impunere a limbii române. Se doreşte o dezvoltare rapidă a învăţământului în
limba nat,ională, fapt îngreunat însă de inexistenta manualelor şi a traducerilor
româneşti. Astfel, deşi criticată în 1813 de Gheorghe Asachi, initiatorul principal al
învătământului românesc", şcoala grecească continuă să existe până în 1821 când
de

acumulări
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prin· firman împărătesc, fiind socotită ,,instrument de instigare la
Predarea limbii şi a literaturii greceşti contin,uă să existe şi în timpul
Regulamentului organic, în clasele umanioare (al doilea. ciclu al gimnaziilor)
studiindu-se „începuturile şi partea etimologică şi .sintacsis vulgar şi analisul din
auctorii greci"w, în rândul cărora Homer avea un loc p~ivilegiat.
Aşadar, dacă nu avem ştiinţă din veacul anterior decât de predarea Iliadei în
lăcaşurile de învătământ superior şi de existenţa câtorva volume, secolul al XIX-iea,
chiar de la începutul său, aduce mărturia preţuirii poemului homeric şi cele dintâi
încercă1i de transpunere literară.
;.
În Bucureşti, la Academia domnească, gramatica aridă a limbii greceşti era
împletită cu studiul literaturii clasice, directorul Academiei, Constantin Vardalachos,
fiind un mare admirator al culturii antice: „Faima Iliadei şi Eneidei este veşnică" afirma el în Rhetoriche tehne 11 apărută la Viena în 1815.
Mentionat numai, sau citat cu admiraţie de D. Ţichindeal în volumul de .Fabule 12
sau de Govdela (Panaiotadi Dimitrie - profesor de matematică şi filozofie la Academia
ieşeană) în prefata unui manual de aritmetică 13 , Homer este venerat de B.P. Mumulean
ca „vârf al poetilor" pentru care ,,în toate veacurile va fi mai mare [au.da lui"H
Elogiul atinge culmi incantatorii în Precuvântarea volumului Caracteruri (al aceluiaşi
B.P. Mumulean), poetul compunând o adevărată invocatie (către biserică) .în care
neamului românesc i se doreşte să fie frate şi prieten al „Omirilor, Qvidilqr,
Metestaziilor şi Rasinilor" 15 .
De la tonul entuziast al acestor scrisori, secolul al XIX-iea avea să marc.hezc şi
primele încercări de a alcătui colectii româneşti ale autorilor clasici. Sporadice şi
izolate acestea sunt însă primul pas într-un lung şir al redării româneşti a textelor
antice, şi astăzi neisprăvit.
În 1821 ia fiintă la Braşov şi este reorganizată în 1827 la Bucureşti sub conducerea
lui Heliade Rădulescu, „Societatea Literară" în al cărei statut se prevede „încurajarea
literaturii nationale şi, pentru început, traducerea operelor reprezentative ale literaturii
universale". Punând, în 1836, pe primul plan al doilea punct al statutului său,
organizatia avea să-şi schimbe numele (devenind Societatea literară pentru tipărirea
scriitorilor clasici) şi să publice pentru întâia oară, în 1837, primele şase cânturi ale
Iliadei în traducerea lui Constantin Aristia. Debuta astfel o colecţie, numită Biblioteca
Universală, care sfârşea însă cu acest unic titlu. Spiritul romantic răzvrătit şi fără de
stavile exercita o influentă copleşitoare şi D. Bolintineanu afirma chiar că „Poezia
clasică greacă fuse uitată şi se adaptă poezia plângândă după malurile Senei" 16 .
Uitată pe deplin cultura greacă nu a fost, şi în a doua jumătate a veacului, sub
domnia lui Cuza, istoria retine o petitie adresată domnitorului, prin care Evanghelie
Zappa dona, în 1860, trei mii de galbeni pentru alcătuirea unui dictionar şi acordarea
de premii pentru „cele mai bune traductiuni din autori clasici" 17 . În acelaşi an el
măreşte suma la cinci mii de galbeni, neschimbându-i însă .<;lestinatia. Deşi o donatie
cu acelaşi scop făcea domnitorul însuşi, în 1863, instituind premiul literar „Principele
Alexandru loan" 18 ce avea în vedere tălmăcirile din latină şi elenă, traducerile
homerice rămân sporadice, mentinându-se la stadiul de simple exercitii.
este

desfiinţată

răzvrătire" 9 .
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Şi aşa cum destul de rar se întâmplă în istoria literară, teoria a premers traducerilor
împlinite, chiar dacă cu atâta entuziasm Heliade Rădulescu scria în. prefata celor
şase cânturi traduse de Aristia în 1937: „Nu e vremea de critică copii, e vremea de
scris şi scriti cât veti putea şi cum veti putea dar nu cu răutate. Faceţi iar nu stricaţi,
căci natia primeşte si binecuvântează pe cel ce face iar nu pe cel ce strică."
Conditiile şi normele se impun însă firesc pe măsura formării gustului literar şi
a deprinderii limbii române cu noi şi felurite mlădieri. Astfel, dacă decretul Domnului
Cuza nu mentiona decât ca „obiectul celor dintâi premii" să fie transpuneri „într-o
limba curentă, naturală şi uşoară de înţeles, fără însă a pierde energia cerută de
demnitatea obiectului" - (criteriu reluat de Regulamentul pentru traducerea şi
publicarea autorilor clasici în limba română într-o formă asemănătoare), rapoartele
alcătuite pentru probele prezentate la aceste concursuri, cumulate, por alcătui un
îndreptar dens al necesilătilor unei bune transpuneri literare ..

3. Bazele teoretice ale traducerii din autori clasici. Ne vom abate o vreme de la
cursul firesc al acestei lucrări schitând canoanele traducerii autorilor greco - latini,
asa cum erau ele recomandate de academicienii veacului trecut, şi pentru că acestea
constituie un bun îndreptar al analizelor următoare, şi mai ales pentrn că sunt
reperul publicului avizat al cărui orizont de aşteptare trebuia satisfăcut de traducerea
autorilor antici. Acestor motive, înscrise mai degrabă în zona teoriei receptării, li se
adaugă si o circumstantă, oarecum specifică traducerilor româneşti din autori greci:
ele sunt realizare (aproape roate) de autori a căror limbă maternă este limba greacă.
Majoritatea celor care încearcă să ducă până la capăt traducem textului homeric,
stăpânesc perfect limba greacă, în vreme ce româna o cunosc fie ca limbă învăţată
în adolescentă sau chiar mai târziu, fie ca a doua limbă maternă. Şi faptul acesta se
va reflecta în traduceri, în mod extrem, în două feluri: la Suliotis, de pildă, limba
traducerii va fi greoaie, nefirească, mânuită de un condei „nededat la vorbă
românească'' (chiar dacă uneori lucrul acesta este pus pe seama latinismului
exacerbat), în vreme ce Murnu, atent culegător de folclor şi familiarizat cu toate
graiurile· şi straturile lingvistice româneşti, foloseşte cu uşurintă vocabule de tot
felul,·fără inhibiţia vorbitorului nativ, obişnuit cu un anumit registru lexical.
În epocă însă, faptul acesta a trecut neobservat, şi criteriile de apreciere a
traducerilor au fost cu mult diferite .. De la consideraţii de amănunt ce au în vedere
neîmpliniri ale lucrărilor analizate, autorii rapoartelor, I.C. Maxim, I. Sbiera, I.
Caragiani, G. Baritiu şi în special Al. Odobescu, se ridică la aprecieri teoretice
generale.
Stângăcia traducerilor şi numărul mic al celor ce se încumetă să le facă sunt, cel
mai adesea, indulgent puse pe seama limbii române neformate, „nascende", de
care folosindu-se, traducătorul nu-şi poate da întreaga măsură. Într-o limbă împlinită,
spune Al. Odobescu 19 , traducătorul este asemenea unui artist ce are la îndemână
un instrument perfect: dacă îl stăpâneşte bine, poate scoate cu el ce sunete doreşte
Dar o limbă ce nu şi-a găsit încă rostul şi individualitatea proprie, nu oferă
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mântuitorului decât putine dintre însuşirile unui bun instrument. De aceea menirea
traducerilor pe care Societatea Academică le propune este de a îndrepta „într-o
b~nă şi solidă directiune" evolutia limbii româneşti, şi apropierea de modelele
antice este, pentrn scopul acesta, rnijlocul cel mai potrivit. Traducătorul trebuie să
fie aşadar, „atât de latin pe cât îi este iertat româneşte a fi fără a-şi strica limba sa
vorbitoare". Acuratete şi rigoare se cere deci şi în redarea stilului autorului tradus,
nu numai a ideilor sale. Se recomandă, în acelaşi spirit, „să nu se primească toate
întoarcerile de fraze străine", în special să fie evitat calcul sintactic din limba franceză,
cultivându-se „limba română prin cea latină".
Traducătorul este sfătuit „să nu fugă de temerea că va sta prea aproape de
model", căci e nevoie de„o mai scrupuloasă exactitate", şi deci de stăpânirea în
amănunt atât a limbii din care se traduce·cât şi a celei româneşti.
„Realele care înspăimântă" cel mai rău urechile ascultătorilor sunt considerate
însă „exageratiunile ademenitoare", „prepozitiile accesorii şi locutiunile adverbiale,
neologismele insolite şi fără de necesitate reală (..) care produc ca un şir de
nedumeriri în întelesul frazelor:" Sunt respinse deopcitrivă ·provincialismele,
vulgaritătile, platitudinile, arhaismele şi neologismele, pentiru ca limba traducerilor
să fie „curată şi aleasă" şi mai ales pentru că scriitorii cei buni sunt ,,luminatorii
epocei lor" şi ei trebuie să scrie pentru oamenii timpului lor. Si chiar stilistul
'Odobescu, ce îndrăgeşte într-atât arhaismul şi fraza savantă, e de părere că „a scrie
limba trecutului este un joc retrospectiv, o petrecere de anticariu, care chiar când e
perfect executată, rămâne a multumi numai pe un foarte mic număr de amatori",
iar „a voi din contr-a se scrie în limba viitorului este o utopie fără de nici un temei".
Sustinându-se doar în parte, în cazul operelor modeste şi al traducerilor de
·popularizare, afimatiilor lui Odobescu le scapă faptul că orice mare artist al cuvântului
modelează limba epocii sale, tentându-i limitele mereu şi impunând adesea, prin
stilul său propriu, norma viitoare. Aproape subînteleasă a devenit asertiunea conform
căreia a scrie pe placul multimii nu înseamnă neapărat şi a scrie bine.
În cazul traducerilor, depărtarea de limba curentă, normală, este şi mai accentuată,
· dar altele sunt motivele acestui fapt. Mai mult decât un text original, o transpunere
este databilă. Putem spune chiar, voit datată. Căutând să redea cât mai fidel nuantele
originalului, traducătorul actualizează toate registrele limbii, excluzând neologismele
cu sunetul lor rebarbativ. Limba traducerilor este, cel mai adesea, cu un pas în
urma epocii sale, putin livrescă, uşor arhaică, nu foarte naturală, în timp ce o operă
de valoare îşi păstrează actualitatea lingvistică vreme îndelungată. Această
caracteristică reiese din chiar natura traducerii, care trebuie să găsească în limba
tintă echivalentele unor realităti şi ale unor nuante lingvistice existente în limba din
care se traduce. Căci ştiut este că, pentru limbi diferite, decupajul realitătii este
diferit, iar traducerea nu se poate face decât prin pierderi inevitabile şi compensatii
obligamriî. Si pentru a reduce pe cât posibil echivalentele semantice aproximative,
traducătorul este nevoit să apeleze la întreg repertoriul limbii tintă, intersectând
uneori registrele lexicale. Dacă în cazul traducerii textelor unor autori contemporani
ce apartin unei civilizatii similare, vocabularul românesc în uz poate fi suficient, în
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cazul scriitorilor antici şi în special al lui Homer, el nu poate re,da, decâc part.ia!,
boglttia de sens a originalului. Cine doreşte un Ho1T1er accesibil, pe placul tuturor,
uită că însăşi limba textului grecesc nu-i decât o ;conventie literară, amalgam de
particularicăti arhaice şi regionale, departe de orice dialccc grecesc viu în vreo
epocă, pentru a cărei întelegere, chiar cei de demult, se pregăteau îndelung. Fireşte,
o limbă ;,curată şi aleasă" trebuie să fie veştmântul înnoit al textek>r vechi, dar ea
nu se poate lipsi de nici unul dintre registrele lexicale. Cât timp aurea mediocritas
este canon asumat, transpunerea nu trebuie analizată decât sub aspecrul potentialului
ei expresiv - semantic şi formaL
4. Traduceri şi traducători. După această scurtă privire teoretică, revenind în
secolul al XIX-iea, să parcurgem succint încercările de a traduce Iliada, Săvârşiri
efemere ce nu rezistă nici timpului lor, începuturi abandonate, uneori simple exerciţii
de şcoală, nedepăşind limitele unui singur cânt (cu o unică exceptie) - aceasta e
tot ce ni s-a transmis din veacul trecut. „De-a fost vreodată un secol apt să ofere
traducători ai lui Homer, a fost cu sigurantă acela în care nu doar, inteligenta şi
gustul erau antice, ci chiar şi suflecul, şi în care traditiile vârstei de aur nu s-au
deformat nicicum trecând prin, sufletele interpreţilor lor" - nota N, Hepp schiţând
drumul lui Homer în limba franceză . Traducătorii veacului trecut nu ne-au lăsat
însă decât fragmente mărturisind dorintă şi strădanie, nu şi împlinire deplină. Prăfuite
astăzi şi aproape uitate, multe dintre scrierile lor nu-şi mai găsesc locul în biblioteci,
dar toate laolaltă refac drumul spre excelenta traducere pe care George Murnu o
reuşea la începutul secolului nostru, Lipsite aşadar, în cea mai mare parte, de o
valoare estetică intrinsecă, în ele trebuie citit doar sensul unui proces şi nu sunetul
lor adesea caduc fată de limbajul statornicit mai târziu. Traducerile acestui veac au
farmecul lucrului neîncheiat ce cheamă pe altul s-o ia de la capăt, oferindu-i doar
directia de mişcare, tiparul inventiei lexicale, uneori o nuantă potrivită sau o frazare
20

expresivă,

Pentru

uşurinta

demersului nostru comparativ, nu vom tine seama de ordinea
a aparitiilor, ci de felul în care au fost scrise, în versuri sau proză,
considerând că cele două conventii literare îşi au propriile norme, a căror
suprapunere ar duce la o lipsă de claritate a analizei.
cronologică

Alexandru Odobescu. La mijlocul secolului trecut, „vârât până-n gât în tomurile

G. Călinescu - tânărul erudit găseşte că ar fi bine
să traducă", Şi termină într-adevăr un prim cânt al Hiadei, ce avea să fie Cipărit mult
mai târziu, în 1930, în Convorbiri Literare. E o traducere de laborator a studentului
de la Sorbona, pe care, chiar şi în forma publicată, se simte pecetea timpului, a
grabei şi nerevizuirii, dar şi limba frumoasă a lui Odobescu, nuantarea şi firescul ei,
ce fac textul să pară gândit şi scris direct în româneşte, într-o proză ritmată care
imită ritmul cantitativ al vechiului text homeric. „Câncă, Zeită nenorocita mânie a
lui Achil Peleadul, care mii de chinuri peste achei aduse şi mulce suflete viteze de
eroi în iad trimise, iar pe ei înşişi îi făcu prada câinilor şi a tuturor pasărilor, - astfel
de clasici - cum malitios

notează

21
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se împlinea voinţa lui Joie de când mai întâi se desbinară dintr-o ceartă Atrid, şeful
voinicilor şi dumnezeiescul Achil"
: Nimic din ezitările începătorului, al cărur condei cu greu surprinde ritmul intc+rior
al frazei greceşti. Nici lipsa de expresivitate a, limbii neformate de care se plâng ,mai
toţi traducătorii acestui veac, nici artifieii retorice, nici gustul baroc pentru fraz;i
arborescentă, lipsită de claritate şi înteles, Doar frecventa prezentă a unor situaţii
nedecise: notarea între paranteze a sinonimelor sau a unor cuvinte inexistente în
texcu!' original, dar necesare pentru limpezimea traducerii româneşti, Îndeosebi
pronun~ele, verbele copulative şi conjuncţiile sau adverbele, pe care concizia limbii
greceşti le exclude, apar în textul traducerii marcate cu scrupulozitate, ca în exerciţiul
de şcoală al elevului bine pregătit. Şi în aceeaşi notă, o remarcabilă fidelitate fată
de originalul grecesc, de la care abaterile puţine ar fi fost probabil corectate de
Odobescu îhsl,;şi la o lectură atentă în vederea publicării traducerii,
Câteva exemple:
vs. 34
Be d'acheon para thina polifliosboio thalasses este tradus „se duse ttf.când
spre (Jrmul

mării

mult zgomoroase";
vs. 47
... ho d'ei'c nucti eocos (referindu-se la Apollon) e interpretat greşit „şi se
duceau ca noaptea" (referindu-se la săgetile zeului);
VS, 73
ho sfin eiifroneon agoresato cai meteeipen (gândindu-se la binele lor. „),
nu e înţeles de Odobescu care traduce: „acela cu multti. minte vorbi şi spuse:";
vs. 371 epitetul grecesc al aheilor halocohitones e tradus cu o metaforă ce nu
redă sensul originalului: „cu ctf.miişi de orei".
__

Topica frazei trădează uneori tineretea autorului, tributar textului grec sau prea
iubitor de inversiuni: „Chryseida cu frumoşi obraji", „repezile corăbii", „nenumărate
rtf.splJtiri", „rea ursită", „neagra co/abie", „sfântă ecatombă", ,,iubita sa fiictf.", „iubitul
siiu tată", ,,frumoase cnemide", „aspru cuvânt" etc. Compensând aceste neîmpliniri,

traducerea vădeşte stăpânirea, în toate straturile şi registrele ei, a limbii române. Un
regionalism sau un cuvânt arhaic surprind adesea nuanţa homerică, dând totodată
textului românesc expresivitate şi reuşind să păstreze acea notă caracteristică de
familiaritate caldă, dar nu în registrul colocvial, ci în cea mai frumoasă limbă literară:
„Să nu te (mai) aflu. bătrâne, pe lângă corJbiile (noastre) scobite nici proprindu-te
acum, nici viind mai târziu de isnoavă. ca nu doară, să nu te mai ajute toiagul şi
cununa zeului; iar pe dânsa nu o dau înapoi, înainte ca bătrânerea s-o fi năpiI.dit în
casa mea din Argin, departe de rara (ei). . "

Analizând selectia lexicală penrru traducerea epitetelor homerice atât de greu
de redat într-un alt idiom, solutiile lui Alexandru Odobescu, cele mai multe dintre
ele, ne apar astăzi concise, sugestive şi fireşti, unele, folosite şi de G, Murnu, fiind
pe deplin statornicite în traducerea textului homeric: „corăbiile scobite", „marea
mult zgomotoasiI.", „Latona cu plete frumoase", ,,fecioara cu ochi scânteietori", Apolon
,,ce săgeteazJ departe", Agamemnon „craiul vitejilor", „fulgerătorul Olimpian" etc.

Sunt însă

şi

expresii ezitante, ce n-au durat în vreme

şi

par astăzi caduce

şi prăfuite:

„1wîind sulul de cesut şi purtând grijă de patul meu", „Era cu brate albe ii b:Jgase
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acestea în minţi", „dardele zeului", Ahile „cu tari picioare", sau altele, care, pentru
fidelitatea traducerii, renuntă la spiritul limbii române, fiind adesea cacofonice:
„cJtând la poncos cu fara de vin", „groaznic clâncJit", „el o arunctf între ei înşii şi în
veci ardeau. „
mele" etc.

",

„era mai multă (treabă) în lovirile războinice l1cuce de mâinile

În ansamblu însă, şi raportată la „traductiile vremii", tălmăcirea lui Alexandru
Odobescu ne apare astăzi surprinzător de reuşită. Fără adevăratul geniu lingvistic,
de care mai târziu avea să dea dovadă George Murnu, în traducerea aceasta sunt de
găsit pasaje de o frumusete reală alături de altele uşor vetuste, izbânzi şi neîmpliniri
datorate, în cea mai mare parte - suntem convinşi - caracterului de exercitiu pe
care îl are această tălmăcire, şi nu de operă întregită.
Ion Caragiani. În 1870, la Junimea, un profesor de limba şi literatura elină la
„Universitatea şi Liceul din Iaşi" citea traducerea cântului al VI-lea din Iliada lui
Homer şi la putină vreme, membrii societătii socoteau „a face un serviciu lectorilor
( .. ) comunicându-le ca probă de traducerea d-lui Caragiani, vestita rapsodie a
şasea". Apărea aşadar, în nr. 4, anul al IV-iea al Convorbirilor Literare, alături de
Venere şi madonă şi de Programul pentru infiintarea unui teat.-u românesc în
Transilvania, o nouă versiune a unui fragment homeric, pas mic în programul
romantic de „deşteptare a natiei" şi de recunoaştere a „valorilor autentice".
Traducerea lui Caragiani nu satisface decât cel dintâi „comandament", fiind din
punct de vedere estetic, lipsită de importantă într-o istorie literară. Cum ne-am
propus însă parcurgerea tuturor versiunilor Iliadei pe care le-am mai putut afla
uitate de trecerea timpului în biblioteci, nu am putut omite, măcar pentru valoarea
ei documentară, această transpunere românească.
Traducerea păcătuieşte mai întâi prin faptul că urmăreşte constructiile greceşti
sacrificând naturaleţea şi fluenta limbii române. Toate propoziţiile participiale sunt
redate prin gerunzii greoaie şi inexpresive; aoristele greceşti prin verbe la perfect
simplu, cu o sonoritate astăzi cel puţin regională; figurile etimologice, îndrăgite de
antici, prin repetitii obositoare. Particulele, traduse mereu, îngreunează fraza
românească şi devin simple apendice lipsite de sens. Sintaxa este greoaie, fără să
fie şi complicată, propozitiile juxtapuse dând impresia unei limbi rudimentar
stăpânite. Şi în registrul lexical, aceeaşi simplitate criticabilă şi aceeaşi constantă în
alegerea cuvântului „la modă", dar tocit şi lipsit de expresivitate.
Lunga înşiruire a acestor defecte poate fi ilustrată însă prin citarea aproape
întâmplătoare a unui paragraf: „Iacă când în sfârşit la frumoasa casă a lui Priam, cu
săli de pietre cioplite, şi erau într-însa cincizeci de să.li zidite cu pietre netezite, şi
aproape una de alea şi acolo se culcau copiii lui Priam lângă soriile lor legiuite, iar
înlăuntrul curţii

din cealaltă parce în faţă erau pentru fiicele lui douăsprezece nalte
camere de piarră cioplită, zidite aproape una de alta, şi acolo se culcau ginerii lui
Priam lângă castele lor sorii - atunci îi veni înainte blânda sa mumă, care se gătea
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să meargă la Laodiq1, c.ef.l mai frumoasă fa chip din toate fiicele ei, îi strânse mâna,
' -"
. i '
şi numindu-le pe num,e îi zise: ... "
~

Dacă stilul e;te a~ât de greoi încât textul devine pentru cititorul de azi aproape
de neparcurs, în schimb solutiile lexicale pentru epitetele homerice stârnesc zân1betul,·
ca în fata unei comedii caragialiene: „departe - umbritoarei mele lănci", „omorâtoml
de oameni Lycurg", ,,răii la nume fii ai achailor", „Atena aducătoare de pradă",
„bărbat inimic" etc.
Poate prea exigenti cu această „productie literară", să spunem în final că între
atâtea neajunsuri, câteva pasaje „răsplătesc" totuşi atentia cititornlui curios: ,,Aceasta
dar, îi veni apoi înainte şi împreună cu dânsa venea femeia, care ţinea în braţe pe
copilul cu minrea moale, cu totul mititel, pe iubitul fiu al lui Hector, care semăna cu
o frumoasă stea"-

Christodul I. Suliotis Textul Cântului I al Hiadei, ce apărea în volum separat, în
1876, fiind semnat cu atâta :mportantă Christodul I. Suliotis, Doctor în philosophie
şi litere, Licenţiat în drept, poate fi încadrat între „traducerile destinate şcolii" şi
pentru acest moti~, absolvit în parte de greşelile sale. Autorul însuşi afirmă prudent:
„Ştiu foarte bine că această întreprindere este destul de grea pentru mine [şi) ar cere
laborarea unei pene mult încercate pre câmpul literaturii româneşti. Sum convins
iarăşi că nu voi produce o lucrare perfectă; dară lectorul binevoitor şi pacient sum
sigur că va considera greutătile ce incumbă unui tradutore, care voieşte a reda fidel
origfri.alul şi a se feri ca să nu sacrifice acestei tendinte puritatea şi naturaletea
limbii în care traduce".
·
Meritul lucrării este de a prezenta pentru prima, şi până acum ultima oară,
traducerea unui cânt al Iliadei, însotită de comentarii gramaticale amănuntite şi mai
ales de versiunea grecească originală. Este aşadar un bun manual al limbii homerice,
dar care nu oferă elevului decât o traducere învechită, într-o limbă latino·- italizantă
lipsită de frumusete şi expresivitate. Patetică până la ridicol, traducerea este întesată
de vocative, de o 1-uri şi vaiete, de zei .,irritaţi în inimă" şi „zguduiţi în sine". „Mânia
funestă" a lui Ahile „precipită în iad suflete viguroase", războinicii sunt „resbelawri",
Chriseis „participă la patul" lui Agamemnon care o preferă tinerei sale sotii pentru
că

„nu-i inferioară nici în corp, nici în talie, nici în minte, nici în lucruri". Şi câtă

vreme Atena „îi predică" lui Ahile care nu vrea să lase „gladiul" din mână, cititorul
modern „plin de indignaţiune", !asa cartea deoparte, aplecându-şi privirea chiar şi
peste alte versiuni ale aceluiaşi veac.
„Pe poeti să-i traducă numai poetii" - afirma imperativ G. Baritiu în secolul
trecut. Si să-i traducă „cu duh de artist", căci „nişte traduceri fa.cute la înteles dar
aspru sunătoare sunt nesuferite". Urmându-i poate îndemnul, au încercat sa-I
transpună în româneşte pe Homer, în veacul al XIX-iea, poeti mai buni sau mai răi,
iar reuşita a fost mereu pe potriva talentului şi straduintei lor. Cu exceptia versiunilor
lui Constantin Aristia, care contin, prima, şase cânturi şi urmatoarea unul singur,
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restul traducerilor ritmate sunt însă fragmentare şi în mare parte neizbutite. Simplelor
exerciţii, cum sunt versurile lui Eminescu, li se adaugă traducerile făcute după
versiuni nemteşri de către Zaharia Carcalechi şi încercarea lui Petru Dulfu, modestă,
dar plină de farmec prin stihurile ei ritmate, în metru iambic, cu cezură după
primele trei picioare ale versului (alexandrinul deprins de cititorul român din poeziile
lui Grigore Alexandrescu). Au mai tradus în acest veac din poemul homeric,
încercându-şi condeiul poetic, Gh. Săulescu, profesor ieşean, primul în şirul
cronologic al traducătorilor Hiadei, şi Nicolae Iorga, ultimul în secolul trecut şi
înaintea aparitiei versiunii lui G. Murnu.
volumului său de Fabule apărut în 1835,
fragmentul homeric tradus, O probă de traducţia lui
Omer în versuri româneşti exametre. În manuscrisul ce se păstrează la Biblioteca
Academiei, el este însă inserat unui tratat de prozodie 22 , pentru a ilustra hexametrul
dactilic. Perfectiunii formale a ritmului, traducătorul îi sacrifică claritatea frazei şi
naturaleţea limbii, rezultatul fiind un text greoi, cu o topică fortată, cu multe cuvinte
de „umplutură" sau cu accente deplasate .şi forme chinuite în care arareori se simte
condeiul unui versificator talentat. Cuvinte astăzi desuete, figuri retorice comune
împânzesc textul cu un aer prăfuit de vechi cenaclu literar:
Gheorghe

SăuJescu. Adăugându-l

profesorul din

laşi numeşte

,,(„.) Voia lui joi se-mplinea în acea stârpitoare urgie.
Când o facaHi certare [Ii.cu dezbinare şi ură
Între divinul Achil şi Agamemn6n al regilor rig:J..
Care din zei atâtă pe-al discordiei foc între dânşii?
Fiul lui joi şi-al Latonei, să vindece vrând afruntarea
Care-o fe1cu Agamemnon lui Chrise, ce este-al lui preot.
Plin de urgie Apolon zvârli peste armia greacă
Smerdă şi moarte cumplită, de care periră popoare.
Chrise, venind la al grecilor stol, să răscumpere fiica
Sa pre-iubită, purtând şi redemte de mult preţioase,
Steme şi schiptru de aur ţinea apolinice-n mână. (. ..)"

Constantin Aristia. Chiar dacă pentru biografia traducerii româneşti a Hiadei,
istroria vietii traducătorilor nu are mare importantă, ne vom opri pentru putină
vreme asupra lui Constantin Aristia. „Patriot, revoluţionar, poet, artist - cetăţean,
pedagog, grafician, traducător, autor dramatic" (cum îl caracterizează Ana Maria
Popescu şi Alexandru Machedon în volumul biografic ce-i este închinat 21 ), Aristia a
fost o figură remarcabilă îndeosebi în prima jumătate a secolului trecut. Născut
odată cu veacul (în 1800), a fost între primii traducători ai lui Homer în româneşte,
cel dintâi profesor de declamaţie şi primul actor cu studii în străinătate (ia Paris).
Peregrin permanent fără voie, a fost rănit în 1821 pe câmpul de luptă la Drăgăşani
şi dus pentru tratament în Austria. Pleacă apoi la Roma şi la Corfu unde a urmat
cursurile Academiei Ioniene. Revenind în ţară în 1829, îl găsim între conducătorii
revolutiei de la 1848 şi exilat fiind, cutreieră Parisul, Constantinopole şi Atena,
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unde i s-a oferit, dar nu a acceptat, cetătenia greacă. Întorcându-se din nou în
România, în 1851, a fost decorat (în 1876) cu medalia Bene Merenti el. I, împreună
cu G. Alexandrescu, G. Ioanide, dr. Davila.
Cultural, năzuintele lui C. Aristia sunt remarcabile; şi multe dintre împlinirile
sale pe potrivă. în 1833 este, alături de I. Heliade Rădulescu şi I. Câmpineanu, între
fondatorii Societăţii Filarmonica, al cărei scop era „să; actioneze pentru cultura limbii
româneşti şi înaintarea literaturii, întinderea muzicii vocale şi instrumentale în Printipat
şi spre aceasta formarea unui Teatru National" Societatea Filarmonica îşi încetează
însă activitatea în 1837 şi Constantin Aristia devine membru al Frăţiei condusă de
Nicolae Bălcescu. Dar chiar şi mai târziu el continuă munca sa de pionierat, traducând
O prescurtare de gramatică franţozească după D.D. Noel şi Sapsal, alcătuind un
Abecedar franţozesc „juxtalinear, foarte agreabil, cu dialoguri" 24 şi încheindu-şi scrisul
didactic cu SăteanuJ creştin sau partea morală din f.oia satului, dedicată Elisabetei
Ştirbei.

Între multele lraduceri pe care le face, din greacă, franceză şi italiană, Iliada
este, cum nota G. Călinescu, „capodopera sa de extravagantă C. .. ), corespondent
caricatural al traducerilor lui JH. Voss şi N. Gnedici".
O primă variantă a traducerii este terminată şi publicată de Aristia în 1837, sub
patronajul Societăţii literare pentru tipărirea scriitorilor clasici, condusă de I. Heliade
Rădulescu şi este întâmpinată cu entuziasm chiar şi de domnitorul A.D. Ghica care
scrie: „Am văzut silintele şi talentul dumitale în această frumoasă şi exactă traductie,
care adăugându-se pe lângă celelalte strădanii ce ai pus şi în alte îndeletniciri, îti
câştigă, Domnule, un drep de recunoştintă din partea Domniei mele şi a Tuturor
românilor". Însă pe cât de bine ştia româneşte Constantin Aristia (care până în 1828
nu ştia să scrie româneşte), tor pe atât şi domnitorul Ghica. De înteles este şi
prezentarea pe care Heliade Rădulescu o face lucrării, stăpânit fiind de dorinta
aprigă de a înzestra literatura română cu traducerile capodoperelor antice: „Ca să
cunoască cineva, ca să simtă pe acest mare poet (pe Homer n.n.), trebuie să-l
citească în original şi câti s-au încercat să-l traducă n-au izbutit mai mule către
cititorii lor, decât să le arate o copie mai mult sau mai putin nemerită.(..) Copia ce
o dă Aristia e cea mai nemerită" pentru că s-a uitat la Homer „nu ca la o icoană pe
care o va copia ci ca la însăşi natura"."
La această primă variantă, nu lipsită cu totul de calităti literare, Heliade a admirat
îndeosebi „zicerile imitative şi omerice", „epitetele ce traducatorul nostru a ştiut cu
atâca artă şi gusc a le crea", încercând capacitatea de compunere a limbii române.
Dacă limba noastră e „primitoare de sintes", Heliade însuşi nu ştie „până la ce
treaptă". Căci „aceasta o va arăta vremea şi limba însuşi". Născociri ca: de nalttunătorul, de nori-întărâcorul, lung-izbitorul, argint-arcat, braţalbă, glaucopa.
arginpeda, p/utipoda navă, răsclânca clânc!Iirea sunt lăudate de critic, deşi mult
criticate de alţii. Surprinzător însă, un singur cuvânt dintre toate acestea a făcut
carieră, fiind folosit şi de Murnu în traducerea sa: braţalbă - epitetul zeiţei Hera.
În versuri albe mai degrabă, chiar dacă pe alocuri se simte un ritm iambic
şchiopătat, primele şase cânturi ale Hiadei, câte a tradus Ariscia în 1837, nu reuşesc
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să redea frumusetea verbului homeric. Limba neformată şi lipsa oricărei traditii
sunt, pentru autor, piatră grea de încercare: „Cu multă ·.Sfială m-am hotărât a traduce
pe Homer", căci „e câmp nemărginit prin cale rătăcită''. Considerată mai târziu,
chiar de către Aristia, simplă şi necărturărească, această variantă avea totuşi atuul
unei limbi, dacă nu expresive, cel putin comune, mult întrebuintate în versurile de
duzină ale vremii:

„Mânia cânt<I-mi. zee, a lui Pilid Ahil;
Mânia mult fatală, ce-mpovăra p-ahei
Cu mii de chinuri şi suflete viteze
D-eroi în iad mulţime de timpuriu trimise."
În 1866, Constantin Aristia publica însă, pe proprie cheltuială, o nouă versiune
pentru cel dintâi cânt al Hiadei, de data aceasta în hexametri şi într-o limbă „de
toată ciudătenia". Un fel de jargon italizant sau latinizant, cu totul influentat de
tendintele lingvistice ale lui Heliade Rădulescu, o „păsărească" lipsită de înteles,
parodie fără voie, piesă demnă de un muzeu al caricaturilor literare. Pentru
inventivitatea incoerentă, pentru ridicolul involuntar, versurile lui Aristia sunt
ilustrarea deplină a limbii groteşti pe care o dorea s-o impună reforma lui Heliade
Rădulescu:

„Cânr<'l, o divă, menia lui Peleiade Achilie,
Ură funestă, sorginte l'Achaei de dureri infinite;
Multe d'heroi generoase şi sufflete 'n iad prodemisse,
Pradti făcu şi cadavrii aquellor la câini şi la passeri
(Ast-fel şi voia lui ]oie deja se'mlinia) dela prima
Oră, de quând ei certându-se ambii se desbinaro,
Şi suveranul bărbaţilor Atrid şi divul Achilie.
Quare din dei dar, prin ceartă-'i împinse pe denşii la luptă~ Fiiul lui ]oie ş'al divei Larone; urând el pe rege,
Morbu excico mortifer în exercit; peire la populi;
Quoci Agamemnon Atrid insultasse pe preotul Chryse. "

Punând pe seama vremii ce i se datorează şi dând influentei lui Heliade ce este
neuitând însă talentul minor al lui Aristia şi capacitatea sa enormă de inventie
lingvistică aberantă, urmaşii aproape l-au uitat în rafturi prăfuite, confundându-l
doar cu o etichetă stridentă pe care-o poartă prin veac: Constantin Aristia - întâiul
al

său,

traducător

al Hiadei în

româneşte.

Zaharia Carcalechi. Iubitor de comparatii homerice, Zaharia Carcalechi traduce
şi publică,

în 1855 26 , două fragmente de mică întindere din cântul al II-iea şi,
respectiv, cântul al IV-iea al Hiadei. Fiind transpuneri nu din limba greacă, ci din
germană, după Foss şi după Bbrger cum notează autorul însuşi, textele sunt aproape
lipsite de importantă în istoria traducerii Hiadei. Fără de rimă şi ritm versurile îşi
merită cu greu acest nume şi stângăcia lor nu mai poate fi aşezată sub pretextul
rigorilor merrice:
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.,Întocmai precum o flac:1ră lacomă miscuieşte cele mai înalte vârfuri
Ale unei nem;Jrginite p:1duri de pe munte, şi în o întinsă îndep:1rtare lustrul
strifluceşce:
, ,,

Aşa scr:1luceşte şi

lucioasă

acum de pe a'Jama cea
al armatei
. Lustrul ce luminează aerul, şi strifluceşte în sus până la ceriu."

sau:
„Precum, când toamna două râuri umflate, de pe munte răpezindu-se
Îşi revarsă şe1puind a lor apă într-o comunii vale,
Amândouă

izvorând dintr-o fântânii a unui abis bortit şi precipitos
Face să se audă de departe a lor zgomot de p:1storiul cel din munte.
Astieliu se rădicase strigările de curbăciune şi prigonire acelor ce se amestecase."

Mihail Eminescu. Pe filele răzletite ale caietelor eminesciene, între exercitiile,

;~l~lte, pentru învătarea limbii grece.Şti, rătăcite şi neapreciate nicicum de poet, se
a.Oă şi

optsprezece versuri traduse din primul cânt al Iliadei.
Prqiectele lui Eminescu au fost, cum ştim, impresionante şi mai totdeauna
neîntregite. Manuscrisul 2266 (BAR) e şi acum mărturie a dorintelor sale filologice:
„în două luni înveti orice limbă" notează poetul şi pentru a se deprinde cu cea
grecească îşi propune să traducă Iliada: „din traducerea metrică germană, din care
traduc mai uşor, şi apoi să compar şif cu şir cu textul grec. În şase luni să fie gata
cântul I". n Că Eminescu nu va fi învătat greceşte şi nu va fi trecut de primele versuri
ale Hiadei, e aproape sigur. Truda lui însă, anevoioasă şi repetată, ca a unui şcolar
modest (nu mai putin de zece varfante de traducere s-au păstrat pentru primul
vers), avea să-l deprindă cu ritmuri!~ antice pe care le va folosi drept model. Dar ca
simplu şi izolat exerciţiu, traducerea eminesciană nu are mare valoare literară.
Metric nu totdeauna corectă, greoaie şi nefirească, în ea arareori câte un vers
izbutit îti aminteşte de pana iscusită ce îşi încearcă doar puterea
„Cântă-ne, zână, a lui Ahil Peleidul mânie
Carea cumplită făcu A11eilor jale nespusă.
Suflete mii viteze de fii de eroi în Ais
Au trimis, pe ei înşii de pradă la câni lăsându-i
Si la pa~eri. Astfel se 'mpini a lui Zeus voinţ::'f
Din acea zi când cearta făcu desbinare amară
Între mule divinul Ahil şi fiul lui Atreu
Agamemnon, al neamului tot şi al regilor rege.
Care din zei aţâţă al destinului foc între dânşii?
Fiul Latonei şi al lui Zeus. Mânios pe rege
El a trimis pierzătoare boli şi moarte pe neamuri
Pentru că Atreidul mustrase pe preocu/ Chrise
Când aceasta veni la achaie mândre corăbii,
Ca să-şi răscumpere fiica - aducând prerioasele danii·
Şi cu laurul nemuritornlui Phoibos Apolon
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Şi pre ahei dar mai [cu] seam<'I pe cei doi
Fraţi

Atreizi ce erau c<'Ipetenii a limbilor toate."

Germene al unor întreprinderi poetice originale, Homer va fi fost pentru Eminescu
doar năzuihtă şi, poate„ model: „HomerismuLconsistă în at,ribute. A homeriza va să
zică a latribui unui substantiv -un atribut .care să-l izoleze ,de \oace celelalte în toata
frunii.Jsetea lui.
„Juna r<'Is<'Iricoare din valuri
luha sti'Ipânitore de ape
zorii prevestitori de ziu<'I
'
amurgul prevestitor de noapte
corăbii str<'Ibătătoare de ape ·
corăbii Junec<'Itoare pe ape
carabii împingătoare de valuri
Juceafar răstlritor din noapte
soare m<'Isurtltor de vremuri"l><

.'

Petru Dulfu. Romantic întârziat, dar poet fără sclipire, P Dulfu îşi

dedică,

bruma
de talent în ale versificatiei transpunerilor din greceşce şi traduce cu mule patetism
din clasicii greci opere încheiace (Ifigenia în Aulida, Ifigenia în Taurida) sa.u numai
fragmente. Pe Homer însă, Dulfu nu-l traduce, ci mai degrabă îl ~daptează
transformând scena duioasă a despărtirii lui Hector de sotia şi copilul său (cântul al
Vl-lea), într-o jelanie a Andromachăi devenită reversul literar al mumei lui Ştefan
cel Mare. Nefiind decât o adaptare, traducerea lui P. Dulfu nu poace fi analizată
prin raportarea sa la textul original, ci, mai curând, ea şi-ar g::!.si locul, prin limbă şi
stil, între versurile lui Grigore Alexandrescu sau Dimitrie Bolintineanu Doar o
cadentă retorică plină de farmec anacronic, o largă gesticulatie şi o vorbărie obosită
mai rămân astăzi din versurile „avântate" de odinioară:
„Bărbatei

dorul luptei, ce arde 'n sânul rău
Acuşi va s<'I-ti fineasc<'I viata, miI tem eu ...
N-ai milă de copilul acest nevinovat:>
N-ai mil<'I nici de mine, ce plâng neîncetat?
Ce astăzi-mâine fi-voi văduva sJrmana,
Când tu vei muri 'n luptă de-o sabie duşmană?
Şi atunci ... decât de tine lipsit traiul să-mi fie:
Mai bine înghiţi-ro-ar acest pământ de vie!
Căci vai, dup'a t'a moarte: afară de durere
Eu nu voi avea 'n viată nicicând vreo mângâiere.
Pe nime n-am, nici tatJ, nici mamă pe sub soare;
Tu singur mi-eşti tată şi mamiI iubitoare;
Rudenia şi frate; fidel iubit, bărbat.
Ai milă deci de pruncul acest nevinovat:
Orfan din el nu face şi văduvă din mine;
Rămâi, te rog, nu merge, de ai animă' tinei"

(Adioul lui Hector de la muierea sa Andromacha) 29
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Nicolae lo•ga. Prolific şi impresionant prin diversi~atea domeniilor ce-i sunt familiare, Nicolae
Iorga nu putea rămâne neinteresat.de scrierile homerice. Si cum, după propria-i afirmatie, redacta
s1 traducea din greceşte şi launeşte cu aceeaşi uşunnta ca dintr-o limbă modernă, la nici douăzeci
de ani, a început să traducă Iliada în hexametrul dactilic (cu multe ezitllri metrice). Entuziasmul
nealimentat de recunoaşterea celor din jur, i-a pierit curând şi paginile „traductiei" tinereşti rămaseră
uitate prin vrafuri. Mult mai târziu, în 1935, invitat să vorbească la o cor.ferintă publică despre
Homer, Iorga îşi aminti de încercările de demult şi recitll auditoriului versurile traduse, ca o
introducere în atmosfera homerică şi un preambul al cuvântării ce avea să urmeze. Ni s-au păstrat
aceste versuri tipărite în revista Cuget clar, nr. Vlll, din 1935, laolaltă cu discursul lui Iorga .
., Tu pororaoce de rele, în veci nu mi-ai spus ca s-mi placă
Inim~1-ti

vrea totdeauna tot

rău să prezică;

VorM mai bună n-ai spus niciodat:'1 şi nici împlinit-ai
Sf-acum între greci profetind, cu le spui
Că

de-aceea le dă zeul cel hun de săgeată durerea

Pentni că n-am vrut sil primesc pentru Fata
Hrisei multele damri, c:Ici am poftit să mi-o tin
,.,<;;:alo la mine acasă, căci o iubesc mai mult ca aceea
Ce-mi e

nevastă,

cil nu-i mai prejos

La tmp si la fire, la suflet, la faptele sale
Dar si

aşa

sunt gata s-o dau înapoi de-i mai bine.

Dar eu voiesc ca oştirea sa fie mai iute scăpată de boale.

Însă gătiti pentru mine un ale dar, cilci nu vreau
Singur din greci să rămfin despoiat: nu se cade.
Doar ati

văzut

toti ca se duce daru-mi aiurea."

Încheiată şi revizuită,

transpunerea ar fi fost, poate, reuşită. Iorga nu are însă imaginatie
traducerea sa, altfel corecta, se opreşte după mai puţin de o sută de versuri. O
frazare plăcută şi o limbă fluentă sunt atuurile acestei versiuni lipsite de artificii retorice şi fără
pecetea originalităţii stilistice. Nimic de remarcat, totul curge fără nici o meandră, monoton şi
neinteresant, cu o zicere egală, fără de patos, până la urmă lipsită de farmec şi chiar plictisitoare.

bogată şi,

Cu acest lung „catalog homeric" am trecut în revistă toate traducerile Hiadei ce ni s-au
din veacul trecut, publicate într-o formă oarecare. E, fireşte, lesne să spunem că sunt
putine, neinteresante, învechite, fără valoare. E, fireşte, lesne să le dăm deoparte, primind în
schimb, cu bratele deschise, tălmăcirile de mai apoi. Si e la fel de uşor să punem toate
neîntregirile lor pe seama veacului şi-a limbii, uitând că aceeaşi limbă şi acelaşi veac au fost
~i pentrn marii noştri clasici ambiantă şi instrument.
Dar once literatură originală la început, cu un orgoliu romantic, îşi doreşte creaţii proprii,
privind cu oarecare dispret tălmăcirile unor scrieri stăine. De aceea, poate, putini dintre cei
mari s-au ocupat în secolul trecut şi de traduceri. Si câti le-au început, nu au găsit şi dorinta
sau puterea de a le duce până la capăc. Abia târziu, când istoria literaturii române înregistrase
deja numeroase curente şi scriitori numeroşi, Iliada avea să-şi găsească traducătorul, îndrăznim
să spunem, ideal.
păstrat
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Note
lDima - Drăgan, C, Biblioteci umaniste româneşti, p. 76.
2. Ionaşcu, I., Academia domnească de la Sfântul Sava din Bucureşti, p. 39.
3. „De vreme ce în pământul nostru vedem că de la o seamă de vreme toti feciorii de
[)()ieri s-au răcit de către învătătură, la care mai înainte toată boierimea avea multă
plecare spre a-şi da pe fiii lor ca să învete şi să se procopsească la carte elinească,
iar acum nu ne putem pricepe din ce pricină s-au lenevit atâta părintii cât şi feciorii
lor a urma aecstei bunătate de folos şi de podoaba neamului boieresc, încât au
rămas mai proşti la învătătură decât alte trepte mai de jos; ce dar am socotit cu totii
de obşte ca să înnoim şi să aducem iar la starea cea mai înainte pe feciorii de boieri
pentru ca să nu rămână de tot în prăpastia învă(<'lturei şi să fie mai jos decât alte
neamuri dupe împrejurul tărei noastre; de vreme ce învă(<'ltura este podoaba şi
însufletiea cea mai de cinste la feciorii de boieri, ca oricare fecior de boier, au din
cei cu părinti, au acei fără părinti, de nu se vor sili să meargă la învătătură şi să
învete carte elinească cu tot temeiul ei pe deplin, să nu fie vrednic a se înălta la
stepena boieriei, nici a se primi în orânduiala curtei, că şi M.S.P. Înăltatul nostru
Domn Io Constantin Nicolae Voevod pentru învătătura şi cinstea feciorilor de
boieri au aşezat şi au întemeiat atâtea şcoli de limbă elinească, ca să nu mai poată
găsi niciunul pricină, că nu are unde învăta. Ci dar, scire tutulor de obşte să fie,
căci care din boieri nu se va sili să dea pe fiul său la învă(ătură, sau din feciorii din
boieri, cari vor fi fără părinti,. nu se vor sili spre învătătura elinească, a învăta pe
deplin cu tot temeiul, acela va fi lipsit de orânduiala curtii şi nu se va primi nici
odinoară la treaptă de cinste. Iar cari vor fi sârguitori si vor sili la învătătură, acela
să aibă a se cinsti cu diregătorie <lupe învrednicia învătăurei. Care hotărâre fiind
aleasă si socotită de toată obştea boerimei, dintr-a noastril. bună-vointa, ne rugăm
M.S. Prea Înăltatul nostru Domn ca să o întărească M.S. cu pecetia şi iscălitura M.
Sale, ca să fie nestrămutată. Mai în 9 zile, leat 7254", V.A. Urechia, Istora şcoalelor,
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7. Ariadna Camariano, Academiile domneşti ... , p. 123.
8. ,,În colegiul domnesc se preda numai limba elină cu explicarea lui Omer şi Xenofon
C. .. ). Asta era cultura învătăturilor publice din Moldova la 1813 când m-am înturnat
de la Roma." V.A. Urechia, Din domnia lui Scarlat Calimach, p. 234.
9. M. Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. I, Bucureşti 1960 - citat de Ariadna
Camariano. Academiile domneşti, p 94.
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11. Ariadna Camariano, Les Academies Prindere, p. 154.
12. „Toate noroadele pre trupul acesta pământesc au tinut, şi până în zioa de astăzi în
mare pretuire bunele moraliceşti învătături prin Fabule, le tin (. ..). Platon, în
Republica sa, fabulele lui Esop, scrisorile lui Omir le-au asemănat. .. " - Înainte
cuvântare, Tichideal, D„ Fabule, Buda, 1814.
13. „Hostis tes de ameinona menin enispe/E neos, ee palaios emoi de chen asmenon
eie" D. Panaiotadi, Elemente de aritmetică, Iaşi, 1818.
14. „Aceasta subtire materie şi organ al duhului (poezia n n.) au luat începutul de la
versul Omir, carele au scris răzhoiul Troadei. Aceasta au fost întâiul poet şi de la
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acest ş-au luat începutul poezia, a cărui iscusintă de condei este pildă întru toate
Academiile Evropeilor. Alt care ar fi născocit această faptll mai nainte de dânsul nu
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