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D. BOLINTINEANU ŞI POEZIA. ANTICA
DE
TRAIANDIACOtNESCU
R,e,08iptlWea
rJiibeTlLuri:i
g;rleico-;laitin.e
1111
op'8!f,aSlcri,jllerrUotr
paşn,pt'jştireprezintă
o dirnesiunetmparrt,anrti:ioar,e
n-e diois't
loe'l"loe,ta'iăî'n
mod specuad.In Iucrereede flată,
vom !!nlceTlca
să relevămconteotul,pOle1tul]IUli
dimBK)lrinljlll
ou ciV1iJ.k?latia
anltkă,şi pe
aoesttemei,să ioeroclărn
eliElI11lElnLe
lirnedibe
lIJlevall()lrÎ'fj!că:rii
celor mlliivechi Htenlituri
europeneîn !poeziasa" anume,!pJ1el'UICTăiTQşi
traducert din lii!r'ilca
cană şi swtin.
latină, illIeind[,e!rl!e
de poet sl n2semna,la!be
de l(:'ei!1CietăoorL
Opera llLlli
D. Blolinlumeanu
includepielS!2
cere rnărturisesuo susţinutăpasiune
pennruUt'8!farbulra
şi civtlizeţieanlbiei:i,
PloleitUlI,
i'nirtiaÎI11
11iJmbile
clasice 1'lIşc'O'dll'6
de
la Sf. Sava1 (,învăţase,eIementede latină cu P. Hi!J;!şi elementede elină cu D.
Ioanid),şi-a sporiltalcesLecunostinteîn perioada studiilorîn Franţa, Astfel, N.
Petrascu,aifdrmă
'că poonsl,l,a Penis,pe 'lÎIngi:i
.!ClUIT'ISllllrlÎ,1e
'llill!e!l'/lil'e
şi istoriceale lui
J. Michelet,E. Quinet,Guizot,S. M. Girardin,A. Mickiewie(j,",
se îunbogătea"cu
cuwtull"'a
>(l'en8!fală
I!IeJcJesalră
'OrkăI!1U1i
dOlr1eş!t!e
'să ,t'r/lidQeă
ISluJiIeitu:1
vremii şi pe aiI
său propriu",anume,cu "ilstorie,arheologie,periecţionur«
..de limbi clasice (s.n.],
filozofie,filoloqie"
2. Mănturioa pasiuniisale penrtruclesiciiaruticisînt cărţile din
bi,bLilO't'eloa
s'a, 'SicoaSle
Ilal'Obetri'e,
în tlimrpu,l
tJra'g,j,ae.i
saJlebolIi,Î,Dltre
car,e0rau numeroaSI('d€ aulbOlii
re1indşi,Ia'tinli
3 (mull'tiîn ediţia bKiiIlgvă
a JUliNisard),dimltrecail"e
amintim:Homer,Pindar,Teoerit,Herodot,Caesar,Horaţiu elc. Cea mai convingăt'olWe
.dQvadă,a ,pr!eujrii,,',de,pen,l.rruantr1crhitBlte
o Ck)lThSltirtulue
bsă varLmilfliearela
acelst'eiatin(l:perra
!Sa,ull1dle
lilllJtliln:m
,traldUICleri
dlimUric:aeJirnăşi u/lihI'l1ă:
Anacr,elOrTI,
Sr8lpho,
TelOlonilt,
BilOn,Hlora,hu,
dim flaWl,aş.i saitiiira
11l1tină:
F:eidruşi J,uv€m,aI,
din
P,f!OZiill
iosltO'rică
olină: H'C!nodat,
iriemill!isoen'pe
de lreolură,iIlldieolSleip.i
tmdclul de poezi,j
Macedone,în poemulConradşi în volumelede Călălorii,prelucrarearealităţilor
aIliHoe
,In 'epopeeaTraianirda,
in ViO.]umuJ
CJeopatm,s:auln ca[!t:e,a
Viata lui Til'oian
Augustetc. Poetula parcurs,incontestabil,în versiunifrancezesau cu textul dasi'Gla],ă!t'Uri,
'lTmllte
lOarp'odolprOl1e
lanl!irC'e,
Trarriucerilre
ş!, une,oT1i,
rprelUlCrri'iriIe
lui D. BolinITlimcia!1IU
dOV1eK:J,cslc,
n.eîndoieJnic,
că foloseatextele c1asio(paralel ou textde echiwlJlente
moderne,Aceastăafirmare
î.ntemeiază
pe gradulde fidelitateai tradu<c'erilor
şi pe respectar.e.a
su()cesiuirlii
versu1 L Roman,Dimlltrie
BoIintineanu,
Bucureşti,1962,p, 19.
2 N, PEltrraşcu,
DimitrieBoJiniineaml,
Bucureşti,1932p.
3 G. Călinescu,Scriitoriprogresiştiîn/re 1848-1859: D. BO/jnlineanu
şi l,
Ghlca,tn .St'eaUla",
nr. 11, 1959,p. 79.
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rilor din original cit şi pe o marturieindirectda poetului,care nc luminează
1I1eltoda
sa de :llUloru,
re,lalbată
de un ootemporana:lsău: ..Ivi-apofnitsă şed dinaintea ludşi aî'Ilceputsă-rni dea sf:aLlurri
părintostipentruvintor.Să îrn:viitcartemultă,
să ctt'elscculuare amintenumaiscriitortimari, pe cît s-ur putea în original(s.n.],
şi să ma feresc de molimaimitaţiei"4.
Crcatijlopoetuluiromân carleau pr.ernersv.ohrmunui
de debut Colecţiuneelin
poeziiledomnuluiD. Bolintineanu
(1847)auapăru,1ibÎlf;:iÎU
ou tiltl:ull
Poeziidin tinereţe, nepublicate
încă{1869).
,Aloe.s'leacu:prdmd
hniltatii611'îlnqa,oe
ale idi'l'eipasuonal-eroUoeen1ÎlOe,
prelucrarcaUil1:01f
subleotodin !ffilÎltoloqie
sau istoria R<01TI1ei
şi, de asemenea, traduceri din lirica elină şi latină. Poetul mărturisisecă în primul
său 'vo,liiJ!m
sînt poezi'ivcerenu pot fi privite .ca opere de oerc avem 'trebuinţăîn
acest i\imp,cind 'llaţjo"ma,l'iJtla'tea
română se deşleapllăca o auroră duipă'O lungă
noapte"5. P,e"tlearproalpe
trei delceni,l.
i('onfăJ:mnă
opinia despre Î'll·oeplll,i!11!rile
sale
poetice: "Acestepoozli.scris'cîn fraqcdă !lIi'llereţe
sîrul o vibratiunela hvmm
ilor
gr,coişi latjni, care fac şi aSllăzi,lliltera!'lra
şi poeziatuturor naţLuni'lor
Europei...
Româniidomin-ati
de limba şi de datinileureee, în timpulfanerioţtlor.în mijlocul
suferintelorşi alspiif<lti'ill.o:r
,Că:tT'C
un vlitor român, cugeta şi visa ra poeţii antici
armonios!şi qrattos].Astfeler.aşcoalaundeVăcărcştiişi Conakiîmpleteaupc roze],e
Grecieimini<i
Carpetilorşi făoeaudin poe'ziaromânăo muzăduloe şi fnoJatică
..
Hroidgradoşi ,si drăgăI<lişi
ai ImiAnameJon,
cu buz!e,:e
de",lifanda:fir,
eli budde de
aur sau de ebin, că;:Îndpe sînul Iar de alabastru,nu mai există"6. Bolintineanu,
canştientde rostul artei în lupta politicăîn care se an9ajasepoparulromân,păriiseşte acesltecifie,a,ţii
şi s'e oom,lalC'ră
unlu'icr:e;:milli:tarrut,
UlfITllarind
a II'CUlraţi
sufletele
prin Blmintirea
virtuţilorşi descriereapatimilof,avind totdeaunaîn vedere îmbunittăţtreasoartei omului"7. Liter:atturile
clasioe,care făcu'seră"eduoaţiunealiterară
a nlaţicunilm
din Europ,a":Îi ofmă însă, şi în aoeas,tădir,ecţiemi1ilanllă,
modelede
satiră pe care le încarcăcu semnificaţiinaţionale.
Valorificarealiriciieline îmbracăformedivNse,de la traducerideclaratede
poet salu:rnobirve
r,er!.ev,aie
de <Cler:oEltMori
pîină Ia ha,jn:aunlOlr
prduicrăriÎne:diile,
pub!1j,clart,e
,ca poezii de sine 6UîIIăI()1a[!e
SeIU 'oa flraUll1!Emt'e
în ,cadrulunor poeme
originale.
,1
Anacreon8 e prezent:în poezia lui D. Bolintineanu,
alături de traducerileşi
motiv'ele:semnral:ralte
:de isIVor:ci:i
litierar:i,
primpr1e,lulcrare,a
odei PămÎntulnegru bea pe
care uinseral-{),asemenea11ll'Llli
fragmenttradus din Teocrit9, în poernulLuptCl
din
pădure10.
A:eeas:tăa:dă
<aIn
aereoIliidi
, tlradusămai <tirziude G. Ooşbuc,capăilăIlioDe
boliIllriniene.Po.0tuil
româ.n!in1ocuieşlt1e
elemeillit€ile
U'eduriidin textul grec (pământ,copac
mare lină, saare, vin) cu aHelemai apropiatede universulideii sale (aer, saare,
4 V. D. Păun, Lilewluraşi art,CI
română,V, 9-10, 1900.
5 Prefaţa la volumulColecţiedin poeziiledomnuluiD. Bo!in!ineaIll1,
Bucureşti, 1847.
6 Prella:ţă
la volumulPoeziidin tinerete,nepublicateîncă, Bucureşti,1869.
7 Ciclul de arUicolePoezia română În diverse epoce, in "AlbiruaPindului",
nr. 8, 1868.
8D. Popavici,în ediţia sa, D, BolilIltineanu,
Scrien alese, Bucureşti,1941,publkă, alMuride tălmăciridin S\apho(La Afroditaşi La o femeie
)şi Horaţiu(Odă
la ţara sub nume de corabie)urmălta,arele
lrladlJJceiii
din Anameon: ViCltade pe
plaCUlsău, Sie Însuşi,La o ietică şi La amor (p. 54-57).
9 Ne referimla ve'rsurilesemnalatepentru prima dată de preslaliter.ară.franceză, dllpă aparQţiavolumuluiBrisesd'Orient,Bairis,l86Ei.Au apărut sub titlul LCI
Iulie des bergersromains,şi sună: .La laup suit les sauv\ageschev.res"
... Aceleaşi
versuri le-a semnalat,în variantăromânească;"Lupulurmă o căpriţă"".Th. Naum
în dizertatialdilele rusUceCllelui Teocrit,Bucureşti,1925,p, 30,
10Acesteversuri au apărut în Brisesd'Orient,Paris, 1866,p. 225, sub titlul
La lUltedans les bois, în forma: Le soleillboit le ruage... i,ar în volume româneşti, în varianta: "Aerulbea fac di.n soare'·...(cI. ed. Popavici),
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nori, roua, flori, roze) 'Şi, urmînddopcndent.a,lorrc06Jllică,sUIr'P,ninsă
prin verbul
nbea",,cOlnverbe.şLe
motevulbeclric la un moiv'?Ir!O'tk,pHlIPriuliricit boJ:ini:imii!ene,
exprnnetprin dorinţafără sat a sărutărilor.
Tieocri,t
e 'P'rezlol1Jt
hn poezialui D, Bo.J,iillJl.i,HeaIl1u,
de aserr.enea,prin tfialdlllceri,
prelucrărişi ecouri în creaţia oriqlnală. Traducerileau fost indicate de poet,
anume,Amomlşi albina şi Un june păstor, dar prelucrărilepe care poetul nu le
dczvăbuicau rămasnorclevatc. Prclucrări sînt poemeleeroticeSecerătoriişi Dan şi
Zora11care strămută,în mediulromânesc,idilclo pline cu subiectsimilar,MiJonşi
Buceuşi Dafnisşi Acrotima.
Abaterilef:aţăde textul elin coroborute.îndeosebi,cu pasajeleîn care poetul
îşi lasă Phe'făi:magiIT.wţilcu,
bcculu:'ează
sau poeizea:ză.îiHDr-·o
vizhmcaparte, !x)lJi,nMnienă,'teXllul
oriqine.l.Îmidi,IaJY1ilon
şi Buceu,poe,lJllJl
lelinp:r,ezimllă,
cu aJulterr:lltic
reaIisrn,IJn dialog lntrc doi sleceră'tolri:
Mrlom,practic işi irornc,şi Buceu,visător şi
s'c"lliliimle:n.!.a,!.
Poetuilroman.în priel:'lIlcnarlea
sa Seceră/oljÎ,eliminăreplicalui Milorişi
empilflr.ă,în mod convenţional,
rolul secerătoruluiîndraqostit.Acosta"cu ochii în
lamimişi îrn Ilangill'ar€
duice" se ,bÎ!ruu'ui,e
după fata lui S,triOlj,Iă
care e ,,0 zina" şi
"un soare" cu "cosiţeqălbioar
e". cu zîmbetul"ca mierea dupe fag" cu gura "0
răsură" şi care nu-l oferădin ns!nu-imiere pentru ca Indrăqostitul nu are navere".
Hllia,lrul
,îulcU!Ilună
arHfidllll;"Eruplîng, pIlngoţr[v'():iÎncă pe [rÎnă['u!l
memtdoTI Şi
da,ţi-mimileo po\lasă pIelccapu\lsă mm I Ea ziioe.şi AJdinla
.frumoasăca lumineI
AleaJ.'găsă-i nf'eneaI ei sîn să sie-n.chinle".
In JdillilJ,e1ină
Da1,nisşi Acrotimo.
lnt.îlnimun dialog realist şi sugestiv,cu scurte şi inuenioaseobservaţiipsiholouice, care alunecă,în prelucrarearomâneascăîntr-o atmosferănefiresc ret:jizaIă.
Daifillis,
fdUrI
lui Lyrcirdia"ii
aiINOlm,ali!eli,
Icheamăpe .AJofiO,till1la,
iailcăre.ichip şi nuPi
rămîn În voalul sugestiei,să vină sub măslini,ca s;1-icînte din syrinx.Dar, fiul
lui Stroici şi al Mariei, cheamă pe Zora, care "e veruură plăcută" şi nfarmc:c
înflori!.",cu "gura de măi('JPi!je",
"pe ,carenaşte ma,crctl"
cu .-sînuice se-,ngîină"
skă·
juiţj Cu "poartă d'aur" sa.u "poa.ntăde urani!.",să vină sub Iese, pe malul 'UIlui
rîu, casa-i zică o doină. Împodobireadulceagăşi picturală a eroilor, sl.ridentă
pentrusivllaţi.aşi naltur'alor, 5'e imbinăcu !ll'o,t,e
dJisl(\ulr'srvie,
,oa î!n:pa,soTala
q18il,antă
modernănDa-mi'g'u,r,a
de mă,oe'ill5e
să beau mllf[le'l'l,:]
rtăuI Nu elslteal meu sufklt('le-ţi
dau: e juuultă.u! .TuU
de răsu:ri'?Să fie. Îl voi purta în viaţă I El ca rUsmitrăieşt.e
de seară-ndimineaţă",
Aceste
prelucrări
din Teocrit
cu subiect
ca şin{l
traducerile
bolintiniene
din idila
antică,
semnificative
în ist.oria
idileierotic,
româneşti,
atinf însă
înălţimea
poeticăa rl'odclclo:r
eline.Bolintineanu
închiderespiraţiaemoţieiautentice,de cele
mai multeolri,cu şiraguride locuricornnne,pictuI1ale
şi retorice,proprii,îndeosebi,
idilei modernede operetă12,caTenu se 'îultîlnescîn idila antică.
POleiluil
român,într-un s:tucLilu
despre Poeziaromânăîn diverse epoce,r,e.fer,inelu-:se1.aV. Cîoflov'a,
spilJln.e
,că "'SIClri>'8Ise
o Ibu!cdlidi
Pă,stolrul
îlllltldstalt"
,oare nu eTa
ca ,,18lcei!e
paslLorallle
IceIne dă TeocTiiil,
V1rqil,;>ia:,ţ,ipoeţi 'VlelChi,
oBifepun 1mgtrr8
păSII.rOTi1o
Vorbede oameni'Clwrre
lSî'n;t
străini piîdUlrrihorr,
c:împll1llui
şi cari şi-alra.fla
maicurîndloculprin saloanelelanticecleoîtîn mijloculturmelorde capre"13.Această
măTIllill;isire
care dovedeş,te'l1'eîThţcIegieI10a
pasltloiI1aweJi
lalmtiC€,
pomn1t.ă,
probaib:1,
din
exaue,r.aTlea
.oo'Dsidelr'a1iHoT
Ipl1uden![,e
.a.]eunor i:sl.orkiliteir,alri
contiemponani
cu pl.
s'au.mlaideqrabă,din p'ricilllia
ICU'llO\Şl.iilllţe:Lor
6lal:emodestede ,elinăcalrenu-'i îngă.dU'lalll
să slurprinldă
singursrpi.ruitillii
TU6l
k GUit,eullLk
allj;eXJtl\lll'll'i
originalI,eX'plică,
î!Il'ir-o
oarree18.r,e
măsură,cl:epă.'f'l.ilal"e(j
lUJoklă
de mocJ,elred·e
id,U,ei
.alIl'tiiOe.
11Ambelepoemeau apărut.în Poeziide tinereţe nepubl.ii.:ate
Încă. 'Bucureşti,
1869,p.
şi 197,oa şi traducer>ile
amintiltemali
sus, prelucrîndidilde a X-a şi il
XX-a
din191
Teocrit
12p.asl.m,a,la
modlernă,
de la Sa,TlnaZaT
şi Tassola GessHe1'
şi florian, a ooborît
în artificiu.Car>aderul
hibrid al eglogiei modefIleI-a. surprinseLt subtilitateM.
Kogăllllliceanu.
în Iluzii pierdLlte,
Iaşi, 1841,p. 74.
13D. BollÎrulin€lanu,
Poeziaromdnc'l
ln diverse epoce..în "Albiu<l
Pindului",I, 5,
1868,p. 121.
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Fabu,jacu'ln.ă
romănească<s'ede:z:vol!lă,
In primaIj'llimăltalt:e
a seoolnluăal XIX-lea,
tndcosobi,sub h,aWnI1l.
:traidllliCe!rlilo\l'
,şi prrcll:uiC!rărri:vor.
"INuexisUi'aproape13illVOir
de
f,abiUi}e
in 'lilcleT'aLllra
',cullilă
fumâ'uăcar,esă nu 'co:nJtrilYuie
eu ceva peu[riua fClJC!e:
din
fabule1etraduse,prelucratesau liOical!iz,at,e,
C!1lJbegorila
cea mai bOlglallă
14,Febuleletraduse,şi publicatede ip10181tU:]
oeme!S-Ia
distins in ,id]lăşi bia:ladaistor-icăse inscriuîln
această11l'IB,dilie.
Fed!m,,lntemcli,elbclflllil
fabullieli
il'a:binlo
ce spleciJe
I],HoI'aJră,
,imlprimase
modeleloresop,ÎIOe
peKJettle
'atdIllă,,aJllllt
1"11
structuranBrtatiJei,
IOOIlJfer,ilrudm-lle
v,a:I!1eta'teş'ialntă,
oît şi
în IcaralC'terrul
UTI'm
1!Jlei
, ilrianis,flolrmîndu-l:e
dintr-o "predică"Idlleg'Olr'ÎlC:ă
BltempOIl"iallă,
!:t1Jtr-lo
.tribună" socială istorică. .Fedru este poate primul care face î'n fabulclesale
sa'Wiră
personeâădifiectă,IC'U
,aQ'll'Zii
iSiljmi:ce,
iidenti:fiea.biJ1e
icihi8lr
pentru po.staril1mltie.
avî:ndadeseagrijă să ne previnăasupnalor" 15.Profilulmidrtantal fabulellui Fcdru
l-a deterrmn.et
pe Bo!linrtlinie,anu
să traducă,în,tf-omanierăs.ped:fliK:'ă,
un mene număr
de faibu'lle
1.
Jrezentămverstuncaromănească
17a cîtorva fiabuleîn comparalţiecu teXitul
Ia,tiJIlJec
:
Cioaca!şi pău:nul
8
,P:llină
dle11r'lliflre
,c:uoaKi'/l;
a!d:llIllJa
I P,e:ne,ce păunul dl:.ncoadă piiJerduiS'e,
I P:edînSill
le ţmsle,I Mensie'cu :păillillii
a. 5e-,mpmeuln:Bl
I Dar păllJniJi-1O
sÎJ.11Il
şi mi-o dezbrră:cară
I
Ş,icu ciulP,i:tUir'Î
mi-iodederă-a.fiară
I Oioc'u!întrâstiartă
Sie-!l1Jtoans'e
l"/liV
\SăiI Dar aoeşlH
din urmă li Ztiselră
I Stăi! lINe-aii lă!satodlatăvaJtnaiaurtălCl1ulrtiiti
J Du-l'ede trrăj'eşlt,e
1l,C!urm
cu pău:nii
U•
14I. Negrescu,Influenţeslave asupra fabuleiromâneşti,II, 1925,p. 5.
15C. Poghiirc,Fedru, pionieral tabulei litclla,re,Studiuintroductivla Fedru,
Fabule,Bucureşti,1966,p. 23.
16Multedin fabuleletraduse din Fedru au fos;tincluse,de diverşieditori,în
rîndul ;POiezilOir
originale.Amintimaceste fabule: în D. Bolintine,anu,
Opere alese.
Bucureşti,1951,ediţie îngrijiltdşi studiu,i.nt,roductiv
de Al. 1. Ştefănescu,întîlnim:
Calul şi mistreţulşi Broaşteleşi soarele; în D. Bolinltineanu,
Opere alese, Bucureşti, 1955,ediţie tngrijităşi studliuintroductivde Dan Casua,sînt publicateBroaştele şi soareleşi Calul şi mistreţul; în D. Ballintineanu,
Poezii,Bucureşti,1959,cu
prefată şi note de I. Roman,giisimDabulllCalul şi mistreţul; În D. Bollnbinelanu,
Opefe(11ese,
Bucureşti,1961,text stabilitde R. Ocheşanuşi Gh.Poalelungi,cu studiu intwducltliv
de D. PăcUlrlalI1iu.
întîlnimfabulele : Asinulşi bă/IîIlUl,Aliantaceloi
slabi cu cei tari, Boulşi broasciQ,
Bufonulşi ţăranul, Tolbacu păcatele,Calul Şl
mistreţul.Cdoamşi păunul,CheIulşi curtezanele,Muntelece naşte, Omulşi nevăstuica, Broaşitele
şi soarele; i'ar în D. Bolintineanu,
Legendeistorice şi alte poezii.
Bucureşti,1965,t.ex.treprodusdupă ediţia R. Ocheşanuşi Gh. POlllelungi,
aplMfabulele: Asinulşi bătrînul,Cheiulşi cllrtezanele,Calul şi mistrelul,Cioacaşi păunul,
Bufonul.
şi ţăl1aJlul.
Au publioat,de iasemenea,abule traduse din Fedru, ca poezii
oniginale,diverse aililologii:(. Petrini, Colecţillnede f,abuleromâne, Bucu1reşti,
1880,fabulaLeul mori şi măgarul; G. S. Negoescu,Fabuleşi fabuliş/i,Bucureşti,
1905,flabul",
Leul mort şi măgarul;Gh. Cardaş,FabulaÎn litelGluraromână,'Bucu·
reşli, 1961,fabulele:Calul şi mistreţul,Bufonu!'Alianţocelor slabi Cl!cei tari;iar
Const. Ciuchindeal,Antologia fabulei lomâneştî, Bucureşti,1966, tra:ducelrile:
Calul Şi mslretul şi Bufonul.
17F'abuleleItradusecli1n
Fedru,în afa'l'ăde cele reprodusemai sus, IlUaceilaşi
gradde fidelitate(ef.comentariile
noastr.ede l,ap. 157---3)
şi sî,nturm;:ÎiLoare]·e:
Femeia
.i copilul(Eum.r, 1866,5-- Pedru, 1, 18, B), CăţeC!uaşi puii (Eum. I, 1366,5-Fedru I, 20), Omulşi nevăsluica(Emil.1866,3- redru, ,1,21), Cîinelecu minte
(Eum.r, 1866,6- Fedru r, 22), Boul şi broasca (Ellm.1, 18663,- f'edru, 1, 23)
Chdul şi curlezanele(EllIn.I, 1866,3 Fedru II, 2), Omul'5i cîinele(Eum.I, 1866,
6- fedm II, 3), Calulşi mistreţul(Eum.r, 1366,3- Ţ;edruIV, 4), ToIb(1cu păcate
-- singuraprelucraTedepărtatăde text - (EIl'D.1, 1366,4 f'edru,IV, 10),MUlltele ce naşte (Enm.I, 1866,1- Fedru IV, 18), Bufonulşi ţăranul .- traduoere
1iragmntar1i
- (Eum.1, 1866,5- Fedm, V. 5).
la Eumenide,1, 1866,nr, R
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Graculussupetbueel pave19(1,3)
Ne gJor.i!tlr.i
liheatalionisbonis! Suoqu«pouiushabitu viterndeqere/ Aesopus
nobăslhiocexemp'lum
prodidit: / TnmerrstnaiiliCraculussurp:ewbi1a,
I Penmes,P,1!IVo[1;i
quee dcciderant,sustulit / Seque exornavlti dcindecontemnens5U08I Forrnosose
Pevonurnirnrniscu
st qreqi. IIIIi impu:denlipcnnas eripiUillit
av; I Fuqantquerostris
Male ImulLClblttlUs
Gracuâusi Redire rnoerensClapIi ad jY11orprlilumge!llfllls:
I A quo
repulsus!tif;ils1em
susitirsuit
notarn.I 'Turnqurdamex Wâa8quas prăusdespexeratI
.Contentusnostris si fuisses sedibus I Et quod natura dederat voluissespali, I
Ne,c1l1iam
experitu'sess!es
,ooillilumeli:am,
I Nec henc reptnlsean
tua sent[:l"ertCi!l!liamiHas"
Aliarttacelor slabi cu cei tari20
Vita, capra, oaia, nernaigăsinddr,ep,taLe
I laită că sc-alteră,I Cu leul lung în
ghearăI Ca CiC-O
vîna să-mpartăîn cîmpurişi prin sate. I Un cerb căzu în cursă,
EuVICII
,a impăa-ţ'iI .Dall'],e
uil [laiCe
parrlea şi a'sltfie'l
Ie Vlmihi
I !Peoee dintîi ianeu
CăciWtlmc!le-mi
e Ieu, (Imi 'veţi miauda pe··a dJOu<l,că(ii
sdll,teu aeI mai mere J
ImriVf,ţimai da pe-a treia, căci ş!tiţică sînt mai tare / Imi veţi mai da pe-a piltra,
fidiUJdrcă-iaşa
'Volieu 1.
Vacea,CapeJla,ovil e't leo (1,5J
NunqUlun
ciS1Jâddliscurmpoiten:t,e
sooiJe,t,!IIS
/ Testlalturr
ha,e,efabellJaprqp'l1isHurrn
meuu'll.
I Valcc!a
el CarpeHa
'e paltien:sQrv:is!i[lj{\Ju1iil:l',e
j Sodi ,flue;re
aum ueJO[lle
in
s,a'lHhuls.
I Hic'llm c€iptisserut
oea-V'll'D1
valsi cor;po.flÎs
! Si:c,est locukus,p:antl1bus
f.a'Clt1Î.1S
Lea; J Ego pIiimamto11o,IlOlfn1inor
quoni'amLeo; I Secundaml,
quia sum forUs,tribue11is
mihi: I Turn,quLiap[m3va1leo,me seque1lol[
temtli'd;
I M,d,loalflfiidi!e'I.l1l'
"i quiiS
qUllll"ltam
t:eHg'erH·
I Si'c,Voiam
praedemo!}a j.mrpl[!o'bias
IahSltUlhlL
Broaşteleşi soalei'e21
,DOillid
fbuH:stul,văzîndlnlr-o zi, ! Nun'a unui r10ŞU
ou io roşi!OiCllră
I In d:rum
se qptrJ:/ Şi S!pU!Se
,aJCIeiastă
'mcă 'i!sfboriIOdTă:
7 LUIDli[]jOlsul
I5lO1a'l1e
I V/rL'llId
iOasa
Se-iIlSOd!!"iC
I Broaşwe:Le-<naepUlră
sa OIră!căi!aC'ă
/ Dum!fi!eze:u
îmnelbllll
aeaM,bl1OiSICarească / pentru ce tipa / Iar o cetaţeanăa răspuns aşa: I AsLa2lie un singur
5'01lre
pe pămîntI Şi 1U6UICă
!tolattleOÎ!te1C1C1ullli
S['Jlit,
/ De pile:rim
de s,ebeI Dar aîntdo
..a aibăjS1oa'tă,
tii şi ,fete?".
Ranaead solem(I,6J
Vlircini
furis Icellebres
vlid:itIlH1P[[BIS
I AJelSopus
ert ;(jol[llinuo
!llillmar:e
in!CiÎipi,l:
I
Uxoremquol!lldam
Sa:!cum v.e,J,lle1
dUloerle,
/ CITianlOIl18m
RJa'fi!Be
Silllsllu[eife
ad s:idera,!
CO!!lVIiICIO
pe,rJnor"us
qu(!:erit
JupiterI C/IItJ!siaim
que'l"lea1ae.
QUialedam
Ilull11
slt'ag:rui
inCQIJ,a
J
Nurn'c,inqudlt,omn,e,sUIl1IUiS
e::ruIC,t
lialCll!s,
I CbgHqU'e
miLS'erals
IllfidaSled'e
emori I
Quidnlam
fUt'urume,sl!
sli oreail'i,r,
HblerJ1os?
19Reproducem
tenul latin după: Phedre,FabJes,8ari's,1862,ed. M. D. Mariie, !iar ClJbulaMellielparturiensdupă: Phedre, FabIes, Pmis, 1924, ed. Alice
Eronot.
20EumenidcI, 1866,nr. 10.
21Eumenide:1, 1866,nI".4.
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Asin111
şi bătr.înu122
Adcsea-nrevoluţiiaurnic11111
se ptrefac!e
/ DeC!Ît
numelecelui.oc-altău Sităp1D
se fa,ec/ AiSIDa
pentruorăşeni/ Tără postur».,făirăba!llli.
/ Un biJlixÎin
odată îşi pibea
asinul/ Cînd el auzi / Zgomotde arme ce făceaustreinul/ Ajungîndaci. I Ca să
fugă iute pe asin Sileşte/ Să nu cazăprins / De cel ce-i goneşte./ Asinul, atins,/
Î,ntlf'eba
i Ia spune,orezi că vmqiitorul/ Douăsaanare/ Pe-a mea spnner
e / O să-mi
puie rnre,,tot aşacuzoruil?" /
"Nf'qre.şit
că două",a răsoumsmoraru!/ AsinuJ
mai zioe: "Fiie,bumbătrîn / Dacăooitd'e'cnm.:a
am să port samarullI Ce îmi pasă mie
cme-arfiisli,ăpîn
7".
ASÎ)rlUS
ad senemoastorem(I,15)
In principatu commu\ando
civium/ Nil, praetcr dornininomen,muterrtpauper.es,/ Id essewerum,psrva haec fabellaindican./ Asellumimplflalt'O
qnjdampaslC!ebll\
S,enex:/ Is, hostiumclamorosuhlto t"rritus,/ SuadcbetA''5i'llJO
frutqme,
ne possen!
capi. / At illc lentus: Clua,eso,
num bin.asmibi ! Clilel].iJs
impositurumvtctorcm
putas'1" / Scncx negav'u!.;":8rgoquid referI.me,a / Cui serviam,clHellasdrum
portemme;as?
Sw!.,ilrra
Jat:nă s'e înî1Thelş,l'e
1n opera lui D. Bolial'uinea'lllU,
ală,tmide Pe·dTll,
prin
traducerişi rprel:Uicrrălri
di'n Juv,enal.Versu.rr;epOlell.ll1u;Î
diln Alfrplinu:m,
prin universU'l
lor socialmoralca.şi prin vehementatonuluilor entic, au găsit rezonanţăla poetul
român.ÎnNemesis,Eumenide,Menade,Bolintill'(alml
cultiva,indeosebi,sat<iradireotă,
posibilădupărealizareaunirii,armonizatăînsă cu cea alegorică,dar prelucraadesea,
ideJ i al.il.udini
l,a'\ineoare îşi găJseiau
motivareinternă,peste secole, în mediul
rOlnânes1c.
Prezentămun fragmenttra,dusde p'O
etu1 românîn COHlrparatie
cu textul latin:
Despre daUne23
Imlpulr,a
Meisalinii,
din lpurpu,rşi-amlbTulic
/ So 's'OuJIă
şi se duoe în noapte
la mgie / A!snmsIă,
c-o feni'e·ire
secretiia pIcc'atI Sub () peruelîblondăpuindpăru-i
norat,I Alunecăîn umbrăîn loc de degradare/ În care ea giîsiseilnpllfadesfătare,/
Acol,ooa, sub ,nwnrede Li6iscă,pur'ea/ Cu totUl!nudă oelor cecăllJ·,eea v,elll,ea,
J
Ou gî<tu"''ll
s'alhăd-'aulrŞI dezveUndu-şi
sînul,/ ee.,a! Iumeişi al R,omeia fos,tpurta,t
stăpînluil,
/ Gormand'e,
p.lă<Clll:tă,
atrage pe-or:,şieaT,e
I 1 Siepr{)'zirntă:
ceDeimpii:r,e;t;
9a!lalflc.
J Oîrndaimfeleiau olrdin'oca.şrJ.l
să IÎ-llase, f Ea, prUnăde mîhud:re,
S'e-nrturnă
cărtrecCJJsle
/ Şi ÎITlcăînliÎ'rZiile
să fie oeadîn urmă 1 Ce p'Ic1lJcă,
artît e'1!J
a,r,deşi
palpHăÎn turma; / Că7mllă,
da'I 1Il11
s,tin1iă,
s'e tT'a'Sl,c-uica,sa
arvÎ,IJJd
/ Al lăm.piif.urn
şi mergeinnoapl.e surizÎndISi! puie a sa frunte pe perna imperială/ Ce încă
rnalirespirii'iu,Vlarc'a
he5tialu.
'
SuUra26 VI
, . Dormjy,e
V!irlWm
'CiUilll
s'el1'S'e:rat
uxor, I AiUsaiPai1artdm,o
Itege'tempra,ej,eu'b
c'lllbil:i,
I Suull'me
noe[UfillOIŞ
merotrixAug'ulsta'Cl.lcu1os
/ LilllqUle1ini1,t
oomH,eancillo
non ampliusunra,/ Sed niglrumfalvo crillern abscondentegalero / Illitravitcalidu veteri <..1cI1!.one
lupanar / Ei cell3.vacuam atque suam: tune nw:lJapapillis/
p![o6:Vi,t
8'Ulrati's
tlitullulll
menl\ilL'a
Lyd's'ca,cI OS'be'Uldi:qrue
>bumm,
g,en·eros,e
Br;,Va[]nice, v€'n'trem.
/ EXC1epifl
b!landainrt;nan.t,is
a:tqrllie
aelIrapoposdt; / jyox ].enoneSU'6S
iam dimitlentepuellas/ Trislisabit, ei' qnod poluit lamenultimacellam/ Clausit,
22Eumenid0.,Ir 1866,nr. -L
23Mena.de,1, 1870,nr. 1.
24Rep,roducem
textul latin după Juvenal, Sa.tiles,P,aris,1921,ed. P. Labriolle şi E. ViJIneuve.
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adhucardens r,ig1daeI.entiginevolvao,I Ei Iessat.avirus noodumsatiata rcccssit,
Obscurisqueqcnis turpis fumoquehioorn.ee Foeda luoanans tulit ad pUI!lvina,j'
odorern.
Preucrăciledin Juvcnal cu echiveilonte.da, 'niv,eJiull
idelH,ca în fragmcnihll
următor,sînt frecventeşi dovedesco v.alor
ifioaroa,t,enl.a
a universulutsatirrc'II poetulwi.]wLÎrn.
Despretlatine25
•.. Allî,tc a;dOr\3.!tă
ifran:JlC'eUL
'oonvcmbilfc
I Şi ilot strern se [.alOein dulctie
dnliro I Arnentulşi amenta pierduţi, eXlplrimă
dulce, ! Aioe.eeC'" p'laterleape
ar.ip
a-i laduceI În limbapyililnlO1oialsă
suavului.annorI Frumoasă[mbaţării rm le
a:jluIDr,e
100r
...
Sa/ha VI
... Nam qu:d rBQK;ldLll'S,
quam quod 512non puil.a1.
ui,LaI
rrisi qUi'\if,;
de Tusea GDaecu:ta
fieotaest ! De Sulmon
es! mcra Cercopis Omnia gra-ece,!
CUlTI
sit I.urpernaqdsnostris ncscire altine: Hoc sermomepavent, hoc iram quadlu,
curam, Hol' cuncta effunduntanirm seC'fe'ba
Q'lld ultra? Concurnbuntqracce.
Poetulromânîşi imprimăpecetea în fabulcletraduse din Fedru şi publicate
în "Eumenide",
atît în structuranaraţiei,cît şi în caracterulmoralei.Naraţiaesl.e
pef],ecLaJU4
.apro:piall.,
În gen\rall,Ij'Tl!lo.alliefabrurlle:le.
In fabula'Tolba şi pclcG'l€le,
naraţia e lotuşi prclllcrată,iaT În fabula Bufonulşi ţâmnuI,e tradusă fragmentar.
1[1ifabuilaTolba şi păcatele,rpoe:tll'amplHilCă
u1iilT.aţi.a
ou elemel1lte
folodar;i..c-cif8Ştine": Juptter, devine "domn" salI "ziditor", personajul lEJilinnedeterminat
e
!,u,li(Jc.u.iJ!
ou un poEtlioianromân. A'cesltat're,crepest'e un "rîu umfrlă
lor" şi. dlradi
pUŢtîndu··i
.de6ag:i"de pant!e'd.
ocaillail:tă.
le s'chlimbă
ilK)lCiU!
şi, din aJoea(săpriciLnă
pOIIHiidIaHU,]
vede l.rotde:aulla
"rău" Ilum.aiÎn ,AoJba"ISffi11'Ciruilor.
lin f.abulaBufonUl
şi ţăwnu,lpoetul 'OmiţîndellemenLe
care ţin de LocaJlizare,a
all1!llică,
haJelucenumai
part'panaraţipinecesarăînţelegeriimoralei.Aba!.eri.le
de la naraţia latină, întîlnite
lfa.b!l1l1,e,
sî!n
mărunrl·e,
dalf glră:1toalr'e
pen(LrumalTJiier-a
bohnLi!ILi,ană
de
aî'noeile"1alte
t:r,adu'cc.
Le
p'Ult,em
o,rdolla
Îa1 ".imp'Jri:ficaT[i
.şi localiziîri.
PO'etul
simplif:jcăde"
deLp'i111:irlari
poet,i'oeailelpierlsOIrua}ellOif:
inani snporbild..i.mpudenil,i
av,t,fO[,ffi060
ţf([egi
(1 3), fulmineiBdren1tibws,
inlfesliscornibu6,IOJaitlurae
dedec'l.ls
(1, 20), d€şi, alteoirri
le redă ou g'fiijă:siialgniino:Jlia(I, 6), TiLJ'gosaiTll
pie!lleYn
(r, 23) el.'c.,f'e deltermrină'i
aJe a,cţiull1ii
.c1amoTem
.nanaesus!tU'LeIPe
ad sridelfrB.
(I. 6), Iredlall
p'rozilJi'cprm
,,I3IfOarl
..el8
îrwepuriisă orărcă:LaslC1j.".
ju fablUl,a:
Ciinele cu mi,nte,replÎKJa
dU1ăuluic;rerdiniCiols
e Ifezmnarta,
.ia'J"iu.fal:JU'ilBoul şi brom'Ca,sfoIţi'rTrjle
broaşteride 'a se umfla.dt
bou! sint schmnatJizaoLle.
Ac.est'eabatc!rÎrnă,ruul'e,
da'[ f:recvente,văduv,e-src
vers,;\uuea
Dmnânloas·că
,de seva 'unu,ramănuntepsihuliOgirce
.şi pore-tiiCie
care daruvi/aţăteJotu!lU'l
original.130linlineaUll
Încearcăsi1 ocmpcnsezeaceastă uscăciunecu noi poetizari
şi k)rcaJiză:rL
Poellulromân schiimbăpeln;orn'ajC'J,e:
(EisopSICche-amăDonid, hotiu]
Iabindevlin'eporJatiician,
Ju,p:ltme511.re
î[lrli()'CutJI
cu Dumnezeu,.aurl.o'hlo[J,lzea7a
repIie]
pr[l exprrC'sii
ca: vla\!racu tăcirli'Il'Î
(1, 3), "Ho, ho ,;ogof:elt'e
(1,12), u:[j,lizlează
Ciom,
pmmţi;i.
fOlldolt"ioe:
pluv ca CUc'lhHa.
II,. 2), 1mbOrgă'Elş'tre
pers'Ona:jele
cu nOilenoi:
"djeal1lace [all-rărui nOilipt,e
lupii pr,ilngrădi'uli"
, I1Elspe,c'I:ă
uln prol.Oiool
"sluh!s,ordinld
I.naGla!ul
ca-il vi.i'tolflime
să nu maj lrarure
Ilupii,.
"cu asp'.rime.",
ia.r căIăre;ţ.ul
se luptă
cu llTlisilr<:;ţul
convenţional,cra-llbaL\'lJdC'le
salle istiori:oe,,/".:av:a,]lBrllil
'trag'csahia:
Cuie", Aceste depărtări de texl.ul latin, sînt, în generaJ,stîngE1ce
şi nu suplinesc elementi8le
poeil.,jeic
din 'ollCi9i·ua1.
25Menade,I, 1870,nr. 1.
26cI. G. Ibrăileanu,Spiritul'Criticîn 'Culluraromânească,Iaşi, 1922, p. 80
şi P. Corn8'a,Studii de lilerolurăromânămodernă,Bucureşti,1962,p. 147sg.
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Morala fabulei lui Fedru e receptată,de asemenea,venat, Poetul traduce
credinciosmoralatextului latin în /vsinulşi bătrînul şi Muntelece naşte, o elimtin:J.ăIn
c'e'l,emai mud1te
fabule: Cioacaşi păunul,Aliantacelor slabi cu cei tari,
Femeiaşi cOpiNu./,
Omul nevtistuica,Cîinele cu minie, Boul şi broasca,Omul Şl
cîinele,Calul şi miS'treţul,
Buiottulşi ţămnulsau 10prcluoroezăhl ·oelelaltetflaib'ule.
Prin lnlăiLurairc;,amolrialeli,
'fabullel1e
tlna,dusle
părăsescIjrumrtelle
didalcllwoe
ale oTig'itnalulUii
şi deschidfunterp,petăniii
alcqorioeun orizontmai Iarq. Bol:irrJJti:rwanlU
mută loculmoralei, în situatiacînd o traduceapropiat,ca în Leulmortşi măgarulsau Cîiniilaoctni,
de la tnoeputulfabn:WJeli
la sfîlrştul1
.\llCi8IS,teia,
·trla[1J5[ormÎlIJJd
dedruicitia
în ilIJJducţ1e,
S!chiunbînd-o dimtr-un•a ipIl'OPOIS"
lilliiJfUeU!lJ.
ooroâar. ,Al1VelO'rl,
mo.dfufiilcăTile
aitiingp:lalllu]
substanţei,alegoriavizeazărealităţi autohtone.In Căţeauaşi puii, moralae cornv(][lllillă
laS!frla etnică: .AI5\li;!
De iÎ!tlv,a,ţă
să nu dărnî,u ţ,ară!La străliluipămîntul
căJCii
vom sta pe-afară"şi pe aceeaşiUn.i,ea ad'aptărri:i
in Clielulşi curtczanelece
şi îll1Broaşteleşi soatete, moraăase cotoreazăplOl:irtlilc:
.AsMellIiOlŞli,i,
ililbii,vrînd
să potniveasr.ă/ După dînşii temlllau să ne dl'el1elasdî
N. Schambăriâe
ill1iUlll1iilLe
!n
transpunereamoraleisle armomizează
,oucmeIZlU
său poetic şi cu vlilll}UIDIeia
sa paşoptfusltăalSupm
rumH.
Boliilllt!Înea!rm
JmljJll'imăIllote:!l0l!,Ioa şi 1n flllbu1eLel'1l1i
FieidJfiU,
flI'algm8lllitu\lui
tradUisdilllJUVlellllal.
N1iiai
Iill'\TlerOSUlnmle
t·ălmălc:iiedm aeI maJide s(lamăsartinic
latin, poetul rornânnu recepteazăamănuntulconcretşi poetic: .palatino cubili",
.nodurnos ClIJCll'10S",
•au:sa teg1etem,pr'CIJefcrre",
r,efl,eot'[lt
proz'aicpirin .se sculă
şi 61educe", r:i'gidla:e
V'Lllhrae",
.obs'cur'ÎsgClIlll!i!S"
salll,a.Lbelo:pi"
lCaşi 'în .fab:ulelle
lui
Fedru,adaugăclcmml't'e
fară echiv,alootlailin:-, .Încare oa gă6iseimpurăd,,sfătaJiea".ICUg!lbU-1ll
s-aabăd-B!m",.oe-<11
!urrniişli ,&1R!omei.
a fOistPIllTtilllt
stălPlI1nf\lil"
I
,şi merr,ge-lIl
!l1i0l1itpe
iSur'lz'Îmi".
AOelS:te
m:i'ci.•:liibertăJ}i"
ând:eplil!!Jes.c
în traduc!erloa
rom.?m!ească,
toIul unor icome'l1Jtari:i
ldariespOICesc
vn:a ef{)iJILe
atelD.uaă,
in v'81rsli.unre:a
românească,p:rilllne!5\u!lP[lindeDea
,anu1be7Jellor
expJICsivie
din Oiriglilll!1lt
VleJl'!S·ull'!i'lle
p:rell<umalte
din JUWC!l1JaQ,
aa ş[-.ncel}elr1ll1tie
tăilrrnăciriL
!'l(esale, s'llllt101C1aUzate şi ploioozat,e.
Flemelille
I1IIIJ.t1oe,
etrJUISIc.e
slaU!SlUlrrnoilieze,
dii!S'Piriotuindu-şj
imba
maternă,s'ededau l,a mOlllima
!}lfeiCă.:ăr!!
aUt hl vOl'lbed>t
şi ,In f,ap.ţ,e.
lşi eXip:rlimau
selI1wmI8ll1Jt'eI118g[lecelti
şi 6'e iCUlkmlcuibăl[1b,atii
tolt g'l'eOei:?te.
TortaSiH8Il
flomâruoe'le
cărora .frumoasalimba ţării" nu le mai ajU'IlJge,
.sîn;1:
cotDopi\;e
de franţuz.isme
şi-şi
des,tăiiillJuli'e,
,illlfiEilJUniexotiloe
,.cliuJldlc
deliire"ale .1ffi1av]lui
aJm;o.r".
BlJeg'anţa
!lroirukă
şi Is'obriie/tlllt'ea
lÎ.IlliCÎiShvă
la te:xltuhti1a,tilllnu sie ,rle:OUfl110Illş/te
ll1să ,în v,ensur.i1e
româ·
neşti. Acestea,prin epoitetecamLLne
şi neologismepl'ate,crează o 'aJ(imosferă
rarefia!tă,deplainte
de ,tonuldens şi viilrlullell1it
dilnofli;glitrllalL
F,aibuilJa
'lui Pedru pur',tapeloc'\lea
omillilui
lli111tilll
pât:DUlll:S
eLeâ.mpo[,t&nţa
daltlolrj'eii
şi a il:evoiLtei
fa1ţăde [)JelClJrp!tăti:
I1ehLelCiUa
PTlo:tootu:l
sund sau l,lesemnaJr8>l'1
ilnonică
fOiţăde relglimul
'i:mpe.riÎ'all
oare st'I1ÎJv.ea
nicllÎlV1d!ul1.
llll SlilJiiaruj BolldIIllti:n:eanu,
se di,stlÎngeo lIit!ntuddn'e
slimi[a['a.
cu il lui P,ed.'ru,
lJUK3id.ă
şi militantă,dar nu Urr:l1Ji"tllllă
la
revolta surdă sau resemnareaironică a poetuluilatin ci angajată,vehementşi
retoric,în spii:"lÎ!tul
lui Juven11,1
, însă fără adîncimeaşisubtilitJateCIJ
aceosltuia
, impotriva
nlllll11lCll1Oas,elor
.ltomibialte:rie"
de p'e <piLan
.sO!C!i·a)1
,şi mor:aJL
tA1,aică,
:tlfa:ns1iOTlIt!n!da!d:eseon
saitlinalnilrlVieotiwă,
boiJe:Timea
aJllltlipatTdotJkă
(Cătreboieriial1ltinaţiona]j),
bmghezimea
palI'V'8Illtdvă
(Româniide astăzi),mOlI1lSt:nulCJllIsa
ooailţte(Cei ce pradă),oC/l'Upţia
dati>
ni.1or(Despre
datine), wenlaliltaltlea
mOlIJJah.or
Cklfl'll)letc. PriiilItI'/l.\:lJ1J!c'crr;iJ,e
şi pll1e·
lUic'rărrlÎllle
siaff'e
din 6lMlir(i
lliait'ină,
şli-a Jărgiltulll,ivleIlsul
şi arsclIla'lu.l
mijlioacdorsialle
SIl)biiIiClC,
'co;n:tinulllilnd,
pe trI:mUI1Î.
dtiill!ate,salUralUiiOr. AleIC9ll.llldmS'c:u
şi '1IIIJltilcipilld,
p'e amumiÎle
,l,a,tmlIi,
ISI6Jl1m
lui M. Emiillescu.
'PIr'e,2ienta
I!l1lllJshră
a poezileian,tuaelincrelaţia
poelliui1ui
iPalŞlOplilst,
ca şi lin cneaţi.a
1'!oli1J0If
Slmii1oll':i
;cJlÎn
llIC18as:tă
vmme,sub fOl!Ulla
traducerili
,şi:p;r,eluc:rări1or
salU'subfOllUlla
UJnormot:ive;r.eJCfiUitabe
din J;irkăsau d:illls6:tiră,[lopmetirtltă
'llilllleillJOmern
semadFcaJtiv
in 81cie1llSltă
eltiapă,a dezvo\ltăirii
plOieziei
Th()as,tre
româln:eş:ti.
Pllef,elIimiţ;a
p:oetuhvi
p:e.ntrl
poeziaelind (Anacreon,Saiplw,Teocrit,Bion)sau latină (Horaţiu,Fedru,Juvenal)
27PelIJJtru
pastorala boH.ntinianăv. G. Călinescu,Istoria literaturii române.
Bucureşti,1941.p. 220.
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NOTE
ŞI DOCUMENTE

15Q

nu\? numaiam impulsItIllHtm:pIIătoil',
extern -- provenitdin ooiniClJotulcu
1iteTi/litura
occidentală,nici numai un impulssubiectivizvorît din temperamentulpoetuluioi,
genecl18i1:,
îndeosebă,pe temeiulconjuqăriivacostorfactori cu numeroaseafinităţl inleme, de starea de spirrt a epocii26.Bolintinesnuînsă, ca toţi scriitoriiromanidiu
secolultrecut, în valorifâcaree
croafiiloranltice,n-a atin" înălţimeaartistică a, modelelor.In prelucrăr
ile din Teocrit,naraţiu sobră şi suqestivă, lipsită de pompa
e::!:Clgeraă
a mitologiei,descriereasobră şi pitorcască, natura blindă şi odihnitoarc,
ncstrăbătutăde fiorul măreţiei,ca la Homer,nici de accente melancolice.ca la
Hesiod,limbajulfrust şi rustic, uneoricu sonurăurbane,lirismulaprins,cu interisitciţispahicc,s-au risipit in retorismsentimentalboltntinian
27.Nici satira latină n-e
fost surpninsă în celităţilosale intrins(ce.Traduceriledin Fcdru năztuiescspre firescul nanatietlatine, surprindunele schiţări psihologicealt personajelor,depăşesc
deseorimoraladidactică,darrnu cepteeză,îndeosebti,elementepoetice importunte
şi, lucrul cel mai strident,nu se apropiede eleganta şi sobrietatea stilistidi a
acestui clasic'înltîrzi!<lt,
lasernuitadesea,pe această latură, cu Terentiuşi Horetiu.
Strădaniade veloriâceroa poezieiantice,rod al unei experienţe:artisticeverificată
de secole,fortifi.căînsă drumurilecreaţiei autohtone,spre maturizarespiritualăşi
artistică.
Cercctaraatraducerilorşi prelucrăr.ilordin poezia aalt.ică,relevate în poezia
lui Boluntineanu.
auvostjtocu ekgia stiluluişi viziuniisale asupra lumii,dezvăluie
UDsector nou al receptăriiiliteraturiiantice în literaturaromânăŞI,totodată,o latură ii.ned.itd
'a. m8iIlfest)iTii
t.la,rdive,
a.nnDni21a,i.iî
cu rotnantjsuuzl,
a unei "mIşcări"
clasice28romăneştd.

28Problemaunui clasicismromănesc: D. Păcur.ar
iu, Aspecte ale clasicistnului românesc,În .Revist.ade istorie şi Iteorieliterară", 1868,p. 20:J---217.
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