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Activitatea
C. Negruzzi în domeniul dramaturgiei trebuie înţeleasă
în contextul cultural al epocii şi situată Î'n perspectiva ideilor sintetizate de
M. Kogălniceanuîn
la "Dacia literară"(1840).
Ca participant la procesul de emancipare culturală din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, dar prelungindu-şiactivitateapână după 1860, C. Negruzzi
pune în evidenţă,în scrierilesale, două elemente importante:dezvoltareateatrului
românesc şi cultivarea limbii române literare prin intermediul
dramatic,
Între cele două elementeexistândo continuăinterdeterminare.
.',
Aceste elementeerau vizibile şi în activitateamai bătrânului
Asachi şi a
"răsfăţatului"de public V. Alecsandri. Negruzzi nu este un inovator.Dar, în
scrisorile pe care le trimite fie editorului său, Ion Heliade-Rădulescu, agăi
Gh, Asachi, el teoretizeazăcu privire la cele două importanteelemente,vădind un
echilibru ce îl apropie de idealul clasic aurea mediocritas. Acestui echilibru i se
adaugă fineţea ironiei.. Scrisorile trebuie însoţite de ,.,precuvântări!e"
o
dată cu două dintre pieselede teatru traduse şi de interesantularticol
asupra
limbeiromâne.
Prima dintre scrisorile ce ne-au atras atenţia, adresată lu'j L
Rădulescu(GTN, 1836, 92-93), este de fapt o recenzie făcută traducerii realizate
de ConstantinAristia după Saul de Vittorio Alfieri, Aici expeditorulenunţă unul
dintre principiile fundamentaleale teoriei traducerii:
- pentru numele lui
Apollol> alta este a seri păpăgăliceşte,
de un dicsionar,şi alta a arăta în
sa
şi simţul autoruluistrăin"
Tonul în care
Nczruzzr elogiază calitatea variantei româneşti a tragediei
e comparabilcu
în care, un an mai
o va face Heliade cu privire la Maria Tudor,prima
hugolianătradusă de
"D. Aristia,scriindÎn modul
nemerit
ŞI mai armonios, ne-a tradus pe Saul aşa cumînsuşi
nu s-ar fi tradus mai
când ar fi ştiut româneşte".Apreciereape care o fiice În continuareautorul
după care
lui Tasso este mai
şi mai priincioasăauzului
sora ei româna,căci presteaceea n-au venit năpădirilece pe aceastaau defigurat-o'
R,
aminteşte de introducerea lui Gh,
la Elementa linguae
daco-romanae sive valachicae şi de principiile ce au stat la baza procesului de
modernizarea limbiiromâneliterare.
ALlL,t. XLII- XLIII,2002--2003,Bucureşti,
p_139--144
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_._ .._--------"--_._-------,._-------"_._---"'._'-----"_.«_._.,
....
_,_._,-----_._._,._---_.__._-._.-_."._'-A doua scrisoareeste adresată"D-sale agăi '_"A.'l"'
...· r",''<'',,·H'.
cavaler ş. C , în
21 iulie 1833. Ca "Mădular al Obşteştii obicinuite
, C Negruzzi are
iniţiativeadministrativeşi propunesoluţii
unui teatru naţional.
surselor băneşti pentru realizarea
şi fi unui conservator
dramatic, soluţiile lui sunt practice, dar, din
nu au fost aplicate. Şi
repertoriulteatral, care trebuia să înlocuiascăpe ,,'"A"', tantasmagorişti,baletişti
danţaşi pe funie şi
care plouă pe la noi", urma să cuprindă "piese
potrivite cu gustul publicului, elegante, nu triviale,
nu bufoane
românul, nefiind măscărici,
place bufoneria),
nu sângeroase,făr-a fi
impănatedeocamdatăde cânticele,căci nu vrea cântecmoldovanul,pentru că n-are
poftă de joc" (CN, P. 264). Totuşi, vodevilul s-a bucurat de mare succes la
publicul"moldovan".
Involuntarpoate, el face sociologieculturalăşi observă,cu destulă ironie,că
"noi suntemde o fire foarte deşanţată;ne place Cimaimuţipe streini şi a ne defaima
pe sine. [... ] Am fost pe rând turcornani,grecornani,sau domnulştie ce încă; acum,
din mila lui Dumnezeu,suntemfranţezomani;poate curândvom trece şi Manhaîn
vreun balon aerostatic,şi atunci ne vei vedea anglomani"(CN, P., 2(2). Dar, ca să
mulţumească şi "a şăsa parte a publiculuiteatral", "lumea frumoasă",Negruzzi
concede că, "de vreme ce trebui numaidecâtun teatru francez"
P., 264), s-ar
putea câştigabani şi de pe urma reprezentaţiilordate pentrusnobi.
Prima piesă tradusă şi publicatăde Negruzzieste Treizeciani sau viaţa unui
jucător de cărţi (ediţia întâi 1835,ediţia a doua 1863),după.melodramaTrenteans
ou la vie d'un joueur de Victor Ducangeşi M. Dinaux.Piesa era recentă; avusese
premieraîn Franţa, la Porte-Saint-Martin,în 1827,iar In Moldova,la Iaşi, cu trupa
fraţilorFouraux,în 1833, bucurându-sede un mare succes la public. Liviu Leonte
observăcă .Jiotărâreade a traduce piesa este determinatăde preferinţelepublicului,
dar şi de cultivareacontrastelormelodrarneiÎn propria proză, cum se vede [....] în
Zoe. Aceasta după ce preadolescentul
tradusesedin Le Sage şi Voltaire
doi ani după publicareatraducerii
şi Dinaux, se îndreaptă spre
drama
(in
O.
445-446). Interesant se pare textul
ce
piesa, în care apar, in nuce, ideile negruzzieneprivitoare[a teatru, pe
o parte, şi la îmbogăţirealimbii române literare,pe de altă parte. Trăind intr-o
"epohăpoeticeascăa reformiiş-a civilizaţiii",pe care o considerănu mai puţin şi a
traducătorul"stiiruie(precât şi În ce poate)",oprindu-seasupra piesei de
căci tânărultraducătorcredeacă "Teatrulîi o oglindă.Tot ce este în lume,in
istorie,în om să
El
pe
mort şi, după trecire de veacuri,îl aduce
de înflăcărează iarăş
şi inima privitoriului. El înfruntează pe cel rău,
arătându-isubt o alegoric frumoasătoată urâciune şi degrăduirenăravuluisau şi,
criticândpe cel
loveşte şi arată cu degitulpe cel de faţă" (CN, O. III, 446).
În ceea ce priveşte destinul teatrului românesc, descoperimo atitudine identică
aceleia a lui Gh. Asachi, exprimatăcu mai bine de zece ani Înainte: "Traducătorul
aceştii drame o supune
sfială criticii. Să roagă numai lui Dumnezeu să-i
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a lui Matusala ca
limba
vide, in locul lui
virtuţile şi
faptea Stetamlor
ce
modul în care
originalul
autorul simte
să se explice,aducândca
în favoareaneologismelor
romanice concepţia
de la 1
Rădulescu:
cuvintilestreinece el
11.11,]au intrebuintat
de îl vor
de unde sunt
va răspunde cu un
bărbat
că sunt
ele
t,ste toată limba
de unde sunt
om, cap, ochi,
nas, dinte, limbă,
brat, mână, apă, vin.făină,
casă ş, a"Va mai adăogică fieştecarelimbă,
au începuta să
au
avut trebuinţă de numiri
p: care sau şi le-au
împrumutatde
unde au văzut că este izvorul ştiinţelor ş-a mestesugurilor
s-au împrumutatde la nmcrern,
. cestelalte
Europii de la ,,,,aHAli!.
când avem de
0, In,
pe
continuareeste
dar acceptabilă,din considerente
fiindcă el nu percepe"cuvintile
ca
"ca o mostenire
maica noastră,
ca o parte ce ne să cuvine de la surorile
franţ., span. şi port)"
O. III,
Cealaltă
şi publicată C.
Maria Tudor (l
este
însoţită de o Precuvântare ce îi prilejuieştetraducătoruluiexprimareapărerilor-,
în
citată, de la
ce
preluate"aşa CLHn
arată Liviu
revoluţionateatrul rrancez referitoarela repertoriuldramaticşi la oritnmea
un curent sau
Înainte
a
ŞI comenta aceste
vom
Heliade, cum era receptat la noi un autor, nou atunci, ca Victor
ani se
vorbesc ceva de Victor Hugo, e prea
pana mea când
tiparul Europii de şcoala lui şi când Şi chiar din bătrânii urmaşi ai şcoalii cei
şi adevărul
cu toate
udeţele
au
a recunoaşte
în
fondul
său
autorului acesta"
O. IU, 51 Urmează() observaţiece
teoria limbajului poetic: "Atâta zic că la ideile şi geniul lui
cea de acum pe el nu-l încape; şi îl
a croi
nuouă,
ideile şi
un drum nuou, a-şi
un loc şi o limbă a sa"
n.)
(ibidem). Acest
particular crea, desigur, dificultăţi traducătorului,care, el
însuşi, trebuia să adecveze o limbă încă în formare textului original. De altfel,
poziţia echidistantă a
Negruzzi în disputa dintre munteni şi moldoveni
privitoare la graiul ce se cuveneasă stea la baza
literare este bine pusă i'n
evidenţă de editor: "D-ta"urmând pe tipul Iimbei noastre
adoptate
toţi rurnânii de obşte, încât pentru aceea ce se-atinge de ideile cele nuouă şi de
stilul lui Hugo, ţi-ai ales vorbele, frasele şi chipul de a te esprirna şi din Tara
Rumânească şi din Moldova, şi ai făcut un amestec fericit prin care ai putut cu
atâtajusteţă şiîrmemerire să arăţi rumânilorpe autorul d-tale" (ibidem).
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Cât
opţiunea Negruzzipentru teatrul romantic,in pofida "gloatei
de scriitori"care "au introduspe teatru sistemalui Şakspir,
şi Şiler", aceasta
este argumentată tot
adecvarea la un public doritor a vedea pe scenă
"întâmplăriadevărate","luate chiar dintre saţietate, precum în Jucătorul de cărţi
etc., sau din istorie,precumi'nMaria Tudoretc.. "Traducătorul[... ] voieştenumai
să arate că pe teatru (această şcoală de moral) ar trebui să se înfăţoşeze şene
grandioase,măreţe şi mai ales adevărate"
O.
51451
Din nou, traducătorul simte nevoia să-şi justifice selecţia lexicală şi
predilecţiapentruneologismulromanic:"Cât pentrustilultraduceriisale, el s-a silit
pre cât a putut a-l face înţeles şi corect, ca să poată exprimatoată.ideea autorului.
Şi zicerile ce se vor socoti streine ce le-a întrebuinţatîn traducereasa sunt acelea
de care limba româneascăpân acum era lipsită,
s-au
de clasice de o
sonetate de
literaţi ce au lucrat şi neîncetat se ostenesc pentru cultivarea
O. III, 51
ai stilului s-au aflat totuşivAstfel, Într-o voluminoasă cronică dramatică din "Gazeta de laşi" (19 martie 1
2-4), Theodor
Aslan notează: "Despre traducţiune,fie ea complimentată.Două espresiunine-au
însă cu desplăcere în opul intreg". Este vorba de
legea me!" şi
observă Aslan, inventatăde traducător,a doua "corespondândla
diableb." Prima
urât şi trivial", a
care, notează
"n-am dori să se impatroneze",s-ar f putut înlocui cu "analogii mult
sau cu "La dracu!", "după cum s-a mai
[00.1-«Drace!»Il-am
acum",
cele două ,,(;:spresluni"
s-au "lrnp::ttnon;l!"
dramaturgfrancezabordatde Negruzzieste Moliere,111a;
aproape,prin
publiculuiromânescşi de
potrivit
ridendo mores,
explicitată în Studii asupra limbei române.
din Les femmes savantes este
şi de Călinescu:
,,1'raduccrea[... ] este nu numai izbutită, dar sub raportul
spiritului
il1jTil'l"P"
'în alt
o
originală,
ŞI
ia modul
Amanuntedespre
publicată în
(1847),
extraordinară i'nfolosul celor
Bucureşti, Cu acea
el însuşi,
de Matei Millo:
de compătimirea
cuprinşiIa aceastăjalnică întâmplare,au
a calca în DI(;1O:1rc
care s-au vazut încungiuraţi, a se
'Teatrului
o reprezentaţie
un vodevil
in
un
in
naţionalăcompusde d. Vasile Alecsandrişi
două fragmente,asemeneîn limba naţională,care amândouăau fost unul tradus şi
compus de d-lor însuşi" (AR, 1846, 141-142)..Reprezentatiaavu un succes
strălucit"
1846, 142). Despre talentul său actoricesc,
nu prea
aminteşte ori, dacă o face, are grijă să se înconjoare de modestia impusa de
"prqjudeţile"epocii.
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asupra limbeiromâne(M 5, 1
C, Negruzzi critică
la ortografie,nu înainte a tace o
şi influentapc caretraducerileşi teatrulau
avea asupraacesteia.
Iată, concentrată
frază cu r('tew',,,'"
ciceroniană,imaginea
in
lui
bine! Ce 5··a
limba? Statornicitu-s-au
numai că am gonit slovele şi am luat
fără a pune şi
după cari să le
intrebuinţămîn
noastră.
am văzut scriind fiecare cum îi plesnea în
cap; fiecare inchipuiseo ortografie"
P.
Urmează o critică acidă Ia
adresa "traducţiilor"care erau "in
lipsitede
turco..greco-slave,dar
se introduseseră cele latino-franco-italiane", ne trezirăm cu poezii
felul
acesta: Şarmantă damigelă/ Cu ochi ca de gazelă/ Te am, o columbelă/Divină şi
mult belă..."
în """:'<I1,·,j·,
lpltr!l:!lliromanesc,"care avu o mare
asupra literaturei'
ŞI
r'·,I"m·,,7':l'I
face un scurt istoric, arătând importantacontribuţie
Gh.
C<lH;;,
"cu
a câţiva amatori şi a
şcolari, ne
traduse,care, cu toată slăbiciuneaactorilorde strânsurăşi uUJiU'<>.','-'HJ
de:care dispunea,ne dovedităcă lucrulnu e aşa de cu neputinţăprecumse credea,
şi că limba românărăsună tot atât de
la ureche ca şi sora sa italiană"
P.,
246--247),dar şi
nemărginindu-sein
puterea actorilor
să ne arăte
şi opera" (CN, P., 247), rezultând un
mare/îasea.
, a.), In
Perioada "irnpresariatului"şi apoi a directoratului
care C.
V. Alecsandri,M. Kogălniceanuşi P.
au pus
bazele teatruluinationalla
este evocatăcu blând umor,
şi
celor "douăzecişi mai bine ani" care "au trecut de arunce"(CN, ,,249).
Reuşiseră.,,3 ţinea două trupe, una franceză şi alta
, cu o subvenţie
patru ori mai mică" decât la data apariţiei articolului. Dar nu problemele
pecuniare se
entuziasmul .juneţii" suplinind
ci
unui teatru românesc ."pentrucare trebuia creat tot: decoruri,piese, personal etc."
(CN, P., 247). Astfel, "impresarii noştri se făcură profesori de declamaţie şi de
mimică: s-apucară a învăţa pre actori aceea ce şi ei ştiau, sau mai bine zicând nu
ştiau", "decorurile se barbuilase, se cârpise, nu mai lipsea decât
piesele!" (CN,
247). Şi Negruzzi descrie precis eforturile de început ale
adecvării textelor dramatice, pe de o parte, la jocul mai mult sau mai puţin
diletant al actorilor pe de altă parte, la gustul (neformat) al publicului: "Se
văzu că nu se putea ela nici Orest, nici Mahomet, nici Alzira. Chiar cele mai
uşoare din piesele lui Molier erau grele pentru noii actori. [... ] Aleseră din
repertoriul francez şi german acele ce le părură mai lesnicioase,
potrivite cu
puterea noilor actori, şi traducând, prelucrând, uneori localizând, reprezentaţiile
începură; publicul se rnulţămi, actorii se..ncuragiară şi treaba mergea strună"
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explică autorul selectarea pieselor traduse on
crearea unui
care, pnn
imnuse de procesul
care pomeneammai sus,
"trupa se
îmbogătea" -toate avură.o influenţă mare
că C.
ca promotoral teatruluiromânesc,
s-a număratprintre cei care au înţeles corectnecesitatea
dramatic
la gustul în
al publicului şi la Jocul neprofesionistal actorilor dela
orientându-şiîn acest sens activitatea traducător,De asemenea,el s-a
situat pe o pozitie raţional.ă, echidistantăîn privinţa modernizăriilimbii române
literare,şi a acceptatsoluţiaimprumuturilor,cu moderaţie,din limba latină sau din
celelaltelimbi romanice,textele sale constituind,ele înseşi, exemple efortuluişi
ale
de
a limbiiromânenterare.
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