TRADUCEIU NECUNOSCUTE ALE LUI IORDACHE SLATINEANU
DIN TEATHUL rUI MEI'ASTASIO
DE
EUGENIADlMA
Spresfîrşitulsecolului
al XVIIl-leainteresulcititorilordin I'rlnclpatese îndreaptă
cătreliteraturaApusului,
dincarestntselectate,
conform
gustuluide atunci.îndeosebi
operele
lui Florianşi Metastnsio.
Vorbind
despreInfluenta
luiMctastasio,
HamiroOrLiz
consideră
eăpătrunderea
scrieri
lor
acestuiaÎn 'I'ărllcromânese va fi datoratin maremăsurălui IenăchttăVăcărcscu'.
Sositla
Vienaîn anul1782(nuîn 1783,cumafirmăOrtiz),Într-omisiune
diplornatică,
boierulrnuntean
vineîn contactcu creat.ia,
în plinăvogă,a poetuluişi dramaturgului
italian.Preţuirea
pe care
i-oacordăIenăchltă
sevădeşteşi în aprecierile
pe carele faceîn gramatica
saasupratalentului
.,preaInteleptutui
şi plinulni(11\
istorieşi dă ştiinţă,şi maivîrtosdă duhnăscătort,
Metastasie,
păntrucaretndrăznese
a zicecă I1Us-auimpodobit
acestpoetăcu poeziatallencască.
ci an
Împodobit
poeziatnllenească
cuduhulşi cucondeiul
săn"2.Supozit
la luiOrti7,
.parea fi valabilă
maialespcnt.ruMnnl.enia
, c!.iei
In Moldova
se tmdllcedeja,In 178:3,
piesa.Ahilell
la ostrovul
Sirului",
.i
O contrtbutie
importantă
larăspîndirea
luiMctastasio
ovafi avutdesiglrşiexisteutu
unor
traduceri
Înncogreacă,
tipăritesauaflateînmauuscris''.
în a douajumătate secolului
alXVIIIleasepoatevorbideunbllingvism
greeo-romfm
ÎnPrincipate,
la nivelulboicrimil
, iartraducerile
ncogrecesti
au constituitadeseaun Jntcrmedlar
pentruamatoriide culturăoccidentală.
Puternicaparticipare
af'cctiva
a personajelor
luiMetastuslo,
decelemaimulteoricroiai antichităt!l,
a determinat
succesul
pieselor
saiela unpublictol.maiÎnclinat:
spresentimcntaltsm.
chiardacă
in versiunile
greceşti,
în planulexpresiei,
se pierduse
dine.leganţa
şi melodiei
Lateadiscursului
metastasian.
Uninventaral mclodrumclor
traduseîn ncogrcacă
în secolulal XVIII-lea,
reprodus
de
Ortlz"dupăPapadopulosVretcs,cuprinde:un manuscris
dinanIII17b8eupiesa8cmiramida6,
elotulvolumetipăritela Venetiaîn anul1779(voI.1: Arlaxerx.
Adrianîn Siria,Demet
rio ;
vol.II: Milostinirea
/11iTii,Siroe
..Caionin Ultica),Ahiie
in Sciroşi Dcmoîonte,
publicatela
Vienaîn anul1794,T'emistocle,
Viena.1.796,
şi Olimpiada,
Viena,1797.Ort.izadmiteinsiişi
existenţ;}
unormanuscrise
carcnu nu fostînregistrate
În antologialui PapadoputosVretos
,
1 Harniro
Orllz,Perla sloriadeliaculturaitalianain Rl1l11ania,
Bucureşti,
1\116,
p. 223.
IenăchiţăVăcărcseu,
O/)sctlJatii
sali bâ!Jăridă..seamăasupraregulelor
şi orindnielelor
granwlicii
rumâneşti,
Rimnic,1787,p. 13i;'
" :\!rs.J 878dela Biblioteca
.Academiei
n.s. HOlllilnia
(abreviat:B.A.n.).
,\ eL PaulCornea,Originile
roman/i,snmilli
romdnesc,
Bucureşti,
H172,
p. 108.
Hamiro
Ortiz,op.cit.,p. 251,252.
fiMs.gr. 807de la B.A.H.
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N2()2i,i,r,ojtk
q:nAoAoylcC
De asemenea.Al. Ciorănescn
consideră
CllpiesoJhile În Seira,
"circula
Inmanuscris
prinŢărilercmâuestt
cumaimultdezeceanimaiinaintedeaceastădată,
de vremece avemde atuncitraduceriromânest:
dupăea"7.l ntr-udevăr,
trarlucătnrut
piesei
Ahi/eula ostrocul
Sirului,identificat
în persoanavornicuhu
moldovean
Alexandru
Beld.man",
il utilizatîn manuscrls
aceeaşiversiunencogrcacă.
În careernuJntercala!e
pasajeversifieale,
foJ{sHă
dupătipărireŞ1de IordacheSlătincan
u pentrutraducerea
pieseiAbileţsla Scliiro
(Sib'ill1797).
Dintrepieselelui Afe!aslasio
tradusedin limbagreacăîn rornâncste
se mai cunosc:
Artoxei:x.,
păst.rată
într-ocopiemoldcvcncuscă
dela J807D,
Milosirdcu
lui Tiiş:iSiroie.dinanul
1784,oj.orţitiitui
luiAlexnndru
Beldiman!".
şi dinnonMilostiuirco
In!Tiişi Siroiu,la carese
adauglpiesaCoton, ale unul anonimrn-un"learl11.
Ke-Hl'n
opritin cercetarea
de -raţ6aSUp1'3
ullirnelortrei :)081e111
nU111U.S
CyÎ
sul ;j4t;4,
scmna!a
t pentruprimadată de Al. C.iorăl1CSClI.
Negăsind
În cuprinsul
rnanuscrisulni
nici UIl
indiciureferitor13trnducător
saucopist,orila datacînda fostsx-ris,
Crorăneseu
apreciaz.ăcă
tTldncerne
se ·,:01'
fi n3Cl1t
,,în"preDjnl;i
anului1800,dE'un nccunoseu
t muntean"1'2.
454de 13Biblioteca
Aca.Jcmie!
li.S. Homânia,carepoartătitlnl Dintr-ale
lui
cuprinde,
În 8Gde fo';'traducerea
..celortreipiesedin volumul
al doileaal editiei
grece.5ti
a operelor
lui Mcl.astasio,
dela 1779,amintiti;maisus.Tnldllcălorul
urmăreste
îndeaproapeoriginalul
grecesc,
iar grijaCl1caresînLreprodnse
notelede la subsolşi parantezele
carecliprind
indicatii
scenice
ni-lrecomandă
cao persoană
preocupată
deactivitatea
dramatică.
Necesitatea
comparării
manuscrtsului
anonimcu traducerile
lni Slăttneann
ne-afost
sugcmlfl de cunoaşterea
interesului
pe carel-a manitest
at hoierulmunteanpentruteatru,
în
şi pentruMetastasio,
în special.Despreviaţasi activitatea
lui Slătineanu
s-ascris
relativpuţin,acestafiindeunoseut
în istorialiterarănumaiea traducător
al volumului
A.hile(s
la Schito.
Ahiade curînda beneficiat
de o prezentare
monografică.
alcătuităeleLeonVolov.iei,
In [)idiorarullitcralzuii
române
dela originipînăla 7.?OOl",la
caresîntemîn m:lsură
săadăugăm
date roi.
Iordache(Gheorghe)
SIătincanll
esleurmauluneimarifamiliide boierimllnteniÎnrudiţicu CantaclIzillii,
carela începuturile
secolului
al XVIII-leadeţineaufuncţiiimportante
în ierarhiafeudală.El esteunuldinceipatrucopiiai mareluivornicHaduSIătineanu.
Data
naşterii,încănecunoscută,
poatefiplasat{(
după1764,anulprimeicăsătorii
a tatăluisăucu Sultana Cre\ulescu14
•.A urmat,împreunăcu fratelesăuScarlat,cursurileAcademiei
domneşti
din Bucureşti,
careîi trezescadmiraţiapentrulimbagreacă,manifestată
de timpuriu:elev
fiind.participăcu o poeziela aleălnirea,în anul178fJ,
a unuivolumde versuriencomiastice
grecesti
intitulatFaptelevilejeşli
alelui lVla1lrogheni15•
PutemafirmaÎnsăcăerabuncunoscător
şi al unorlimbioccidentale,
nu numaipentrucă eraabonatla revista"LeSpectatenr",
pentru
că il redactatîn limbailalianăo petiţiecătreAgenţ:ia
austriacădinBucureştjl6,
saupentrucă
Il traduspiesaDemelrio
a lui Metaslasio
dinitalieneşte
în greceşte,
dar şi datorităprezenjei
unorneologisme
de origineromanităîn volumul
săudin1797.
Parcurgînd
IntregulCZl/'SUS
!wnormIl
hărăzitfiilorde boieri,ajungeîn Divanuldomnesc
[11ŢăriiRomâneşti,
fiindpe r.1ndveIpaharnic,veIlogofăt,veIvomic,caimacam.
Prietencu
revoil.ltiouarul
grecRigasValestinlisl7,
a fostunuldinceipatrumariboiericareau rămasîn
'i Al.Ciorunescu,
Tealrzzl
lui J}lclaslasio
În România,
în "Studiiitaliene",T,Bucureşti,
19::34,
p. 12.
8 Despinal'rsu, Din istoriaterminologiei
româneş/i
pri/Ji/oare
la lealru,1, în LH, IX,
1960.Jlr-2, p. 72.
9 Ms.445de la B,A.IL
10l\Is.181de la B.A.H.
11Ms.34li4de la B.A.n.
1.2AJ.Giorănesell.
op.cit.,p. 11.
13Dic!ionaml
li/eralmiiromânedela originipînă/a 1900,Bucureşti,
1979.
14Pentrudalcbiografice,
cLN. Iorga,Sludiişi documenle
elipri7Jire
la istoriaromânilor,
VIU.Buclll'eşti,
1906,p. LXVIII;OetavGeorge
Lecca,Familiile
boiereşti
române,
Bucureşti,
1909,p, 445·:446; LC.:Filitti,Regesle
de cloC1Zmwle.
1. FamiliaSIălineaIlll,
Bucureşti,
19:38.
15IoanBianuşi NervaHOdoş,
Bibliografia
românească
ucche,
1508-1880,
II, Bucllreşti,
1\)10,p. :);)4.
16l\'. Iorga,IsloriaIileraturii
române
Insecolul
al XVIIl-lea(1688-·1821),
II, Bucureşti,
1rOl, p. :l6,4;)4.
17L. Vranollssis,
Rigas,Bucureşti,
1\)80,
p. lOD,142.
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TRADU\CERI
1821;:;1
l-aul.u:tîrn;)lr,at
pe.Turlc.r
V-ladiulireSCl!
1)ivanului1f'.
C()ll1prOrn.ls
înfria l)flftiipl'in
aceustă
se.ref11gi:c;:{tla underrl(ar{'h februDTie
Sl:itineanu
Clilttlral{l.
elin
j::t.tnă
care
uzul
9:trUclpar(:J
"l('cstvriJe1
lB17.mnre!cvurni«. calitatede
dornn
cxtiJnf{ip'tlllt{\de
dumni
torul
I\'.untenia,
I)imilrie C,01l'111escu2:1
notenziî
SltHir;canu.
într-occustructic sJ]e(,l:d
flB:f'ULljată,
se inopUc._Tirnpcllcvadecenii
au avul locspectacoleserhăr!Inaceastă
trrmstnrrnată
1IU,I
l.Irziuîn
tcalruru:lui Icronim}!umo]o,
Probabilcă
marelevorn.cnu"vaJi fost
-i:niţiati\'e1t'
ralu Cnragt:a
piivindinf'iin
turcaunui
teaIru de soeie!a!
e.
PeolanIiterar. remarcăm
DU
b1ica
reaÎn17D7la Sibiu,In
luiMart:nHolnuais
ter.
a YOiUlIlUilli
Ahile!,,,
li!
car«cuprinde,
pe lîngăpiesa l\lelaslasio, o nuvelăa lui
Fforian, Soîroniui.
Greaca
LO!JO
; în foaiade !iUn ('ărjiiseprecizează
(',)aceastaeste"l:'Umăeită
depegreeiedecăirădumnealui
Iordache
Slăl.inean.
velpăharni
c".'.1.iorga"emnaleazi'î
aparlţia
în anul1817,la Ierra.a uneinoivcrstun!
grecestiit pieseiDemctno
de l\le!.aslasio2•1,
ln a cărc!
prefal:icdi+orul
dedicălucrareavoruicului
iordache
"am
prilej,riirăştiintu
ta, ca siliaucopiedintraducerea
ta, ca s-opăsl.n:z"
2",1),
)Î Nest.or
Camariano-?
apreciazăcii afirmaţiile
editorului
reprezintărecunoasterea
ca traducătoril lui Iordache
Slătlneanu.
care,dinprudentă,
a evitats{,-şi
plln[lnumelepepaginade titlu,
Priyitădinperspcctiva
preocupărilor
lui lonIuehe
SlMineallu
i il preferin\.ei
salepentru
teatrullui Melaslasio,.
ipotezanoastrăreferitoare
la patemitatealn.iasupratraducerilor
elin
ms, ,j454se consolidează
nrin eonipararea
Jormalăli textuluiacestuiacu ccl din volumul
ilhilef'sla Scldro(vomutilizaÎn eontinuare
presellrUirile
S pentruvolumul4hilef's
la Schiro
şi l\Jpentrute:duldiu,ms, 4(4),
,
SuhrauortlingvisLic,
sepoatearirmacă aUI.S cîl si Jl.lprezintăcarael
..crisUcile
limbii
literaredin Muntenia
dc la sfîrşitulsecolului
al X\'lII-lca,Pe acestfondsc\telasează
o serie
de elemente
individnalizante.
Numărulrelativmarede ronctisme
regionale
aţjblăpătrunderea
aspeeLului
vorbital limbiiîn scrierile
laicedinaceastăperioadii.
Dintreacesteanot1tm
afereza
lui
il
În
atdeli
(8
44,
63,
82,
117;
M
lP,
27',
[)4V)
sau
proteza
lui
11
lna
h(6pi
(S
11
;}1!12r,
3r),
afonizarealuid în adjectivul
fmqelă
(S46; AI;52V)
şi a luiuÎna clefcti
(S87; AItllr),In morfologie,consemnăm
lipsa conjuncţ.ici-morfem
să la coujunctivlll
prezentdcpers,li III-a.între
blliulatcu valoarede imperativ:aibă("Numaidragostecnrală/Către
ill1ineasHifată/Aibă",
8 64; "Catonalivoitcasăte asculte,deeiaibajuimi!ll!l1{l
", ;1172'),(ie("Asupra
mca['iegrija
noroeijlui
tău",S 86: Laodichea
fie siinloasil",
Al:ll'), ua:b("Ohrazu
caream iubIL;Vazâ
şi
socotească",
S 87; "Cincdcfăimează
dragostea,
vazadragesleamea",11'1
tî7r).
lRCf,A, Otetea,TudorVladimirescu
şi mişc!Jrea
eferisfâ
in Tarileromâneşti,
18Z1-1822,
Bucureşti,
1945,p, 224,225,262,263,288; Documente
priuindistoriaRomâniei.
Răscola
din
18,?
1, [, Bucureşti,
1959,p, 396,
19Vezims,misce!.;;22de la B.A.H"1',211",
20IordacheSIătineanu,
Ahilefsia Schiro,Sibiu,17!l7,p, IL
21CLNestorCamariano,
Surl'acliviU
dela "Soeia,;
lilteraircgrecIJ-dacique"
de f]Hcarest
(1810-1812),
in "HcvuedeSHudessud-{steuropeenl1cs",
VI, 1!l68,nr. 1, p, :19-5,1,
,
22ElcnaGrigoriu,
lsloricHI
Academiei
domneşti
dela Sf. Saua,Bucureşti,
1!l78,p, 105,
23DimitrieC, Ollănescu,
Teatrulla Fomâni,
Bucureşti,
1!l81,p, :170.
24N, Iorga,Relaliicu/lllri!le
greco-române,
DupăcarIilebiblio/ecii
din Ploieşli,
în "Revista
istorică",V, 1919,p. 65-80,
25lbidem,
p, 70; traducerea
li apartinelui N. Iorga,
26D,Popbviei,Sludii
literare,
1,Literatllra
/'omâni11n
epoca
"luminilor",
CluL1!l72,
Jl.121,
27NestorCamariano,
iJp,cil"p, ,18.,49,
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DIMA

4

Pe planlexical,se poaleconstatacă,la felca şi S, 1"1prezintă,alăturidenumeroasele
neologisme
deorigineneourcncă.
şi elemente
deprovenienţă
romanică,
preluatedirectdinlimbi
romanice;de exemplu,
In 8: comedie
VIII,elemenlnri
8\),qeneroz.
40,minutII, 44,50,105;
în AI: bastoane
28\ minuluri70",persoană
I", 8r, 31",li7r,În ambeletexteîntîlnimun fond
comunde elemente
lexicale
populare
sauarhaice,dintrecaremenţionăm,
pentrufrecventa
lor
micăîn limbaliterarădina douajumătatea secolului
al XVIII-lea,
următoarele:
neomenil
(S28; N[5r,1(Jr),neputcrni
c(8\)5; MliOr),
pizmăturet
(875,76: NI3",42V),
stricăcios
.vătămător(8 17;NI15r).Adjectivul
nirtosareşi sensulfigurat"dur,cumplit,
neînduplecat",
nelnregistrat
în DLR(literaV,manuscris)
: "Areel inimiiaşa»irtoasă"
(8 Sil); "Cenirtoasă
la inimiieşti!"
(1v[4\)").Substantivul
urîciuneînseamnă,,111";'\":
"Defugşi tac nuesteurîciune,
nicinecaz"
(8 7(;); .Uriciunea
ceaveaasupraîmpăratului"
tM :i1r).Precedatde adjectivul
rea,substantivulnenorocire
lşi amplittcă
sensul:"Cuvrâjmăsii
asupramea/Levăzcă nu pornire.fee
rea
nenorocire"
(S 8\) : .,Dinreanenorocirea
ta, Lentulnu au murit"(111
21r).
în ceeacepriveştetcrmlnnlouia
tealrală,se poatevorbi,In ambelelucrări,de identitatealexemelor
caredenumesc
notiunile
dinacestdomeniu,
cuprecizarea
căîn 11:1
seconstată,
paralel,si uneleinovatli.Pentnta slahiliîn ee măsurăanumititermenisînt utilizaţinumai
(saumaiaies)Intextelecomparate,
amconsultstsi celelalte
piesede teatruîn limbaromână.
eleIa sfîrsitulsecolului
al XVIII-leasi Incepu
tul secolului
al XIX-lea28,
precumşi articolele
Despinei
ersu referitoare
la terminologia
teatrală-".
Astfel,substantivul
perdeapentrunoţiuneade "seen<l,
subdiviziune
a unuiact, Într-o
operădramat
ică'',calcdupăngr.("jX."(IV·,
apareÎn S L 8, şi în NI2r,12r,15r,21r,cor; "scena
finală"estenumitiiţierdeaoo
ccadUJ!â
(saudupre)urmă.atit în S 93,dt şi tn 111
5Sr,85v,Tot
termenul
perdeaesteutilizatsi pentrunoţiuneade "cortină',,}alc
semanticdupăngr.r:nc'lV+',
it.
codina,
fr. rideau,
În S:32,52,
si rn M.
11"57'.
Calcul()
perdea/nu
maişi
apare
în termenul
nici unaliorâ
din
celelalte
opere
dramatice
cercelalt3o•
Aceeaşi
precIzare
putemface
pentru
elisensulde "corantic",calesemantic
dupiinur.xop6<;,
carese lnf.Ilnesfe
în S VIII,2, 3, 49.
56,darsi în M 58"undeîns,jsemnalăm
şi o inovatie : la L :101'
traducătorul
îucepesă scrie
cuvintulhoră,la carerenunţăşi, tăindu
..l. tlIuloculest
e cu cea/li,caresemaiaflăsi la f. 5\ (lr,
28",Pentruaceeasillo\iunc,
Alexandru
Beldtrnan
tccurgela substantivul
adunare(ms, 1818,
f. 1', 5" :30",
\iim. 1S],r. 7v,8",,tc)")
,
.
1)c5iceilalţitermenidindomeniul
teatruluise întîlnesc,
izolat,şi în altepiese,trebuie
săremarc:'îm
faptulcătoti sîntcomuni
în primnlrIndtraducerilor
Îndiscutie.
DepiIdă,pricinâ
pentru"Întrig;îauneipiesede leatrn",carcaparela Beldiman
(ms.787,f. lr, 14'),esteprezent
atit în 8 Il!' cît şi în ivI1",:llr; !(lpliJ,
calcsemantic
pentru"aet",pe careI-mnîntîlnitşi în
ArlaX!'!".T
(r.(\51"),
estefrecventÎnS 1, fi8,85,şi în 1\121",
12\ :12[.fi91',
'79';obrazpentrullol;iullca
de .,personaj",
maidesu[ili7.al,
estede asemenea
comuncelordouă]uertrrianalizale:S VnI
şi J.f;)\JV
(înAi8j)nreÎnsăsi nco1o[(isll1ul
[Jersoanâ.
1'.1v31V).
O imlieaţip
de ,ccnilca fw/c.în panmtezil
sall('anotăla SUbS01,
Cusensnlde "pleacă,
iese{!înse-eml".
eaiesemanlic
dllPllllg·'·.
(j)(iYE'"
e"istentiîin Ar/axe!";}'
if. (14', estedestul
dedesutilizatăatÎfîn S 11,1(\,17,')1,;)2, eJtşi în NI19v,20r,42'.5il",62r,fl8',78',Sor,81".
În îneheiere
scmn8hltn
uno]"eOf)stfllcţii
rar folositeîn limba epocii.
LoeuLiunea
adverhi,dii
Î/7('fIe
forma(in)ceadepe (sau ellipiJ)
l1!"md:
"Voisll-mi
spui,ccadepcurmă..cu C;)1'('
nltu[...] l"ie-rnca
s-arputeacă,i\tol'Î
'1",S 43,eL\)il:"În ceadupiJ
urmamă.\'l1aveanmimultindeoc.ălol"
eled!piÎrinhe",M
:13",eL:F,14v,:I9r,53" 57r,(Hr;COIlstrueţ.i;]
adycrhiaI:"î
de
al
doilea
"a
doua
oan}"
se
afIăde
asemenea
în Sfiica
: "Acum
deal doileaşi acu111
o eunosccii1"'lsuflu".
C,9,
ef.105,rît si luAI:atit
"Vino,
mea,m-am
silte niîscut
lrnbră··
işăz.;';l.i
de(ildoilca",
8(11',
cI',;-)1'.
101,"
17'''',
7:V'
.
.Enumerarca
elementelor
l(,,,icale,
morfologke
sau stilisticecomunear puteacont.inua,
clarconsiderăm
c{lfapteleprczcn
lalc sînlsnfieicl1le
pentrua dovedică texteleaflnteîn ITI,.
28În afaratraducerilor
din.lVIetastasio
dupăve.rsiuni
greeeşti,
amintitemaiS118,
amavut
învedere
şi : Orcisio
Gl"(iJo!"if
in Moldauia
Vadae
tragediaexpressa,
piesă'1'00mîneaseil
scrisăÎntre
:mii1778-·17RO,
publicaf:"\
deLueianDrimbaîn "ljlub,1şili leratunl",VII, 1().li.4,
p, :3li6-3<J2
;
,1.-.J. H9lisseau,
Narchis
sauÎndrâQilll!
(fiiinSilS
desine,tntdueeredinlimhafrancezăfăent:"î
de
[oanC!antacllzinnl,
in 179,1,
ms.: 0.90de la i3.A,FL,
L 88--12:3;
Metastasio,
Temislocle
(fragment),traducere
dinlimbaitalianăftlcutăde Ion.Blldai-Delefluu,
pe la 1810,ms.24/]7de la
13.A,n.,f. :32L41'".
'i\)DcspinaUrsII,op,cil" .1,p, 71--77,TI,în SCŞT([aşi), j9li(),fase,1, p. 8\)--·98.
auDupăcum rcz.llItA
din articolele.
eilnte ale Despinei
Urstl,termenulperdeaapareşi
111
altepiesedetealru,darmiiitirziu:dupăJ81fi,precumşi într-ocronică.
dramatică
dela 11'31'
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