IOAN MICU

uN IKTERPRET AL POETLLUI OVIDIuS,
NICOLAE IORGA
Intr-o conferinţă despre Homer ţinută la Vălenii
Universităţii populare 1, Iorga face o afirmaţie de

de Munte, în caca,re se cuvine să
ţinem seama, deoarece este plină de înţelesuri : ,,( ... ) in ce priveşte traducerile, să nu vă lăsaţi înşelaţi de traduceri, mai ales de traducerile din
Homer ::1. Făcea desigur această af irmaţie, gîndindu-se la italienescul
adagiu (..(h~aduttore - h"aditore», dar îşi uimea ascultă tOTii citindu-le
- el, sexagenarul, căci avea pe ·a tunci 63 de ani - versuri (un fragment impresiDnant de peste o sută de hexametri dac!ilici) traduşi din ILiada
lui Homer, la virsta de numai 19 sau 20 de ani.. în aceeaşi conferinţă,
marele istoric mărturisea un lucru demn de reţinut, în trucît constituie şi
dZi, pentru noi, o sacră confesiune cu privire la un gînd ce ar Ii vrut
să-I înfăptuiască, dar nu l-a putut înfăptui, şi care se contura ca nuna
din inten ţiile (sale) de mai înaintată bătrîneţe" 3. Iorga plănuia o ,.antologie a traducerilor din poeţii literaturii universale în această limbă a
noastră" şi afirma cu Qrgoliu : "Noi, şirul de generaţii româneşti care se
strecoară de la renaşterea noastră intelectuală pînă acum, am tradus
foarte mult, şi deseOli foarte bine" li . Ră'5ucind firul unor gînduri pentru
care î nsă Parcele neîndurătoare nu aveau să-i dea răgazul cuvenH: leconlunica ascultătorilor săi văleni in tenţia să reia Ist01'ia litet'atut'ilor romanice in trei vol un1e :i, la care să adauge şi literatura antică, gr-e8că şi
latină, de care, se destăinuia el, "în toată ti nereţea mea m-am ocupat, ca
fiind baza însă şi a studiilor nlele, care puteam să redactez latineşte şi
drul

l

1 N. Iorga, D esp re Homer
co nf erinţă Vc.llenii ele Munte, Aşczămintul
tipografi c "Datina românească" 1935.
1 Ibidem, p. 2.
3 Ibldem, p. 18.
t, Ibidem, p. 6.
5 Cele trei volume au apănlt, în anii elin urmă, în Editura pentru litcl'atUl'a
univ ersală :

Nicolae Iorga, I stm'ia litera tu-r ilor l'omanice în dezvolta1'ea

şi legăt'W'il e

note şi prefaţă de Alexandru Duţu . VoI. 1 Evul Mediu. VoI. II
Epoca modernă (pînă la 1600). VoI. III Epoca mode l'nă (de la 1600 pînă în zilele
noastre). Bucureşti, 1968.
lor.

Edi~ie îngrijită,
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greceş t e
căci aşa

la 18 ani aproape cu aceeaşi uşurin ţă ca intr-D limbă modernă,
se ,învăţa în vremea mea". Şi :c oncludea in amintita .conferinţă :
"Ar fi pentru mine o mare mulţumire dacă aş put e.a reda în vreo
zece volume Istoria generală a t1.1t71'fOr literaturilor ( ... )" 6.
Slujitorul de o viaţă al muzei Clio a fost, - cum se vede, dintru
început, şi , în adîncul inimii sale, a rămas o viaţă întreagă ~ un frilolog
clasic . De aceea, filologia clasică şi -l revendică, măcar pentru lnceputuri,
dacă nu şi pentru unele lucrări de mai tîrziu Î, pe marele istoric, care,
aGături de Dimitrie Cantemir, ~ format şi el la şcoala clasicităţii antice
- a făcut ca numele Il'Omânesc să stralucească, plin de faimă, ,ca şi astăzi,
departe mult dincolo de fruntariile ţărm .
În ~ucrările de tinereţe ale lui N . Iorga găsim principii de bază, Icare
ne ajută la dezvăluirea integraiă a ideilor sale de mai tîrziu, mai :ales la
limpezirea părerilor sale asupra moştenirii clasice, elemente care i- au fecundat gindirea şi 'l- au făcut, ulterior, să dezvolte păreli larg cuprinză
toare. Descop erirea u nui Iorga Ulllanist, - în sensul Renaşterii, adică a
unui destă'inuitor al valolilor culturii clasice an t ice, în mod deosebit al
celei elene, pentru contemporanii săi, precum şi al legăturitlor existente
între operele culturii greco-roma ne şi creaţiile de ulai tîrziu ale culturii italiene, franceze, engleze ori germane, ca şi cele ale cult uriL noastre - înseamnă pentru nain mîndrie şi un succes : unul di n t re tinerii
de seamă ai ţării , cu o excelentă pregătire în direcţia culturii clasice antice, se afirma ca un cercetător de prestigiu al lumilor antice atît sub aspectul desluşirii evenimentelor ist orice cît şi al interpretării creaţiilo r
rămase de Ia cei vechi. Avîntul cercetărilor sale din tinere ţe pe un făga ş
pe care, la noi, se umblase doar cu călăuze ,străine, atestă, în tină'ruI Iorga,
un deschizător de drumuri, pe care se vor avîn ta căută torii noşti'i, de
m ai tîrzit1, ai comorilor lumii antice.
Nenor.ocul .C'lJI1oturii noas-tre, ca să mă exprinl asiiel, a fost însă că
Iorga, care şi -a închinat o bună p a rte din activitatea sa istoriei noastre
literare, dind acel compendiu de Istorie a literaturii române, retipărit
în vremea din urmă în condiţii optime 8 (unul asemenea n-a mai dat
decît G . Călinescu, Istoria literaturii "omâne de la origini pînă la zilele
noast're), nu a realizat, cum visa să facă, moartea năprasnică lntrerupîndu-i firul vil eţii, o istorie a literaturii elene şi romane, dublată de o antologie, care ar fi fost, prin apropierile ce le- ar fi făcu t învăţatul ron1ân
Între Antichitate şi Modernitat e, un prilej extraordinar de stabiHre a
unOr linlite şi interferenţe, la înălţimea posibilităţ ilor unui elenist şi latinis t de mare amploare, un monument inexsuperabil de cultură, la niv el european.
ro N. I or ga, O]) . cit. , sub nr. 1, p. 18.
Ne g îndim. in special, la: Originalitatea lui. Virgil iu (1930); H o raţiu al
R Oll1 1!i si al Z1l1nii (1935).
S N. Torga, I storia lileraturii române în secohll al XVIII-7ea (1688 -1 821 ),
vo I. 1 ş i TT. Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1969.
7
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De la Nicolae Iorga nu avem o traducere integrală a operelor din
exil ale poetului Ovidius, lucru care ne întristează mult, deoarece, trecute
pe sub ochii lui şi prin felul său de a -i interpreta pe clasici, am fi avut
în literatura noastră, cu timp înainte, o versiune pe care, In integra1itate, avea să ne-a dea, p"este ani, într-un volum de Scrisori din exil, profesorul Teodor Naum 9.
Traducerile sale din exilatul Ovidius le-a cuprins neuitatul profesor ::tI generaţiei mele în opera sa de căpetenie: Istoria românilor 10. Intr-un capitol special, sub titlul Lumea dunăreană în oglinda poeţilor 11,
Iorga a incercat să închege o imagine a ţinuturilor danubiene aşa cum a
găsit-o ref:)ectată în operele unor poeţi ca Verg.Hius, Horatius şi Ovidius.
In ce priveşte modul în care poetul mantovan oglindise, în operele sale,
îndeosebi în Georgice, oameni şi locuri dintre Dunăre şi Mare, N . Iorga
se ocupase deja în comunicarea Originalitatea lui Virgiliu 12, pe care o putem considera una din cele mai de seamă evocări, în 'limba noastră, a unui
poet latin. "Lui Virgiliu, spunea Iorga în Istoria românilor, sprijinindu-se
pe două citate, unul din Georgice, altul din Eneida, geţii îi sînt un popor cunoscut, pe care cîntăreţU'l descMecării lui Aeneas îi pune (...) lîngă
bisalţii şi gelonii lui Herodot" 13. "Şi lui Horaţiu îi era cunoscută această
viaţă din părţHe noastre, şi el osebeşte bine înt-re sciţii care străbat cîmpiile şi «geţii îngheţa ţi» . care lucrează -cu anul ogoarele îndeobşte" "'.
Dar cele mai numeroase si variate aspecte ale 1umii dunăl'ene le
află Iorga în oglinda exilatului tomitan. Marele istoric afirma cu bucu ria
unei bijuterii regăsite: "Dacă n-avem 1 cum se va spune, povestea răz
boaielor lui Traian. atît de dorită, dar care n-ar fi avut varietatea isprăvilor galice ale lui Cesar (... ), ni e păstrat însă norocul de a vedea
oescrise pentru vremurile lui August împrejurările din ScHia Minoră şi
din regiunile vecine, de cineva care. după Virgiliu, a fost desigur poetul
cel 111ai fecund şi cel mai iubit al Romei în momentul cînd imperiul se
s trecura pe urm€le cumplitelor războaie civile ... ".
Citind această parte a istoriei lui Iorga. nu poţ i să nu relevi ce uimi tor de fwmoasă este împletirea, într-o fluenţă epică plină de măiestrie
ş i în tablouri de viaţă dunăreană şi pontică, a unor versuri eare. folosind
un ritm ce vrea să transcrie într-un mod mai adecvat nouă distihul ovidian . izbutesc, de cele mai multe ori, nu să ţină pasul perfecţiunii versurilor exilatului latin. ci să le păstreze atmosfera patetică. Desigur, nu
putem vorbi de o perfecţiune a versiunii date de N. Iorga, fiindcă deseori aceste versuri fac impresia că au fost traduse în ace'la şi tempo cu
:1 PHblius Ovielill s Naso, Scris07i elin exil, in româneşte
Studiu introductiv şi com en tarii de N. Lascl!. ESPLA (1957).
11) N. Iorga, Istoria românilor, voI. 1, partea IT, Sigili'HZ
1936 ; ne referim la cap. VI.
[1 I bidem, p. 65-84.
12 Comunicare come m orativă făcută in şedinţa Academiei
mai ]930, republicată in voI. N. Iorga, Pagini alese, 2, Ed. p. lit.
13 N. Iorga, Istoria Tom(Înilor, p. 65.
l" Ibidem, p. 65.

de Teodor Naum.
Romei, Bucureşti,

Homâne de la 24
1965, pp. ]51-J64.
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că au fost transcrise aproape sub dicteul inspiraţiei, deci fără
fără ajustări şi fără alte arn10nizări de ritm. Dar tocmai aceasta
curgere de izvor natural, iar nu de perf€cţiune metronomică, 'le dă versurilor lui Ovidius în tăhnăcirea 1ui Iorga o forţă deosebită, le despoaie
de orice aparat retoric evident în original şi le lasă să apară atît ca do CUDlente obiective de viaţă umană .cît şi lea mărturii sfîşietoare ale unei
inimi mîhnite care dezvăluie cu sinceritate suferinţele unui om .

lectUl'a,

reveniri,

Procedeul acesta de îlnbinare mozaicată a com€ntariului cu versuri
înglobate în textul explicativ, Iorga l-a luat, dacă e să urmărim filiera
procedeului folosit. de la Odobescu, care a folosit cu măiestrie o asemenea textură, ca, spre exemplu, în prezentarea aşa-numitei Nunţi alclobrandine (din Istm'ia Q.1·heologiei), unde scenele de mări tiş ale frescei
respective sînt comentate prin intennediul unor crîmpeie, prelucrate în
mod creator, din poeţi i Catullus şi Statius , Ca şi la Odobescu. aceas tă
îmbinare sau împletirr e de comentariu

şi

ilustrare în versuri devine la

Iorga un model de re-creare într- o limbă modernă a unor texte clasice,
încununînd cu laurii succesului un asemenea procedeu. Sînt, la Iorga,
asen1enea pagi'ni, din care transcriu cu drag un fragment, pentru elocvenţa · argumentă'rii: ,,0 ţară de îngheţ; cu piciorul Se trec rîurile, marea
însăşi e prinsă de ger; lacurile încremenite lasă abia să se strecOMe
puţină apă, E patria însăşi a Crivăţului, st3tornic aici, Notul de miazăzi
viind far

şi

slab. Sus, stelele clare, carul cel mare

părînd că

reproduce

pe acela al sarmatului. Şi Stixul, dacă este chiar, şi ce este şi mai în
fund decît dînsul, l"ar primi el mai curînd decît astfel de ţărmuri. Ce-l
îngrozeşte pe omul deprins cu dulcea Mare Tireniană (adică: pe Ovidius.
n .n.) e asprimea acestor locuri cu lungă şi aprigă ia rnă : " Unde te uiţi
nu e decît mare şi aer, I valuri umflate într-unul, nori ce-ameninţă înalt ul, I la mijloc vîrtejul grozav de vînturi se zbate I şi valul nu ştie de
cine s-asculte mai bine, I acum un crivăţ geros s-aruncă din nordul cel

I acun1a-mpotrivă-i

aleargă şi Notus vrăjmaşu-i" JG
E lipsă de vegetaţie: nici arbori pe cimp, nici
ce e legat de Italia lui iubită:

sec,

viţa

de vie; tot

Procul a Getico litore vitis abest ;
Procul a Geticis finibus Q1'bol' abest"

1G

Iorga a adoptat un sistem de traducere, am spune, personal, în versuri albe, nemaiîncercat la noi, îneercat la francezi, în acel timp, de un

emerit traducător al lui Ovidius : Emile Ripert, autorul unei alese opere
despre Ovidius li, precum şi al unei traduceri a poemelor din exil J8. In
t raducere,

afirmă

15 Tri stia,

r,

Ripert,

"numai

păstra rea

ritmului

im,podă,

cînd

2, 23- 28.

1G Tristia, 1lI, 12, vers. 14 şi 16; de la inceputul fiecăruia dintre versurile
citate, ambele p entametrc, Iorga a omis con junc ţia nam.
17 Emile Rlpert, Ovide, IJoe~e ele l'amoul', des elieux et ele l'exil, A. Colin. (1937).
IS OvicIe. Les Tristes _. les Pontiques Ibis - le Noyer - Halieutiques.
Libr . Carn icr Freres, Pari s, 1937.
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de versuri latine" 10 Ştefan Bezdechi, erudit magistru al
Universităţi i clujene şi eminent traducător al scrisorilor ovidiene, întărea, cu bogata sa experienţă de interpret de versuri latineşti şi gre ceşti, cele spuse de savantul francez: .. Ritmul e lucrul esenţial în poe-

e vorba

zie, orice ni s- ar spune" 20.
La n oi, tradiţia tălmăci rilor din Ovidius în versuri albe, dar care
păstrează un ritm înrudit cu al originalului, este legată de numele lui
B. 1'. Haşdeu şi ,,?t. G. Vi-I·golici. De la ei avem traduceri1e citorva elegii,
remn.rcabile prin valoarea lor literară, în care se păstra fizionomia distihului elegiac prin altemarea versurilor de 14 şi 13 silabe 21. Pe aceeaşi
linie s-a situat şi Teodor Naum, cel care a dat pentru întîia oară, în

1imba nostră, o traclucere integrală a celor două opere din exil ale poetului, T1'istele şi Ponticele 22. N . Iorga mergea, prin urmare, în realizarea
interpretărilor sale din Ovidius, pe un drum deja deschis de doi di nt re
spri jinitorii săi din epoca strălucitelor studii unvefsitare, Ha5deu şi Vîrgolici, amîndoi, cum arătam mai sus, valoroşi tălmăcitori de elegii ovidiene 2". Pentru a transpune distihul elegiac al sulmonezului în româneşte,
Haşcleu recursese la versul iambic de 14 silabe, un vers vioi, colorat şi
pitoresc, care dă oarecare distincţiune::!'i, iar Vîrgolici se folosise, pentru
a reda acelaşi distih. de perechi de versuri inegale, al doilea vers, cel
-corespunzător pentametrului, tern1inînd cu o pauză scoasă în relief printr-un iamb energic 2:1.
'Versul folosit de Iorga în traducerile cu care ilustrează docun1entativ textul istoric, afLe o anumită fluenţă, o ·curgere al 'cărei ritm este,
fără îndoială, rezultatul unei adaptiiri a hexametrilor şi pentametrilor lui
Ovidius la o formă originală de vers care oscilează intre dactili şi iambi,
mai aproape uneori de o proză ritmată şi cu clauzule, într-o perfectă
Telatie cu fluenţa perioadelor caracteristice naraţiunii istorice, prin internlediul căreia se conlunică date referitoare la oameni şi locuri acoperite, ca de un zaimf, in negura timpurilor trecute.
O ilustrar e a djstihului elegiac adaptat de Iorga nevoii de incastrare a versului în ţesătura prozei istorice pot fi următoarele stihuri în
"Care poetul tomitan face un portret, viguros creionat şi în traducerea lui
Iorga, al locuitorilor din cetatea ele exil :
uDe cauţi la oan1eni, abia de se poate - ac-est nume a-l da. / I\'lai
'cruzi decît lupw. ei sint in ba·rbara pornire a 101' ; I de lege nu şti'u, şi dreptatea se pleacă puterii brutale. I Şi dreptul, supt arme de luptă învins,
19 Ci tat după Ştefan Be7.clcchi, Ultimii all! ai lui Ovidiu, p. XXXVIII, În voI.
Trist'ia, Cartea românească, Cluj (i.a.).
:!O Ibidem, loco citato.
21 Citat ş i mai sus, sub nr. 9.
22 N. Lascu, Cel dintîi cintăTeţ al meleagtlriIor noastre, studiu publicat ca
-introducere la voI. deja amintit sub nr. 9.
:!:l Barbu Teodorescu , Introdtlcere (vc7.i p. XI) la voI. 1 şi II. N. Iorga, Pa·
.gini de tinere ţ e, EPL, 1968.
2", 2:> şt. Bezdechi, 0p. cit., p. X LI.
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zace-ntr-una. I Abia fTigul aspru-l răzbesc cu piei şi largi brace, I gl'Ozavele Ieţe- s închise de coama rămasă netunsă. I Puţin mai păstrează
un sunet din limba ~lenă, şi-aceasta e getă a.cuma prin 'Sonul cel barbar
din ea. ,1 Cu greu c;€ găseşte-n mulţim ea aceasta un om / să poată rosti
oricare cuvînt in limba latină. / Şi eu, eu, rom"a nul poet, iartă, Muzo, /
sili t sint ades a grăi ca sa rmaţii. / O, da, mi- e ru şine s-o spun: vremea
lungă / m ă face cuvinte latine că -n minte nu-mi v in ... " 26.
Imaginea locuitorului din Tomis şi a mediului de viaţă o continuă
Ovidius într-o altă elegie" din care IOl'ga a desprins urmă torul fragment :

:,Nu- i carte pe-aiee, nu-i nimeni să poat'asculta, /
cuvintul ce-l s pun ce inseamnă ; I sint locuri barbare
glasuri I şi e pretutindeni temutul cuvînt get aice. I
limba .' latină uitat-am eu însumi I şi -n loc ştiu şi

nici om să- nţeleagă
cu totul: sălbatece
Îmi pare adesea că
getic, sarmatic să

spun ... I ' .

Unele momente din viaţa cetăţii Tomis, în care sint necontenite
incursiunile, asemuite de Iorga cu cele ale tătarilor, sint înfăţ işate într-un
colorit atit de sumbru, incît şi azi impresionează profund, şi în mod deosebit, aşa eum a,par ele în transcrierea ,făcută in româneşte de istoricul
nostru:
"In juru-mi oştiri fără număr, vestesc a război, I aceia ce viaţa
s-o ducă nu pot fără pradă, / nimic nu e-n preajma mea sigur: abia
o movilă I se apără-n ziduri puţin e şi-a locului porţii: I Cînd gindul
nu -ţi este la ei, vin ca păsări I vrăjmaşii, şi prada, abia ai văzut -o, şi-o
duc. I Adesea-ntre ziduri prin porţile-nchise I săgeţi de la 'dînşii culegem prin 'Străzi1e noastre. / Abia se găseşte in jurul. cetăţii un om să
lucreze I .ogorul, şi...,acela e veşnic cu mîna pe armă, I păstorul ce cîntă
'din fluier se află su!1t coif I şi oile frică nu au despre lupi, ci de oaste; I
abia prin castelul de-aici ne-apărăm I şi chiar înlăuntru, cu greci îm preună, ne 'Sperie barbari, I căci nu-i osebire-n cuprinsul de ziduri de
dînşii . / Şi locul ce-l ţin emailarg decît cellalt, I şi , chiar dacă teamă
nu-ţi este de dînşii, ţH scîrbă I de piei ş i de timple cuprinse în pletele
lungi. I Acei ce se spune că sînt mlădiţă grecească I în loc de veşmîn
tul de-acasă ,cer persice brace I şi limba o iau de la ceia cu ca"e duc
viaţa-mpreună, I "ar eu doar prin semne mă pot inţelege cu dinşii ; I şi
astfel, cum nu pot cuvinte cu dînşii să schimb, I ca ba'rbar 'În ţară stră
ină, ei ·rîd de latina-mi ! şi pot despre mine să rîdă de faţă în voie / şi
poate-mi aruncă: 'În faţă exilul ce-l sufăr" :m,
Trecere a de [a una 'la ,cealaltă operă din exi:!, de la Tristia la
Pontica, este frecventă în urmărirea cîte unui aspect de viaţă ori peisaj 'scitic, motivul documentar fiind căutat de Iorga cu erudită cunoaşT ristia, v, 7, 45-58.
Tr istia, V, 12, 53-58.
2S Tristia, v , 10, 15-40.
26

27
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tere a poemelor surghiunitului. Pămîntul tomitan, pe care Ovidius îl
prezenta lipsit de roade în scrisorile sale pontice :

Non age1' hic pomum, non dulces educat uvas ;
Non salices Tipa, ,t obara monte virent

sau mai departe:

Quocumque adspicias, campi cultore carentes
Vastaque, quae ne1no vindicet, arva iacent 29
apar, în versiunea lui Iorga, într-o formă foarte apropiată de original :
"Ogor nu- i, nici roadă, nu cresc nici strugulii dulci, / nu-s sălcii
pe maluri şi nici nu~s pe munte păduri .. . I Oriunde te uiţi e cîmpul
lipsit de locuit""'r'i, I ogoarele-s întinse şi nu-i nimeni pe ele ... "
Pustietatea peisaj ului pontico-danubian este urmărită ş i in versurile din Pontice (III, 8), în care, la Ovidius, apare expresivul vers \'·eferi tot' la inbinsele cîmpuri de pelin:

TTistia de formes paTiunt absinthia campi
care, la Iorga, sună astfel: "Absintul -cel trist umple cîmpul cel gol
ce-a lui iarbă", unde nereuşită e numai folosirea repetată a ,a rticolului
demonstrativ cel, dar unde completivul "cu-a lui iarbă", inexistent la
Ovidius, dă voiciune interpretativă şi largă viziune peisajului dobrogean
năpădit de triştii pelini.
Nu-s izbutite, desigur, în totalitatea lor versurile traduse de Iorga,
şi totuşi multe dintre ele merită să fie reţinute. Astfel, scrisoarea în
care Ovidius evocă ~arna la Tomis şi care a reţinut atenţia mwtJora
dintre traducătorii noştri, - cea mai reuşită rămînînd, după părerea
noastră, versiunea Iui Haşdeu, pentru forţa ei interpretativă nu este
însă de nesocotit nici varianta lui Iorga, din care ne mulţumim să redăm o frîntură: elocventă : "Dar, cînd o tristă iarnă întinde -urîte maluri 30 I şi tot pămîntul este ca marmura de ger, I .cînd orivăţul soseşte
şi iarna de la pol I şi-atîta e puterea de vînt, încît aruncă I ş i turnuri
ş i prin aer învîrte coperişuri, I se apără cu blănuri şi bracele cusute I
albia. şi din tot trupul d.o ar faţa lor o vezi. I Ades auzi c um sună de
gheaţă părul lor I şi scînteie de gerul din ea alba lor bao'bă" 31.
De ·remarcat că, de multe ori, versurile nu sînt traduse in succe;:5iune, ci pe :sărite, Iorga urmărind numai ceea ce poetul '1'oman prezenta
cu valoare documentară şi ocolind exagerările cu care exilJ.artul îş i Împănează tex tul A'serţiunea, bunăoară, că lin Pont: "Niei soarele, nid pl-oaia
nu pot topi zăpada, I şi crivăţul o-ngheaţă : ea-n veci nu se mai ia ; Inu
. -a topit cea veche şi vine alta nouă I şi - n multe părţi rămîne omăt din
:.".) Pontica, r, 3, 50-51

ş i 55-56.
30 Versul în original e aşa:
At cum tristis hiems sQuallentia protulit
ora = "Insa cind iarna mîhnită şi -arată hidoasa ei faţă" (trad . şt. Bezdechi). Se
pare că Iorga l-a luat pe ora "feţe" dl'ept O1°as "maluri"
Jl Tristia, III, la, 9-11 şi }7-220
o
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.două;

ierni" 32 - o imagine siberiană a Dobrogei - nu apare în traducerea lui Iorga, aceste versuri fiind lipsite de valoare documentară.
Un lucru pe care zadarnic am căuta să-l stabilim, dacă am voi să
re constituin1 schema metrică a versurilor traduse de Iorga, este fidela
păstrare a unui ritm in care traducătorul s-a angajat. Dacă uneori foJo seşte iambii suitori, cum :le spunea Eminescu, alteori Iorga se încun1etă să dea o formă. ce- i aparţine într- L;n fel, hexan1etrului dactilic,
dar la care schema prosodică nu este in totul respectată , ca, spre exemplu, in următoarele versuri :
"Atîţia dintr-inşii de tine, frumoasa D1ea ROD1ă, îş i rîd / şi arme
romUl1e nu sînt pentru dînşii o teamă: / sînt siguri pe arcul ce poartă,
pe tolbele pline, / pe calul ce poate cuprinde întinderi imense ... " 33 La
fel de manifestă e tratarea într-o manieră proprie a unor hexametri
latjni care, la Io rga, se înfăţişează astfel: "Cînd eram tînăr, fugeam
de-ale ,a rmelor jocud, / şi numai in şagă de ele m -atinsei atunci; lacum,
mai bătrîn, pun la coapsă un gladiu şi scutul în stînga I şi părul cărunt
n cuprinde azi coiful de luptă. / Cu grabă noi prindem, la s!tigăt, ce
arme avem; IeI, duşn1anul , are săgeţi Înmuiate- n venin dus cu dinsul /
şi zidu-l înce?xcă, suit pe un cal gîfîind. / Cum lupul cel lacom apucă
o oaie rămasă afară I de ţarc şi şi -o duce prin cîn1p şi pădure, / aşa
~i bar-barul, de află pe cimp omul care / n-a stat să s -ascundă-n al porţii
cuprins, I şi -l ia în robie cu lanţul de git după dinsul, I ori cade ucis
de veninul închis în săgeţi. .. " 3'l
Ceea ce li se poate reproşa traducerilor lui I orga este, de fapt,
ritmul nu întotdeauna urmărit cu stricteţe, ceea ce duce, e-adevărat, la
o ir.saiisfacţi e, dar frumuseţea limbii folosite suplineşte cu prisosinţă
această carenţă, ritmul, încetinit un moment sau nerespectat în totul,
fiind reluat, după un picior sau două n1etrice, cu o voiciune şi o prospeţime demne de laudă.
In zugrăvirea felului de viaţă în exilul de la Tomis, Iorga preciza
că Ovidius a continuat să fie, şi aici, un roman : "Se înconjură (... ) de
amintirile neuitatei, dureros de doritei cetăţi. In casa lui, pe care niciodat[, n-o vom şti pe ce loc a fost, dar unde guvernul roman nu l-a
lăsat să mucezească în sărăcie, este altarul împăratului! sint chipurile
soţiei şi ale celor de aproape ; în zorii zilei de naştere a cezarului el
serbează, aprinde tămîie înaintea chipurilor v enerate sau iubite" 35 •. •
).Farmecul locurilor are însă tai nele sale, de care nimeni nu poat€ scăpa.
Poetul roman ajunge astfel a cunoaşte ţara pe care n-a voit s- o iubească , ochii &trălucitori de dor fii nd veşnic întorşi cătl'e Roma triumfurilor, adunărilor de iIl'telectu;<li, prietenilor şi stăpînului. Privirea-i
n1erge însă departe împrejur ... " 3G Şi după ani, în sfîrşit, le va spun e
32

Ibidem, vers. 13-16 (trad. Teodor Naum).

33 PonUca. 1, 2, 83-86.
3', Tristia , IV, 1, 71-84.
3., N . Iorga, op. cit., sub nr. 10, p. 72-Î3.
:J(j 1 biclem, p. 73.
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"acestor buni negustori şi co răbieri că, urînd locurile lor, adesea criticate şi de dînşii, el le iubeşte ..." 37 Concilierea între poetul din Sulmona, "cea cu fintini de gheaţă", 38 şi viaţa tomitană, detestată de poet
în primii ani de exil, este magistral pictată de Io rga: "Ireconciliabilul,
hrănit de zadarnice speranţe în al şaselea an de exil, ajungea însă la o
lmpăcar'e cu geţ.ii înşi şi. A mers pînă acolo încît , învăţînd aspra limbă
a barbarilor, a scris o carte în limba getică (... ), în trebuinţînd chiar mă
su~a poetică '8. unei limbi care - şi avea deci structura într-o civilizaţie
începătoare şi putea să' se supuie ritmuri10r 1atine ... " 30.
11n aceastăi parte finală, ţin să amintesc, ca un pios omagiu, cuvint ..le unui alt interpret al lui Ovidius, eruditul filolog clasic Ştefan
Bezdechi, singurul dintre români care, de la Miron Costin, acesta .f iind
" cel dintîi, traducător şi imitator român din tpoetul de la SuJmona" /ill,
s-a Încumevat să-I transpună pe Ovidius In româneşte, din nefericire
doar T,.istia, respectînd metrul originar. Neuitatul om de ştiinţă spunea
aşa: "LuQrul de căpetenie e să respecţi şi să redai, pe cît posibil, Bn
traducere, atmosfera şi 'coloritul relativ al stilului din original" /il.
E tocmai ce a izbutit să facă N. Iorga.

UN INTERPRtTE DU POtTE OVIDIUS: NICOLAE IORGA

Resume
Notre gl'and historien Nicolae Iorga - il y a juste cent ans depuis sa naissance (1871-1940) - a ete en meme temps un excellent philol ogue classique. Comme
preuve - ses travaux de jeunesse dans ce domaine et ses preoccupations u lterieures pour une histoire de la litterature hellime et romaine, accompagnee ~I' une anthologic, ainsi que ses traductions - con servees, il est vrai, par fragments seulementdes oeuvres des poetes classiques, Homer, Virg1Ie, Ov ide. P OUl' !'exile de Torni.
outre une- piecc a sujet ovidicn, nous possedons d e Iorga, loiÎntegree dans son
oeUVl'e fondam entale, Hi stoire des Roumains (I er vol., IIe par tie, le Sceau de
Rome, Bucarest, 1936, chapitre Le Mande clanubien reJLete par l es poetes) la tra·
dudion de nombreux frag ments de T ristia et de Pontica, dont l'auteul' de la presentc note s'occupe, non seulement sous le rapport de leul' valeul' documentaire
- line seri e d'informations sur les gens et le territoire compris entre le DanubQ
et la Mer Noirc - mais aussi bien sur leul' realisation artistique en roumain.
En parlant de leurs qualites, il manifeste son regret que la litterature roumain9
n'ait pas hel'ite du grand historien, quelques decennies plut6t, une vcrsion integ rale des oeuvres ecrites en exil par le poete Ovide.
3, 1bidem, p. 75.
:k! Tristia , I V, 10, 3 : geliclis ttb errimtts ttlulis "cea cu fîntîni de gheaţă" (trad.
Teodol' Naum).
:Ifl N. Iorga, op. cit., sub nr. 10, p. 77.
4U N. Lascu, Ovidiu în România, (cap. II Ovidiu în opera la Miron Costin)
în voi. Publius Oviditis Naso editat cu prilej ul bimilenariului morţii poetului (1957)
de Academia RS.R.
t,J Ştefan Bczd echi , op. cit., p. XXXVI,

JO-c.:i6

465

EIN INTERPRET DES POETEN OVlD: NICOLAE IORGA
Zusammenfassung

Der grafle rumanische Historiker Nicolae Iorga, dessen Geburtstag sich bereits
zum hunderten Male jahrte (1871-1940), war auch cin ausgezeichneter klassischer
Philologe; seine Jugendarbeiten auf diesem Gebict so wie seine spăteren Bemuhungen tim cine Geschichte cler griech ischen und cler romischen Literatur, so
wic um c in e Anthologie, fernel' clic hinterbliebcnen 'Oberseîtzungen, \Venn auch nul'
van e in igen Fragmenten cler Klassischen Dichter Homer, Vergil, Ovid, besta1igen
diese Bchauptung. Van Ovid hinterliel3 Iorga au13er e inem Schauspiel, in dem der
Verbannte van Tomis clic Hauptperson i5t, die Obersetzung zahlreicher Fragmente
aus de n Tristia tind aus dcn Briejen vom PonLus, clic in sein Hauptwerk Istoria
românilor (Die Geschichte der Rumanen) eingearbc itet sind (1. Bel., 2. Teil, Sigiliul Romei (Der Siegel Roms), Bukarest, 1936, Kap. Die \Velt am Donaustrom im
Spiegel der Poeten). Mit eliesen Fragmenten befaJ3t sich cler Verfasscr vorliegendcr
Studie sowohl vom Standpunkt des dokumentarischen \Vertes aus betrachtet,
- eine Rcihe von Informationen enthalten sic uber die Menschcn unei Gebide
zwischen Donau und dem Schwarzen Meer -, als auch der NUnstierischen Gestaltung in der rumanischen Sprache. D er Verfasser zeigt ihren Wert auf und
bedauert es fUr clic l'lImanische Lileratllr, vor Jahrzehnten kcin groBeres Erbe.
keine Gesamtausgabe cler in cler Verbannung geschriebenen Werkc des gl'ofien
Poeten Ovid in Iorgas tJbertragung tibernommcn zu haben.

