GEORGE COŞBUCŞI ANACREONTICA
ELINA
DE
TRA.IA:\J
DIACONESCU
Poezialui Anacre.on
s-a bucuratde un renumerăsunătorîncă din antichitate,
datorilăsubiectelor
salefrivoleşi spirituale,gustate de un publiclarg, şi, deasemenea,
graţie stiluluisău cuceritor,cu tnrturlrtcotidieneşi reminiscenţe
livreşti,hornerice
şi
Iesbice.A cunoscutnumeroşiimitator!mai întîi în epocaromanăa literaturiieline
şi apoi,în timpurilemoderne,de la poeţiiPleiadeipînă la poeţiinoştri Văcăreştl,
PoetulIonian,părăsindexperienţaliricăa poeţilordin Leshos,spontanăşi vibrantă,
cultivă,in condiţiilepolitieeinstauratede "tirani",o poeziegalantăşi convenţională,
potrlvttăsituaţieisale de poet de curte.Din cercetareapoeziilorsalvatedin vitregia
vremii,care circulau,împreunăcu altele, În perioadaalexandrină,în cincicărţi, ca
şi din cercetareaanacreontlcelor
compuseîn perioadaromanăde numeroşiImitatort,
s-a
pututstrăbătute
afirmacăde
temele
salernalîţle.
preferate
sÎntel'oslll
uinul, trarj.sfigurate
În tonuri
au-,
tentice,
discretă
Evitînd
temeşipolitice,
iJ,tllnitecîndva
la Alceu
se îndreaptăuneorispre teme cu ecourivibrante,imbălrinireaşi moartea,continuînd
astfelpe Mimncrrn,
la un registruliric în carenostalgiavieţiisau teamade moartecomunicăin tubul dc orgăal unui glaspoetictulburător.Prin acestepoezii,Auacreonse
depăşeştepe sineşi pătrundein zoneleadinciale lirismuluielin.Pe lîng;\t meleamintite, poetuldin Teossenstbiltzcaz
ă poeticşi leme războinlce,reliefîndÎndeosebi
latura
Jar tragică,sautemearhitohice,
apăsîndpe invectivă,claracesteanu sint tipicecreaţiei
saleşi nici nu au fost receptatede imitatoriisăi din antichitatesau din perioadamodernă.
Înrlurireapoezieianacrcon
ticc asupra creatieiunor poeţi occidentalidin secolul
luminilorsau din prima jumătateli secoluluitrecut a îmbogăţitlirica europeanăa
vremiicu note liricenutentlce-.OperapoeţilorfranceziBcrnis,Grecourt,Massou,Panard, a italicnilorBert.ola,Mazz
a, Savioli,Vitorelli,a grecilorPsalidas, Hristopulos,
Dauti,Fotinoeste luminatăde o at.rnosf'eră
anacreon
tică pură şi elevată. În literatura
românăinsă, spre deosebirede Occident,liricaanacreontică
nu reprezintăo sursă importantăde stimularea lirismuluiautohton».La Ioan Cantacuztno,
la-Yăcât-eştl,
la
1 IuliuValaori,Anacreonsi
imilalorii
săi, în "Orpheus",
III, 1927,nr. 2, p. 78--82;
M. Marinescu-Hlmu,
Athan
asieChristopol,
în "AnaleleUniversităţiiBucureşti",XX,
Hl71,p. 39--51.
2 Pentrureferinţebogate,prinlrealte studii,veziD. Popovici,La liileraturel'OUtnaineli Fepoque
desltuniercs
; Sibiu,1945,p. 375 ş, u.; Al. Piru,PoeţiiYăcărcşt];
Bucureşti, 1967,p. 98 ş. u. şi Istorialiteraturiiromâne,Bucureştt,vol, II, 1968,p. 189ş. u,
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Conachi,la Asachi,la Barbu Paris Mumuleauu,
În şirul numeroaselor
piesenelransf'ignrateartistic,ne inllmpinăfa!'versuriautenticecreatesubcertăInrlurm-anacreo
ntică.
Valorificarea
anucrconticei
elineîn poeziaccshuclană repreztn
tă un momentnou
in receptareaIiri-tl anacrconticein literaturarornâuă,superior,prin calitateasa poetică, momentului
premergiltorelinvremeaVăeâreşttlor.
G. Coşhu«a tradusşi a prelucrat, în adolescentasa, numeroasepoeziidiu liriciigreci.in anul 1887,poetuldin
Hordouîi scrialui Slavici:"Toatăocupatluncn-n
anul trecut şi anul acestuŢumătate
mi-a fost compunerea
unei Anlalo
qi! greceşti
- vreo 430 de poesiide toată mina din
H2de autori-, tradusăîn hexamcLre
şi In versurimoderne
... Aş dorisă-nceppuhlicare
a
pocsiilorliriceîn ceva foaie"3.Acestflorilegiu,din motivenecunoscute,
n-a apărut.
Traducerile
lui G. Coşbucelinpoeziaanacreonticăanticăau fost publlca
tc partial
în "Tribuna".AcesteversiuniIl-aufost cercetatetoate paraleleu textul elin. Situaţili
aceastaa determinatapariţiaunoropiniiaproximative
şi neunitare.G. Ibrăileanu'!
socoteştecă influenţele
străinein poezialui G. Coşbucsînt "culturăIitcrară"şi nu "modele"
şi, de asemenea,că anacreouticele
"chiar dacăar fi plagiatc",pentrucă poetul "nu
le-a spustraduceri" sau "dupăcutareautor",nu constituieo problemă de estelică.
G.Scrtdon,in lucrareaPaginidespreG. Coşbuc'',
arată că anacreonticele
lui G.Coşbuc
"amintese de catrenelemareluicîntăreţarab (!) OmarKhalarn
" şi căp()etul,al cărui
crez e Iatinesculcarpeâiem,e preocupatmai mult de ziua de azi; Eu numaipentru
azi port grijă.,. Şi mîinepot să nu maifin". Al. Piru"afirmăcă numaipoeziaGliabea
din ploivărsatepare a aveaun raportcu Anacrcon,
restulfiind,dacănu originale,prelucrăridupăizvoarenecunoscute,
iar D. Micu7socotcşte că anacreonticeJe
coşbuciene
sînt
"traducerişi adaptăridin Anacreon
" şi ilustreazălaitrnotivu1 lor -- "Indemnulla Inecarein vin a oricăroranxletăt!"prin cînteculGliabeadinploivărsate.Analizindprocesul
literarstirnit de Ariacreontice,
G. Scridon,în lucrareaEcouriliterareuniversale
în poezia
lui G. Coşbuc,
ajungela concluziedreaptăcă în editiaprinccpsBaladeşi idile, eu excepţia poezieiBea cîmpiaploi vărsate,nu existănici o traduceredin Anacreon.Nu
acceptămInsă întru totul părereacă din lecturacelorlaltecrntecce.nacrconttce
puhlieate de G.Coşbucin «Tribuna»şi ncincluseîn culegereaBaladeşi idile "amputut constata" numai"uneleinfluenţedin odclclui Anacreon
" şi că "celelalteanacreontiee
ale
lui G. Coşbucpăstrează[numai]în generalatmosferaliriciigreceştt:".O cercetareparalelă cu textul elinne relevăînsă, pe lingăpoeziaBeacîmpiaploi nătsaie;textul altor
traduceripublicatein "Tribuna",pe care,dealtfel,.
poetulle recunoaşte,fără să le specifice titlul, Într-omărturietardivă.G. Coşbuc,referindu-se
la tradncerilesale,printre
altele,afirmă:."Amtradus toate poeziilelui Anacreou
•., multe din ele sînt publicate
în «Tribuna»9
şi, altădată,lămurindproblemaplagiatului,destăinuie:"Eramin străinătate... Un prietena scosvolumulîn lipsa mea... El, neştiind,a pus între poeziile
melec1tevabucă:ţi
traduse"Jo.
Aşadar,G. Coşbucar fi tradustoaUioperalui Anacreol1,
din carea publieatparţialin "Tribuna",iar includereaunorhucăţitraduseîntre poeziile
saleoriginalea fostcomisiide un prietenneinformat.Observaţiile
noastreconfirmămărturia poetuluişi allumecă In "Tribuna"au fostpublieatemai multetradueeridin lirica
anacreontică.Între cînteceleHllacreonticc
publicateîn "Tribuna"sub titlul echivocde
3 I. E. 'rorouţ.iu,Stadiişi docllIuenlc
literare,voI. III, Bueureşti,1932,p. 216.
4 G.Ibrăileanu,Influenţeslrâineşi realitâtinaţionale,
In "Viaţaromânească",
XVII,
1925,p. 266 ş. u.
5 G. Scridon,PaflillidespreGeorge
Coşbuc,Bucureşti,1H57,p. 55. Preeizărncă
vcrsurUecitate peutru a ilustra preocuparea
pentruziua de a?:ia poetuluisint traduceri elinanacreonticaclină.
6 Al. Piru, GeorgeCoşbllcşi litera/urauniversalâ,în "Gazeta literară",XIII,
1966,lll'. 36.
7 DumitruMicu,GeorgeCoşbuc,Bucureşti,1966,p. 33.
8 G. Scridon,EeomiIiIcrareuniversale
In poeziallli G. Coşbuc,Bucureşti,1969,
Jl. 118şi 122.
9 GeorgeCoşbuc,Fire de lori, Bucureşti,1896,.p. 170.
10Ibidem.
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Atiacreontic
l t, întllnim,in afară de poeziaGlia bea din ploi oărsaie,alte traducerişi
prelucrări.
Prezentăm,
paralel,prototipulelin12
şi tălmăctrea-:'
poetuluiroman:
Ou uot ll01.El
Tâ r(rfEW
TOGCXPOEWV
aVU1no<;;
000' EIAE
nu /lE 2:Ao<;;,
OUCE
qJOovw
TUpUVVOl<;;.
El"oillEAEl
/-.IIJpOIO"lV
KCXTapEXEIV
lJTTllVI1V,
EMolIlEAEl
p600lO"\V
KCXTWJ'TPEqJElV
KUpqVCX
Ta (JjlI"EPOV
MEAEl
1"01,
TOo'auplOvTl<;;
oiosv;
U /lEIIAEY€!<;
.rc ell<;;
el o'au Q>PUY1UV
alJT(<;;'
EYWO'El1â<;;
6AUHJEl<;;.
ouXlTmo<;;
WECJEV
W,
OUm2:6<;;
o}XiVE·
<JTpaTo<;;
CEl<alVOc;
aAAo<;;
arr'ol1uanuvflEUAAUJV.
Mll flEqJUYE<;;
elPWo"(t
rcv rroÂtâV
EOElpaV
/-I1l0'OTl
rroi 1T(XpEaTlV
CivOo<;;
al</-Ial0v,
Taf!a
qJlATpa,
CPIAa,
OIU}1J<;;'

Anncrr-ont
ieâ1'1
Ca Gyges,sardicu
l despot,
Eu uu-s setosdupă renurue,
Nimicnu-nvldlezpe lume
Şi-afi gelosdelocnu pot.
A melegriji şi t.ăinutri
Sint toate numaisă port salbe
Şi să-midedicpletelenlbe
Ghiriandclorde trandafiri.
De alte griji alţi oameniştiu,
Eu numaipentru azi port grijâ
Căcitimpule cu braţ de spijă
Şi mîinepot să nu mai fiu.
Anucreonttcă
Tu lauziîn cîntăr] mărirea
Tehanllor,el cîntă firea
Şi tot ce Thalescunoştea.
Eu însă cînt robiamea.
Nu flote ni-auînvinspe mine,
Nu regi cu tolbelargi şi pline.
Altfelde trupe in-aulovit,
Doi ochi de foc şi-unglasiubit.
Anacrcont.lcă
De ce fugi, COplă,de mine?
Obrajiităi tlnertea tine
Aprinşipar de rumenişi plini,
Ca rozelevara-ngrâdini.
De ee fugi? Am (lungicu pe rrunte,
Am pleteTarişi cărunte?

11Precizămcă prin titlul A'nacreontice
putem înţelegeatît poeziielinetardive
atribuitelui Anacrcon(căcitoate poeziiletradusede G. Coşbucşi publicateîn "Tribuna" slnt anacreontice
elinedin epocaromanăşi HUcreatiiale lui Anacrcon),
cît şi
prelucrărisau creaţiicoşbucieue
cu subiecteanacreoutlce.
în situatlaacceptăriisensulu
i
de creaţii elinetardlve atribuitelui Anacreon,învinuireade plagiataparegratuită,
deoareceprin titlul Anrtcreoniice
poetulnumeatocmaipoeziileanommllorelinidin perloada romanăcare au imitat pe Anacrcon.
12Textulelin il reproducem
după Cal'minaAnacl'conlea,
ediat de C. Prclseudauz
,
Leipzig,1912.
la Traducerile
lui G.Coşbuc,nerepro
dusein volum,au fostpublicateîn "Tribuna",
după CUlU
urmează:Anacreontică
(Ca Gyges,
sardiculdespot),în "Trihuna",V, 11188,
nr, 4; Anacreontică
(Tu lauziîn cintărimărirea),"în Tribuna",V, 1888,nr, (j şi Anocreonticâ(Decefugi copilăde mine),în "Tribuna",V, 1888,nI'. 21.
14Referitorla aceastăanacreontică,G. Scridon,deşipune al:1tul'iversiuncD
cOŞbuciunttcu ceaelină(tradusădin germanilîn proză),nu afirmătotuşi(nu vedemde ce)
că e o traducereÎn manierăcoşbuciallă.
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Ca părul meualb de ninsori
Nu-ialb nici un crin între flori.
Sînt crin cu, tu roză de varăI
Şi floricînd aşezitu-n pahară
Ce floriau un farmecmai plin
Ca roznlipiti!de crin?
Pentru realizareaacestorversiuni(cu operareaunor climinări În prima poezie
i cu adăugiri maximeîn ultimapoezie),poetula utilizat,probabil,pc lîngă echiva
,
leutele germane,textul elin,aşa cuma procedatdud a tradusOdiscia=,
În comparaţie
cu traducerilelui 1\1.G. Bonachişi St, Bezdcchi,variantelecoşbuciene
se distingprin
o substanţăpoetică robustăşi prin timbrullor autohton.Remarcăm
Irumuseteametaforeifără echivalentelin "Căcitimpulare bruţ de spijă"sau scenade localizareautohtonă; "Şi flori dud aşezitu-n pahară".Acesteadăugiri sugerează,într-unanumit
grad, note specificecreaţ.iilorsale originale.
StrucLuri
stilisticecare au devenit constanteale poezieimaturecoşbuciene
- viziunealiricăobiectivăşi constelaţtaclasicăa mijloacelor
dc sensihiliznre- se Întîlnesc
cu o ponderecare nu poate fi iguoratăîn ciclulAuacreoniice,
dovedind,pe lîngăunitatea slilislică a operei sale, asimilareaorganică,In consonanţăcu temperamentul
poetuluişi pantconulsău folcloric,a 11n01'
structuristilisticespecificepoezieielineşi
laline.
Viziunea
liric,'(obiectivă,rcmarcată încă de Platonşi Aristotelcu privirela Homer,a devenitnormăInliricacllnă, maiputin în cealatină,şi, prin intermediul
acestora,
a pătrunsîn poeziaclasicăeuropeanăelinvremurilenoi. G. Scridon,pe linia opiniilor
intrateîn traditie,de I:!C. D. Gherea-"
la G. Călinescu,
consideră
Ctl"în lirismohiectiv
,
reprezentabil,
constă,tnalntceletoate,originalitatea
lui G.Coşbuc"!".
Specificul
lirismului
obiectivcoşbucian
nu ni-lconferăînsă,e necesarsă adăugăm,procedeulîn sineei generalizareasa şi profilulsăuiluminatelesubstantape careo reflectă.Întreagaelegie elină
din care G. Coşbuca tradusmasiv se distingeIl] liricalumii,cu puţineexcepţii,prin
lirism obiectiv.Numailatinii strămutăelegia,cu multăvigoare,din lumealirismului
obiectivşi mitologic
în lumealirismului
istoricşi a sentimentelor
proprii.Lirismohicel.iv
întîlnim,în pantconulliterar al lui G. Coşbuc,la Anacrconşi Teocrit
, la Catulşi la
Vergiliu,sau,pe terenromânesc,alăturide pieselefolclorice
cunoscutede poet, în proporţii mici,la Asachişi Bollntfrieanu,
la Heliadeşi Alecsandri.G. Coşbuc,in lumina
experienţe!
artisticea lirici)elineşi a uneitradiţiipoeticeautohtone,cuttivtudlirismul
obiectivşi transfigurîndsufletulrustic, Inaltă spre piscuriidila românească.
Tot ca o constantă,cu prefiguraţiiln liricaantică,Impletin
du-seorganiccu lirismul obiectiv,Întîlnimstructura şi funcţia specificâa mijloacelor
de scnsibilizare
.
S-a observatcii în poezialui G. Coşbucsînt metaforepuţine.O analizăa acestoraîn
()pf.t,KU.V
<JTECP(XV0l01V
()rrUJrrpE:tEl
Ta AfUKl'f.
iJ6bOlKpfv(J.
rr)..UKEvra

15Nu împărtăşimopiniilecaresusţincă G. Coşbuca t.radus din poeţiielini, în
speţădin Homer,numaiindirect,prinIilierăgermană(cf',St, Cazimir,prefaţăla Otiisciu,
trad. de G. Coşbuc,Bucureşt.i,1966, p. VIII). Liceuldin Năsăud,cu programăde
învăţămîntaustrlacă,în care se Interpretaucei mai de seamăautorielini timp de 5
ore săptămînal,din clasaa III-a pînă în clasaa VIII-a,nu putea să nu fi Iniţlat pe
G. Coşbuc,atît de Indrăgoslitde clasicisll1ul
greco-Iatin,
să descifreze
cu dicţionareşi
traducerimodernctaina textuluielin. Dealtfel,P. LoelIsteanu,
într-uninterviu,mărturiseşteclarcă l-a văzut pe G. Coşbucconsult
Indtextulgrecescal Odiseei:"Niciodată
nu mi-aşfi inchipui
Lcă o carte grecească
-- acestmoderninstrumentde tortură inchiziţionalăal tinereţeinoastrede liceeni- ar fi in stare să distrezepe un om. G. Coşbuc
m-aînvăţatc:\te pot facesă rîzi şi litereleaceleasucitecu învirtiturjeleburghiu".(P.
Locusteanu,De Dor
bă cu G. CoşIiue,In "Flacăra
", 1, 1911,nI'. 8, p. 59).
J6C. Dobrogeanu-Gherea,
Studiicrilice,voI. II, Bucureşti,1956,p. 253.
17G. Scridon,GeorgeCoşbuc,Operealese,V'o1.1, Bucureşti,p. XXII.
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eoutex
tele lor poeticerelevăfaptul dl toate au, ca şi în Anacrcunşi Catul!",izvoare
folclorice
saulivreşti!", o structură,maiales,binarâ, bazntă pe unterlinmcom
purationis
luminos,şi în genere,o funcţieplasticlz
ant.ă,subordonatăunei vixiunlclasice.Dar G. Coşbuccultivă cu predilecţie
cnmparatta,personificarea
şi met.ou
imiu, implicateînsă În ('011slela·ţiistructuralecare amintesc,prin structuraşi funcţia lor, de lumea imaginilor
jJoeticedin Ilrlca antică, 3 cI1J'OI'
clavlutută sună la unison,în celemai frecventesitltaţii, cu normapocticiianstotchce.Prezenţaredusăa metaforeişi frecvenţamal ridicnl.ăa coempuratief,
personiflcărllşi metonimie!
In idilacoşbucla
nă, se explic,!Însă
pelîngăalternotivc.prln
viziunea
lirismului
săuobiectivprecumşi prinmediulsăuinsntrn
tor.
Lirismulobiectiv,reprezcn
tabil,îl constringesătransfigureze
gindurileşi sufletulunorperSOl18je
simple,şi desfgur, vestmintulhogatmetaforicar li incorsetat,natu.ruleţc
a sentimentelorrustice.
Prczenţa liriciianticeşi, îndeosebi,a creafiei anacrcnu
tiee eline,sub formaunor
traducerişi prelucz-ăr],
valorificate In consouan
ţă cu temperamentul
şi formaţiapoetului
romăn, într-o perioadăcînd mişcareaanacreonticăeuropeanăşi ecourilesale rornâne.şti20
se stlnscscră,a Lărgitorizontulcrenţlc
i cuşbuciene şi, totodată, a sporitluminile
stilisticecare încoronează,
aşa cum am încercat5<1sugerăm,templul său poetic.

18Amintimde Catulpentru că G. Coşbuca tradus masivdin acest ('leg-iac
latin
(el'.'1'11.
Naum,Impresiişi sugestiiClIprintrela citevatraduceriromâneştidin Calul,În
.AnuarnlInstitutuluide studiiclasice",II, 1933-1935 p. 78- 98).
19DinrÎlHlul.I1wtaIOl'elol'
cu originelivrescăanticăamintim:"ClIpe-llCUllUllî
nd cu
vin" (Andromahe).
Acestcontextmetaforic.
apareaidomaîn Horndr:"Kpll111ra.S;
f_1HCTE<paVTO
1TOTOîo(C
-Llioâa1 470sau JKPl1T1îpa<;
ElTI(JTE<pECX<;
oYVOIO"
«Lliad
a, VIII, :12.
20Pentruaceastăproblemăsînt scmnlflcat.ive
opiniileluiD. BolIntincanudin [refaţaprimului
său volumdeversuri- 1847- şi elinprefataultiruutuisău volumde versuri
- 1869- , In care prezintă,printre altele,situaţiaanacronică
a poezieianacreont
ice în
pragulvaluluirevoluţionar
paşoptist.

