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Poezia lui Anacre.on s-a bucurat de un renume răsunător încă din antichitate, 
datorilă subiectelor sale frivole şi spirituale, gustate de un public larg, şi, de asemenea, 
graţie stilului său cuceritor, cu tnrturlrt cotidiene şi reminiscenţe livreşti, hornerice şi 
Iesbice. A cunoscut numeroşi imitator! mai întîi în epoca romană a literaturii eline 
şi apoi, în timpurile moderne, de la poeţii Pleiadei pînă la poeţii noştri Văcăreştl, 

Poetul Ionian, părăsind experienţa lirică a poeţilor din Leshos, spontană şi vibrantă, 
cultivă, in condiţiile politiee instaurate de "tirani", o poezie galantă şi convenţională, 
potrlvttă situaţiei sale de poet de curte. Din cercetarea poeziilor salvate din vitregia 
vremii, care circulau, împreună cu altele, În perioada alexandrină, în cinci cărţi, ca 
şi din cercetarea anacreontlcelor compuse în perioada romană de numeroşi Imitatort, 

s-a putut afirma că temele sale preferate sÎntel'oslll şi uinul , trarj.sfigurate În tonuri au- tentice, străbătute de discretă rnalîţle. Evitînd teme politice, iJ,tllnite cîndva la Alceu , 
se îndreaptă uneori spre teme cu ecouri vibrante, imb ălrinirea şi moartea, continuînd 
astfel pe Mimncrrn, la un registru liric în care nostalgia vieţii sau teama de moarte co- 
munică in tubul dc orgă al unui glas poetic tulburător. Prin aceste poezii, Auacreon se 
depăşeşte pe sine şi pătrunde in zonele adinci ale lirismului elin. Pe lîng;\ t mele amin- 
tite, poetul din Teos senstbiltzcaz ă poetic şi leme războinlce, reliefînd Îndeosebi latura 
Jar tragică, sau teme arhitohice, apăsînd pe invectivă, clar acestea nu s in t tipice creaţiei 
sale şi nici nu au fost receptate de imitatorii săi din antichitate sau din perioada mo- 
dernă. 

Înr lurirea poeziei anacrcon ticc asupra creatiei unor poeţi occidentali din secolul 
luminilor sau din prima jumătate li secolului trecut a îmbogăţit lirica europeană a 
vremii cu note lirice nutentlce-. Opera poeţilor francezi Bcrnis, Grecourt, Massou, Pa- 
nard, a italicnilor Bert.ola, Mazz a, Savioli, Vitorelli, a grecilor Psali das, Hristopulos, 
Dauti, Fotino este luminată de o at.rnosf'eră anacreon tică pură şi elevat ă. În literatura 
română insă, spre deosebire de Occident, lirica anacreontică nu reprezintă o sursă im- 
portantă de stimulare a lirismului autohton». La Ioan Cantacuztno, la-Yăcât-eştl, la 

1 Iuliu Valaori, Anacreonsi imilalorii săi, în "Orpheus", III, 1927, nr. 2, p. 78--82; 
M. Marinescu-Hlmu, Athan asie Christopol, în "Analele Universităţii Bucureşti", XX, 

Hl71, p. 39--51. 
2 Pentru referinţe bogate, prinlre alte studii, vezi D. Popovici, La liilerature l'OU- 

tnaine li Fepoque des ltuniercs ; Sibiu, 1945, p. 375 ş , u.; Al. Piru, Poeţii Yăcărcşt]; Bucu- 
reşti, 1967, p. 98 ş. u. şi Istoria literaturii române, Bucureştt, vol, II, 1968, p. 189 ş. u, 
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Conachi, la Asachi, la Barbu Paris Mumuleauu, În şirul numeroaselor piese ne l ra nsf'i- 
gnrate artistic, ne in llmpină fa!' versuri autentice create sub certă Inr lurm- anacreo n ti că. 

Valorificarea anucrconticei eline în poezia ccs huclan ă repreztn tă un moment nou 
in receptarea Iiri-tl anacrcontice in literatura r ornâuă, superior, prin calitatea sa po- 
etică, momentului premergiltor elin vremea Văeâreşttlor. G. Coşhu« a tradus şi a pre- 
lucrat, în adolescenta sa, numeroase poezii diu liricii greci. in anul 1887, poetul din 
Hordou îi scria lui Slavici: "Toată ocupatluncn-n anul trecut şi anul acestu Ţu mătat e 
mi-a fost compunerea unei Anlalo qi! greceşti - vreo 430 de poesii de toată mina din 
H2 de autori -, tradusă în hexamcLre şi In versuri moderne ... Aş dori să-ncep pu hlicare a 
pocsiilor lirice în ceva foaie"3. Acest florilegiu, din motive necunoscute, n-a apărut. 

Traducerile lui G. Coşbuc elin poezia anacre ontică antică au fost publlca tc partial 
în "Tribuna". Aceste versiuni Il-au fos t cercetate toate paralel eu textul elin. Situa ţi li 
aceasta a determinat apariţia unor opinii aproximative şi neunitare. G. Ibrăileanu'! soco- 
teşte că influenţele străine in poezia lui G. Coşbuc sînt "cultură Iitcrară" şi nu "modele" 
şi, de asemenea, că anacreouticele "chiar dacă ar fi plagiatc", pentru că poetul "nu 
le-a spus tradu ceri" sau "după cutare autor", nu constituie o problemă de estelică. 
G. Scrtdon, in lucrarea Pagini despre G. Coşbuc'', arată că anacreonticele lui G. Coşbuc 
"aminte se de catrenele marelui cîntăreţ arab (!) Omar Khalarn " şi căp()etul, al cărui 
crez e Iatinescul carpe âiem, e preocupat mai mult de ziua de azi; Eu numai pentru 
azi p ort grijă .,. Şi mîine pot să nu mai fin". Al. Piru" afirmă că numai poezia Glia bea 
din ploi vărsate pare a avea un raport cu Anacrcon, restul fiind, dacă nu originale, pre- 
lucrări după izvoare necunoscute, iar D. Micu7 so cotcşt e că anacreonticeJe coşbuciene sînt 
"traduceri şi adaptări din Anacreon " şi ilustrează lai trn otivu 1 lor -- "Indemnul la Ine- 
care in vin a oricăror anxletăt!" prin cîntecul Glia bea din ploi vărsate. Analizind procesul 
literar stirnit de Ariacreontice, G. Scridon, în lucrarea Ecouri literare universale în poezia 
lui G. Coşbuc, ajunge la concluzie dreaptă că în editia princcps Balade şi idile, eu ex- 
cepţia poeziei Bea cîmpia ploi vărsate, nu există nici o traducere din Anacreon. Nu 
acceptăm Insă întru totul părerea că din lectura celorlalte crntecc e.nacrconttce puhli- 
eate de G. Coşbuc in «Tribuna» şi ncincluse în culegerea Balade şi idile "am putut con- 
stata" numai "unele influenţe din odclc lui Anacreon " şi că "celelalte anacreontiee ale 
lui G. Coşbuc păstrează [numai] în general atmosfera liricii greceştt:". O cercetare para- 
lelă cu textul elin ne relevă însă, pe lingă poezia Bea cîmpia ploi nătsaie; textul altor 
traduceri publicate in "Tribuna", pe care, dealtfel,. poetul le recunoaşte, fără să le spe- 
cifice titlul, Într-o mărturie tardivă. G. Coşbuc, referindu-se la tradncerile sale, printre 
altele, afirmă:. "Am tradus toate poeziile lui Anacreou •. , multe din ele sînt publicate 
în «Tribuna»9 şi, altădată, lămurind problema plagiatului, destăinuie: "Eram in străi- 
nătate... Un prieten a scos volumul în lipsa mea ... El, neştiind, a pus între poeziile 
mele c1tevabucă:ţi traduse"Jo. Aşadar, G. Coşbuc ar fi tradus toaUi opera lui Anacreol1, 
din care a publieat parţial in "Tribuna", iar includerea unor hucăţi traduse între poeziile 
sale originale a fost comisii de un prieten neinformat. Observaţiile noastre confirmă măr- 
turia poetului şi allume că In "Tribuna" au fostpublieate mai multe tradueeri din lirica 
anacreontică. Între cîntecele Hllacreonticc publicate în "Tribuna" sub titlul echivoc de 

3 I. E. 'rorouţ.iu, Stadii şi docllIuenlc literare, voI. III, Bueureşti, 1932, p. 216. 
4 G. Ibrăileanu, Influenţe slrâine şi realitâti naţionale, In "Viaţa românească", XV II, 

1925, p. 266 ş. u. 
5 G. Scridon, Paflilli despre George Coşbuc, Bucureşti, 1 H57, p. 55. Preeizărn că 

vcrsurUe citate peutru a ilustra preocuparea pentru ziua de a?:i a poetului sint tradu- 
ceri elin anacreontica clină. 

6 Al. Piru, George Coşbllc şi litera/ura universalâ, în "Gazeta literară", XIII, 
1966, lll'. 36. 
7 Dumitru Micu, George Coşbuc, Bucureşti, 1966, p. 33. 
8 G. Scridon, Eeomi IiIcrare universale In poezia llli G. Coşbuc, Bucureşti, 1969, 

Jl. 118 şi 122. 
9 George Coşbuc, Fire de lori, Bucureşti, 1896,. p. 170. 
10 Ibidem. 
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Atiacreontic l t, întllnim, in afară de poezia Glia bea din ploi oărsaie, alte traduceri şi 
prelucrări. Prezentăm, paralel, prototipul elin12 şi tălmăctrea-:' poetului roman: 

Ann crr-ont ieâ 1'1 

Ou uot ll01.El Tâ r(rfEW 
TOG CXPOEWV aVU1no<;; 
000' EIAE nu /lE 2:Ao<;;, 
OUCE qJOovw TUpUVVOl<;;. 
El"oi llEAEl /-.IIJpOIO"lV 
KCXTapEXEIV lJTTllVI1V, 
EMol IlEAEl p600lO"\V 
KCXTWJ'TPEqJElV KUpqVCX 
Ta (JjlI"EPOV MEAEl 1"01, 
TO o'auplOv Tl<;; oiosv; 

U /lEII AEY€!<; .rc ell<;; 
el o'au Q>PUY1UV alJT(<;;' 
EYW O 'El1â<;; 6AUHJEl<;;. 
ouX lTmo<;; WECJEV W, 
OU m2:6<;; o}Xi VE· 
<JTpaTo<;; CE l<alVOc; aAAo<;; 
arr'ol1uanuv flE UAAUJV. 

Mll flE qJUYE<;; elPWo"(t 
rcv rroÂtâV EOElpaV 
/-I1l0'OTl rroi 1T(XpEaTlV 
CivOo<;; al</-Ial0v, Taf!a 
qJlATpa, CPIAa, OIU}1J<;;' 

Ca Gyges, sardicu l despot, 
Eu uu-s setos după renurue, 
Nimic nu-n vldlez pe lume 
Şi-a fi gelos deloc nu pot. 
A mele griji şi t.ăinutri 
Sint toate numai să port salbe 
Şi să-mi dedic pletele nlbe 
Ghi rian dclor de trandafiri. 
De alte griji alţi oameni ştiu, 
Eu numai pentru azi port grijâ 
Căci timpul e cu braţ de s pijă 
Şi mîine pot să nu mai fiu. 

Anu creonttcă 

Tu lauzi în c în tăr] mărirea 
Tehanllor, el cîntă firea 
Şi tot ce Thales cunoştea. 
Eu însă cînt robia mea. 
Nu flote ni-au învins pe mine, 
Nu regi cu tolbe largi şi pline. 
Altfel de trupe in-au lovit, 
Doi ochi de foc şi-un glas iubit. 

An acrcont.lcă 

De ce fugi, COplă, de mine? 
Obrajii tăi tlnert ea tine 
Aprinşi par de rumeni şi plini, 
Ca rozele vara-n grâdini. 
De ee fugi? Am (lungi cu pe rrunte, 
Am plete Tari şi cărunte? 

11 Precizăm că prin titlul A'nacreontice putem înţelege atît poezii eline tardive 
atribuite lui Anacrcon (căci toate poeziile traduse de G. Coşbuc şi publicate în "Tri- 
buna" slnt anacreontice eline din epoca romană şi HU creatii ale lui Anacrcon), cît şi 
prelucrări sau creaţii coşbucieue cu subiecte anacreoutlce. în situatla acceptării sensulu i 
de creaţii eline tardl ve atribuite lui Anacreon, învinuirea de plagiat apare grat uită , 
deoarece prin ti tlul A nrtcreoniice poetul numea tocmai poeziile anommllor elini din pe- 
rloada romană care au imitat pe Anacrcon. 

12 Textul elin il reproducem după Cal'minaAnacl'conlea, ediat de C. Pr clseudauz , 
Leipzig, 1912. 

la Traducerile lui G. Coşbuc, nerepro duse in volum, au fost publicate în "Tribuna", 
după CUlU urmează: Anacreontică (Ca Gyges, sardicul despot), în "Trihuna", V, 11188, 
n r, 4; Anacreontică (Tu lauzi în cintări mărirea), "în Tribuna", V, 1888, nr, (j şi Ano- 
creonticâ (Dece fugi copilă de mine), în "Tribuna", V, 1888, nI'. 21. 

14 Referitor la această anacreontică, G. Scridon, deşi pune al:1tul'i versiuncD cOŞ- 
buciuntt cu cea elină (tradusă din germanil în proză), nu afirmă totuşi (nu vedem de ce) 
că e o traducere În manieră coşbuciallă. 
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Ca părul meu alb de ninsori 
Nu-i alb nici un crin între flori. 
Sînt crin cu, tu roză de vară I 
Şi flori cînd aşezi tu-n pahară 
Ce flori au un farmec mai plin 
Ca rozn lipiti! de crin? 

Pentru realizarea acestor versiuni (cu operarea unor cli min ări În prima poezie 
i cu adăugiri maxime în ultima poezie), poetul a utilizat, probabil, pc lîngă echiva , 
leu tele germane, textul elin, aşa cum a procedat dud a tradus Odiscia=, În comparaţie 
cu traducerile lui 1\1. G. Bonachi şi St, Bez dcchi, variantelecoşbuciene se disting prin 
o substanţă poe tică robustă şi prin ti mbrul lor autohton. Remarcăm Irumusetea me- 
taforei fără echivalent elin "Căci timpul are bru ţ de spijă" sau scena de localizare au- 
tohtonă; "Şi flori dud aşezi tu-n pahară". Aceste adăugiri sugerează, într-un anumit 
grad, note specifice creaţ.iilor sale originale. 

StrucLuri stilistice care au deveni t constante ale poeziei mature coşbuciene - vi- 
ziunea lirică obiectivă şi constelaţta clasică a mijloacelor dc sensi hiliznre - se Întîlnesc 
cu o pondere care nu poate fi iguorată în ciclul Auacreoniice, dovedind, pe lîngă uni- 
tatea slilislică a operei sale, asimilarea organică, In consonanţă cu temperamentul 
poetului şi pantconul său folcloric, a 11n01' structuri stilistice specifice poeziei eline şi 
la line. 

Viziunea liric,'( obiectivă, rcmarcat ă încă de Platon şi Aristotel cu privire la Ho- 
mer, a devenit normă In lirica clln ă, mai pu tin în cea latină, şi, prin intermediul acestora, 
a pătruns în poezia clasică europeană elin vremurile noi. G. Scri don, pe linia opiniilor 
intrate în traditie, de I:! C. D. Gherea-" la G. Călinescu, consideră Ctl "în lirism ohiectiv , 
reprezentabil, constă, tnalntc ele toate, originalitatea lui G. Coşbuc"!". Specificul lirismului 
obiectiv coşbucian nu ni-l conferă însă, e necesar să adăugăm, procedeul în sine ei gene- 
ralizarea sa şi profilul său iluminat ele substanta pe care o reflectă. Întreaga elegie elină 
din care G. Coşbuc a tradus masiv se distinge Il] lirica lumii, cu puţine excepţii, prin 
lirism obiectiv. Numai latinii strămută elegia, cu multă vigoare, din lumea lirismului 
obiectiv şi mitologic în lumea lirismului istoric şi a sentimentelor proprii. Lirism o hice l.iv 
întîlnim, în pantconul literar al lui G. Coşbuc, la Anacrcon şi Teocrit , la Catul şi la 
Vergiliu, sau, pe teren românesc, alături de piesele folclorice cunoscute de poet, în pro- 
porţii mici, la Asachi şi Bollntfrieanu, la Heliade şi Alecsandri. G. Coşbuc, in lumina 
experienţe! artistice a lirici) eline şi a unei tradiţii poetice autohtone, cuttivtud lirismul 
obiectiv şi transfigurînd sufletul rustic, Inalt ă spre piscuri idila românească. 

Tot ca o constantă, cu prefiguraţii ln lirica antică, Impletin du-se organic cu li- 
rismul obiectiv, Întîlnim structura şi funcţia specificâ a mijloacelor de scnsibilizare . 
S-a observat cii în poezia lui G. Coşbuc sîn t metafore puţine. O analiză a acestora în 

15 Nu împărtăşim opiniile care susţin că G. Coşbuc a t.ra du s din poeţii elini, în 
speţă din Homer, numai indirect, prin Iilieră germană (cf', St , Cazimir, prefaţă la Otiisciu, 
trad. de G. Coşbuc, Bucureşt.i, 1966, p. VIII). Liceul din Năsăud, cu programă de 
învăţămînt austrlacă, în care se In terpretau cei mai de seamă autori eli ni timp de 5 
ore săptămînal, din clasa a III-a pînă în clasa a VIII-a, nu putea să nu fi Iniţlat pe 
G. Coşbuc, atît de Indrăgoslit de clasicisll1ul greco-Iatin, să descifreze cu dicţionare şi 
traduceri modernc taina textului elin. Dealtfel, P. LoelIsteanu, într-un interviu, măr- 
turiseşte clar că l-a văzut pe G. Coşbuc consult Ind textul grecesc al Odiseei: "Niciodată 
nu mi-aş fi inchipui L că o carte grecească -- acest modern instrument de tortură inchi- 
ziţională al tinereţei noastre de liceeni - ar fi in stare să distreze pe un om. G. Coşbuc 
m-a învăţat c:\ te pot face să rîzi şi literele acelea sucite cu învirtiturj ele burghiu". (P. 
Locusteanu, De Dor bă cu G. Coş Iiue, In "Flacăra ", 1, 1911, nI'. 8, p. 59). 

J6 C. Dobrogeanu-Gherea, Studii crilice, voI. II, Bucureşti, 1956, p. 253. 
17 G. Scridon, George Coşbuc, Opere alese, V'o1. 1, Bucureşti, p. XXII. 
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eoutex tele lor poetice relevă faptul dl toate au, ca şi în Anacrcun şi Catul!", izvoare 
folclorice sau liv reş ti!", o st ruct ură, mai ales, bi na râ, bazn tă pe un terl inm com purationis lu- 
minos, şi în genere, o funcţie plasticlz ant.ă, subordonată unei vixiunl clasice. Dar G. Coş- 
buc cult ivă cu predilecţie cnmparatta, personificarea şi m et.ou i miu , implicate însă În ('011- 
slela·ţii structurale care amintesc, prin structura şi funcţia lor, de lumea imaginilor 
jJoetice din Il rlca antică, 3 cI1J'OI' clavlut ută sună la unison, în cele mai frecvente si- 
t lta ţii, cu norma pocticii anst ot chce. Prezenţa redusă a metaforei şi frecvenţa mal ri- 
dicnl.ă a co empuratief, pers oniflcărll şi metonimie! In idila coşbucla n ă, se explic,! Însă 
pe lîngă alte rnotivc.prln viziunea lirismului său obiectiv precum şi prin mediul său insntrn tor. 
Lirismul obiectiv, reprezcn tabil, îl constringe să transfigureze gindurile şi sufletul unor per- 
SOl18je simple, şi desf gur, vestmintul hogat metaforic ar li incorsetat, na tu.ruleţc a sen- 
timentelor rustice. 

Prczen ţa liricii antice şi, îndeosebi, a crea fiei anacrcnu tiee eline, sub forma unor 
traduceri şi prelu cz-ăr], va lorif icate In consouan ţă cu temperamentul şi formaţia poetului 
romăn , într-o perioadă cînd mişcarea anacreontică europeană şi ecourile sale rornâ- 
ne.şti20 se stlnscscră, a Lărgit orizontul crenţlc i cuş buci en e şi, tot oda tă, a sporit luminile 
stilistice care încoronează, aşa cum am încercat 5<1 sugerăm, tem p lul său poetic. 

18 Amintim de Catul pentru că G. Coşbuc a tradus masiv din acest ('leg-iac latin 
(el'. '1'11. Naum, Impresii şi sugestii ClI printre la citeva traduceri româneşti din Calul, În 
.Anuarnl Institutului de studii clasice", II, 1933 -1935 p. 78 - 98). 

19 Din rÎlHlul.I1wtaIOl'elol' cu origine livrescă antică amintim :"ClIpe-llCUllUllî nd cu 
vin" (Andromahe). Acest context metaforic. apare aidoma în Horndr: "Kpll111ra.S; f_1HC- 
TE<paVTO 1TOTOîo(C -Llioâa 1 470 sau JKPl1T1îpa<; ElTI(JTE<pECX<; oYVOIO" «Lliad a, VIII, :12. 

20 Pentru această problemă sînt scmnlflcat.ive opiniile lui D. Bol Int incanu d i n [re- 
faţa primului său volum de versuri - 1847 - şi elin prefata ul tiruutui său volum de versuri 
- 1869 - , In care prezintă, printre altele, situaţia anacronică a poeziei a nacreont ic e în 
pragul valului revoluţionar paşoptist. 


