
TRADUCEIU NECUNOSCUTE ALE LUI IORDACHE SLATINEANU 
DIN TEATHUL rUI MEI'ASTASIO 

DE 

EUGENIA DlMA 

Spre sfîrşitul secolului al XVIIl-lea interesul cititorilor din I'rlnclpate se îndreaptă 
către literatura Apusului, din care stnt selectate, conform gustului de atunci. îndeosebi operele 
lui Florian şi Metastnsio. 

Vorbind despre Influenta lui Mctastasio, Hamiro OrLiz consideră eă pătrunderea scrieri lor 
acestuia În 'I'ărllc române se va fi datorat in mare măsură lui Ienăchttă Văcărcscu'. Sosit la 
Viena în anul 1782 (nu în 1783, cum afirmă Ortiz), Într-o misiune diplornatică, boierul rnuntean 
vine în contact cu creat.ia, în plină vogă, a poetului şi dramaturgului italian. Preţuirea pe care 
i-o acordă Ienăchltă se vădeşte şi în aprecierile pe care le face în gramatica sa asupra talentului 
.,prea Inteleptutui şi plinulni (11\ istorie şi dă ştiinţă, şi mai vîrtos dă duh născătort, Metastasie, 
păntru care tndrăznese a zice că I1U s-au impodobit acest poetă cu poezia tallencască. ci an 
Împodobit poezia tnllenească cu duhul şi cu condeiul săn" 2. Supozit la lui Orti7, .pare a fi valabilă 
mai ales pcnt.ru Mn n l.enia , c!.iei In Moldova se tmdllce deja, In 178:3, piesa. Ahilell la ostrovul 
Sirului", .i 

O contrtbutie importantă la răspîndirea lui Mctastasio o va fi avut desiglr şi existeutu unor 
traduceri În ncogreacă, tipărite sau aflate în mauuscris''. în a doua jumătate  secolului al XVIII- 
lea se poate vorbi de un bllingvism greeo-romfm În Principate, la nivelul boicrimil , iar traducerile 
ncogrecesti au constituit adesea un Jntcrmedlar pentru amatorii de cultură occidentală. Puter- 
nica participare af'cctiva a personajelor lui Metastuslo, de cele mai multe ori croi ai antichităt!l, 
a determinat succesul pieselor saie la un public tol. mai Înclinat: spre sentimcntaltsm. chiar dacă 
in versiunile greceşti, în planul expresiei, se pierduse din e.leganţa şi melodiei Latea discursului 
metastasian. 

Un inventar al mclodrumclor traduse în ncogrcacă în secolul al XVIII-lea, reprodus de 
Ortlz" după Papadopulos- Vretcs, cuprinde: un manuscris din an III 17b8 eu piesa 8cmiramida6, 
elotul volume tipărite la Venetia în anul 1779 (voI. 1: Arlaxerx. Adrian în Siria, Demet rio ; 
vol. II: Milostinirea /11i Tii, Siroe .. Caion in Ultica),Ahiie in Sciro şi Dcmoîonte, publicate la 
Viena în anul 1794, T'emistocle, Viena. 1.796, şi Olimpiada, Viena, 1797. Ort.iz admite insii şi 
existenţ;} unor manuscrise carc nu nu fost înregistrate În antologia lui Papadoputos- Vretos , 

1 Harniro Orllz, Per la sloria delia cultura italiana in Rl1l11ania, Bucureşti, 1\116, p. 223. 
Ienăchiţă Văcărcseu, O/)sctlJatii sali bâ!Jări dă .. seamă asupra regulelor şi orindnielelor 

granwlicii rumâneşti, Rimnic, 1787,p. 13i;' 
" :\!rs. J 878 de la Biblioteca .Academiei n.s. HOlllilnia (abreviat: B.A.n.). 
,\ eL Paul Cornea, Originile roman/i,snmilli romdnesc, Bucureşti, H172, p. 108. 

Hamiro Ortiz, op. cit., p. 251, 252. 
fi Ms. gr. 807 de la B.A.H. 
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N2()2i,i,r,ojtk q:nAoAoylcC De asemenea. Al. Ciorănescn consideră Cll pieso Jhile În Seira, 
"circula In manuscris prin Ţările rcmâuestt cu mai mult de z ece ani mai inainte de această dată, 
de vreme ce avem de atunci traduceri românest: după ea" 7. l ntr-udevăr, trarlucătnrut piesei 
Ahi/eu la ostrocul Sirului, identificat în persoana vornicuhu moldovean Alexandru Beld.man", 
il utilizat în manuscrls aceeaşi versiune ncogrcacă. În care ernu Jntercala!e pasaje versifieale, 
foJ{sHă după tipărire Ş1 de Iordache Slătincan u pentru traducerea piesei Abileţs la Scliiro 
(Sib'ill 1797). 

Dintre piesele lui Afe!aslasio traduse din limba greacă în rornâncste se mai cunosc: 
Artoxei:x., păst.rată într-o copie moldcvcncuscă de la J807D, Milosirdcu lui Tii ş:i Siroie. din anul 
1784, o j.orţitiitui lui Alexnndru Beldiman!". şi din non Milostiuirco In! Tii şi Siroiu, la care se 
adaugl piesa Cot on, ale unul anonim rn-un"learl11. 

Ke-Hl'n oprit in cercetarea de -raţ6 aSUp1'3 ul lirnelor trei :)081e 111 nU111U.S CyÎ sul ;j4t;4, 
scmna!a t pentru prima dată de Al. C.iorăl1CSClI. Negăsind În cuprinsul rnanuscrisulni nici UIl 
indiciu referitor 13 trnducător sau copist, ori la data cînd a fost sx-ris, Crorăneseu aprec iaz.ă că 
tTldncerne se ·,:01' fi n3Cl1t ,,în "preDjnl;i anului 1800, dE' un nccunoseu t mun tean" 1'2. 

454 de 13 Biblioteca Aca.Jcmie! li.S. Homânia, care poartă ti tlnl Dintr-ale lui 
cuprinde, În 8G de fo';' traducerea .. celor t rei piese din volumul al doilea al editiei 

grece.5ti a operelor lui Mcl.astasio, de la 1779, amintiti; mai sus. Tnldllcălorul urmăreste înde- 
aproape originalul grecesc, iar grija Cl1 care sîn L reprodnse notele de la subsol şi parantezele 
care cliprind indicatii scenice ni-l recomandă ca o persoană preocupată de activitatea dramatică. 

Necesitatea comparării manuscrtsului anonim cu traducerile lni Slăttneann ne-a fost 
sugcmlfl de cunoaşterea interesului pe care l-a manitest at hoierul muntean pentru teatru, 
în şi pentru Metastasio, în special. Despre viaţa si activitatea lui Slătineanu s-a scris 
relativ puţin, acesta fiind eunoseut în istoria literară numai ea traducător al volumului A.hile(s 
la Schito. Ahia de curînd a beneficiat de o prezentare monografică. alcătuită ele Leon Volov.iei, 
In [)idiorarullitcralzuii române de la origini pînă la 7.?OOl",la care sîntem în m:lsură să adăugăm 
date roi. 

Iordache (Gheorghe) SIătincanll esle urmaul unei mari familii de boieri mllnteni În- 
rudiţi cu CantaclIzillii, care la începuturile secolului al XVIII-lea deţineau funcţii importante 
în ierarhia feudală. El este unul din cei patru copii ai marelui vornic Hadu SIătineanu. Data 
naşterii, încă necunoscută, poate fi plasat{( după 1764, anul primei căsătorii a tatălui său cu Sul- 
tana Cre\ulescu14 •. A urmat, împreună cu fratele săuScarlat, cursurile Academiei domneşti 
din Bucureşti, care îi trezesc admiraţia pentru limba greacă, manifestată de timpuriu: elev 
fiind. participă cu o poezie la aleă lnirea, în anul 178fJ, a unui volum de versuri encomiastice 
grecesti intitulat Faptele vilejeşli ale lui lVla1lrogheni15• Putem afirma Însă că era bun cunoscător 
şi al unor limbi occidentale, nu numai pentru că era abonat la revista "Le Spectatenr", pentru 
că il redactat în limba ilaliană o petiţie către Agenţ:ia austriacă din Bucureştjl6, sau pentru că 
Il tradus piesa Demelrio a lui Metaslasio din italieneşte în greceşte, dar şi datorită prezenjei 
unor neologisme de origine romanită în volumul său din 1797. 

Parcurgînd Intregul CZl/'SUS !wnormIl hărăzit fiilor de boieri, ajunge în Divanul domnesc 
[11 Ţării Româneşti, fiind pe r.1nd veI paharnic, veI logofăt, veI vomic, caimacam. Prieten cu 
revoil.ltiouarul grec Rigas Valestinlisl7, a fost unul din cei patru mari boieri care au rămas în 

'i Al. Ciorunescu, Tealrzzl lui J}lclaslasio În România, în "Studii italiene", T, Bucureşti, 
19::34, p. 12. 

8 Despina l'rsu, Din istoria terminologiei româneş/i pri/Ji/oare la lealru, 1, în LH, IX, 
1960. Jlr- 2, p. 72. 

9 Ms. 445 de la B,A.IL 
10 l\Is. 181 de la B.A.H. 
11 Ms. 3 4li4 de la B.A.n. 
1.2 AJ. Giorănesell. op. cit., p. 11. 
13 Dic!ionaml li/eralmii române de la origini pînă /a 1900, Bucureşti, 1979. 
14 Pentru dalc biografice, cL N. Iorga, Sludii şi documenle eli pri7Jire la istoria românilor, 

VIU. Buclll'eşti, 1906, p. LXVIII; OetavGeorge Lecca, Familiile boiereşti române, Bucureşti, 
1909, p, 445·:- 446; LC. : Filitti, Regesle de cloC1Zmwle. 1. Familia SIălineaIlll, Bucureşti, 19:38. 

15 Ioan Bianu şi Nerva HOdoş, Bibliografia românească ucche, 1508-1880, II, Bucllreşti, 
1\)10, p. :);)4. 

16 l\'. Iorga, Isloria Iileraturii române In secolul al XVIIl-lea (1688-·1821), II, Bucureşti, 
1 rOl, p. :l6, 4;)4. 

17 L. Vranollssis, Rigas, Bucureşti, 1\)80, p. lOD, 142. 
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1821;:;1 l-au l.u:tîrn;)lr,at pe. Turlc.r V-ladiulireSCl! 
1)ivanului1f'. C()ll1prOrn.ls în fria l)flftiipl'in aceustă 
se. ref11gi:c;:{tla unde rrl(ar{'h februDTie 

Sl:itineanu 
Clilttlral{l. 

elin 
j::t.tnă 
care 
uzul 

9:trUclpar(:J 
"l('cstvriJe1 

lB17. mnre!c vurni«. calitate de 
dornn cxti Jnf{ip'tlllt{\de dumni torul 

I\'.untenia, I )imil ri e C, 01l'111escu2:1 notenziî 
SltHir;canu. într-o ccust ruct ic sJ]e(,l:d flB:f'ULljată, se in- 

opUc._Tirnp cl lcva decenii au avu l loc spectacole serhăr! In această 
trrmstnrrnată 1IU,I l.Irziu în tca lruru: lui Icronim }!umo]o, Probabil că 

marele vorn.c nu "va Ji fost -i:niţiati\'e1t' ralu Cnragt:a piivind inf'iin turca unui 
t ea Iru de soeie!a! e. 

Pe olan Iit era r. remarcăm DU b1ica rea În 17D7 la Sibiu, In lui Mart:n Holnuais ter. 
a YOiUlIlUilli Ahile!,,, li! car« cuprinde, pe lîngă piesa l\lelaslasio, o nuvelă a lui 
Ff orian , Soîroniui. Greaca LO!JO ; în foaia de ! i Un ('ărjii se precizează (',) aceasta este "l:'Umăeită 
de pe greeie de căiră dumnealui Iordache Slăl.inean. vel păharni c". '.1. iorga "emnaleazi'î aparlţia 
în anul 1817, la Ierra. a unei noivcrstun! grecesti it piesei Demctno de l\le!.aslasio2•1, ln a cărc! 
prefal:i cdi+orul dedică lucrarea voruicului iordache "am prilej, riiră ş tiintu 
ta, ca sil iau copie din traducerea ta, ca s-o păsl.n:z" 2", 1), )Î Nest.or Camariano-? 
apreciază cii afirmaţiile editorului reprezintă recunoasterea ca traducător il lui Iordache 
Slătlneanu. care, din prudentă, a evitat s{,-şi plln[l numele pe pagina de titlu, 

Priyită din perspcctiva preocupărilor lui lonIuehe SlMineallu i il preferin\.ei sale pentru 
teatrul lui Melaslasio,. ipoteza noastră referitoare la patemitatea ln.i asupra traducerilor elin 
ms, ,j 454 se consolidează nrin eonipararea Jormală li textului acestuia cu ccl din volumul 
ilhilef's la Scldro (vom utiliza În eontinuare presellrUirile S pentru volumul 4hilef's la Schiro 
şi l\J pentru te:dul diu, ms, 4 (4), , 

Suh rauortlingvisLic, se poate arirma că aUI. S cîl si Jl.l prezintă carael .. crisUcile limbii 
literare din Muntenia dc la sfîrşitul secolului al X\'lII-lca, Pe acest fond sc\telasează o serie 
de elemente individnalizante. Numărul relativ mare de ronctisme regionale aţjblă pătrunderea 
aspeeLului vorbit al limbii în scrierile laice din această perioadii. Dintre acestea not1tm 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), afoni zarea lui d în adjectivul fmqelă (S 46; AI ;52V) şi a lui u În a clefcti (S 87; AI tllr), In morfo- 
logie, consemnăm lipsa conjuncţ.ici-morfem să la coujunctivlll prezentdc pers, li II I-a. între 
blliulat cu valoare de imperativ: aibă ("Numai dragoste cnrală/Către ill1ine asHi fată/Aibă", 
8 64; "Caton ali voit ca să te asculte, deei aiba juimi !ll!l1{l " , ;11 72'), (ie ("Asupra mca ['ie grija 
noroeijlui tău", S 86: Laodichea fie siinloasil", Al :ll'), ua:b ("Ohrazu care am iubIL;Vazâ şi 
socotească", S 87; "Cinc dcfăimează dragostea, vaza drageslea mea", 11'1 tî7r). 

lR Cf, A, Otetea, Tudor Vladimirescu şi mişc!Jrea eferisfâ in Tarile româneşti, 18Z1-1822, 
Bucureşti, 1945, p, 224, 225, 262, 263, 288 ; Documente priuind istoria României. Răscola din 
18,? 1, [, Bucureşti, 1959, p, 396, 

19 Vezi ms, misce!. ;;22 de la B.A.H" 1', 211", 
20 Iordache SIătineanu, Ahilefs ia Schiro, Sibiu, 17!l7, p, IL 
21 CL Nestor Camariano, Sur l'acliviU de la "Soeia,; lilterairc grecIJ-dacique" de f]Hcarest 

(1810- 1812), in "Hcvue deS Hudes sud-{st europeenl1cs", VI, 1!l68, nr. 1, p, :19-5,1, 
, 22Elcna Grigoriu, lsloricHI Academiei domneşti de la Sf. Saua, Bucureşti, 1!l78, p, 105, 

23 Dimitrie C, Ollănescu, Teatrul la Fomâni, Bucureşti, 1!l81, p, :170. 
24 N, Iorga, Relalii cu/lllri!le greco-române, După carIile biblio/ecii din Ploieşli, în "Revista 

istorică", V, 1919, p. 65-80, 
25 lbidem, p, 70 ; traducerea li apartine lui N. Iorga, 
26 D, Popbviei,Sludii literare, 1, Literatllra /'omâni11n epoca "luminilor", CluL 1!l72, Jl. 121, 
27 NestorCamariano, iJp,cil" p, ,18., 49, 
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Pe plan lexical, se poale constata că, la fel ca şi S, 1"1 prezintă, alături de numeroasele 
neologisme de origine neourcncă. şi elemente de provenienţă romanică, preluate direct din limbi 
romanice; de exemplu, In 8: comedie VIII, elemenlnri 8\), qeneroz. 40, minut II, 44, 50, 105 ; 
în AI: bastoane 28\ minuluri 70", persoană I", 8r, 31", li7r, În ambele texte întîlnim un fond 
comun de elemente lexicale populare sau arhaice, dintre care menţionăm, pentru frecventa lor 
mică în limba literară din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, următoarele: neomenil 
(S 28 ; N[ 5r, 1 (Jr), n e putcrni c (8 \)5 ; M liOr), pi zmăturet (8 75,76 : NI 3", 42V), stricăcios .vătămător- 
(8 17; NI 15r). Adjectivul nirt os are şi sensul figurat "dur, cumplit, neînduplecat", nelnregistrat 
în DLR (litera V, manuscris) : "Are el inimii aşa »irtoasă" (8 Sil) ; "Ce nirtoasă la inimii eşti!" 
(1v[ 4\)"). Substantivul urîciune înseamnă ,,111";'\": "De fug şi tac nu este urîciune, nici necaz" 
(8 7(;) ; .Uriciunea ce avea asupra împăratului" t M :i1r). Precedat de adjectivul rea, substan- 
tivul nenorocire lşi amplittcă sensul: "Cu vrâjmăsii asupra mea/Le văz că nu pornire.fee rea 
nenorocire" (S 8\) : .,Din rea nenorocirea ta, Lentul nu au murit" (111 21r). 

în ceea ce priveşte tcrmlnnlouia tealrală, se poate vorbi, In ambele lucrări, de identi- 
tatea lexemelor care denumesc notiunile din acest domeniu, cu precizarea că în 11:1 se cons tată, 
paralel, si unele inovatli. Pentnt a slahili în ee măsură anumiti termeni sînt utilizaţi numai 
(sau mai aies) In textele comparate, am consultst si celelalte piese de teatru în limba română. 
ele Ia sfîrsitul secolului al XVIII-lea si Incepu tul secolului al XIX-lea28, precum şi articolele 
Despinei ersu referitoare la terminologia t eatrală-". 

Astfel, substantivul perdea pentru noţiunea de "seen<l, subdiviziune a unui act, Într-o 
operă dramat ică'', calc după ngr. ("jX."(IV·, apare În S L 8, şi în NI 2r, 12r, 15r, 21r, cor; "scena 
finală" este numitii ţierdeaoo cca dUJ!â (sau d u pre) urmă. atit în S 93, dt şi tn 111 5Sr, 85v, Tot 
termenul perdea este utilizat si pentru noţiunea de "cortină',,}alc semantic după ngr. r:nc'lV+', 
it. codina, f r. rideau, În S :32,52, si rn M. 11" 57'. Calcul perdea/nu mai apare în nici una din 
celelalte opere dramatice cercelalt3o• Aceeaşi precIzare () putem face şi pentru termenul liorâ 
eli sensul de "cor antic", cale semantic d upii nur. xop6<;, care se lnf.Ilnesfe în S VIII, 2, 3, 49. 
56, dar si în M 58" unde îns,j semnalăm şi o ino vat i e : la L :101' traducătorul îucepe să scrie 
cuvintul horă, la care renunţă şi, tăindu .. l. tlIuloculest e cu cea/li, care se mai află si la f. 5\ (lr, 
28", Pentru aceeasillo\iunc, Alexandru Beldtrnan tccurge la substantivul adunare (ms, 1818, 
f. 1', 5" :30", \ii m. 1S], r. 7v, 8", ,tc)") , . 

1 )c5i ceilalţi termeni din domeniul teatrului se întîlnesc, izolat, şi în alte piese, trebuie 
să remarc:'îm faptul că toti sînt comuni în primnl rInd traducerilor În discutie. De piIdă, pricinâ 
pentru "Întrig;îa unei piese de leatrn", carc apare la Beldiman (ms. 787, f. lr, 14'), este prezent 
atit în 8 Il!' cît şi în ivI 1", :llr; !(lpliJ, calc semantic pentru "aet", pe care I-mn întîlnit şi în 
ArlaX!'!".T (r. (\51"), este frecvent În S 1, fi8, 85, şi în 1\1 21", 12\ :12[. fi91', '79'; obraz pentru llol;iullca 
de .,personaj", mai des u[ili7.al, este de asemenea comun celor două ]uertrri analizale: S VnI 
şi J.f ;)\JV (în Ai 8j)nre Însă si nco1o[(isll1ul [Jersoanâ. 1'. 1v 31 V). 

O imlieaţip de ,ccnil ca fw/c. în panmtezil sall ('a notă la SUbS01, Cu sensnl de "pleacă, 
iese {!în se-eml". eaiesemanlic dllPll llg·'·. (j)(iYE'" e"istentiî in Ar/axe!";}' if. (14', este destul 
de des utilizată atÎf în S 11, 1(\, 17, ')1, ;)2, eJt şi în NI 19v, 20r, 42'. 5il", 62r, fl8', 78', Sor, 81". 

În îneheiere scmn8hltn uno]" eOf)stfllcţii rar folosite în limba epocii. 
LoeuLiunea adverhi,dii Î/7 ('fIe forma (in) cea de pe (sau ellipiJ) l1!"md: "Voi sll-mi 
spui, cca de pc urmă .. cu C;)1'(' nltu [ ... ] l"ie-rnca s-ar putea că,i\tol'Î '1", S 43, eL \)il: "În cea dupiJ 
urma mă. \'l1 avea nmi multindeoc.ălol" eled! piÎrinhe",M :13", eL :F, 14v, :I9r, 53" 57r, (Hr; COIl- 
strueţ.i;] adycrhiaI:"î de al doilea "a doua oan}" se afIăde asemenea atit în S : "Acum m-am niîscut de al doilea şi acu111 o eunosc cii 1"'lsuflu". C,9, ef. 105, rît si luAI: "Vino, fiica mea, sil te lrnbră·· 
işăz. ;';l.i de (il doilca", 8(11', cI', ;-)1'. 101," 17'''', 7:V' . 

. Enumerarca elementelor l(,,,icale, morfologke sau stilistice comune ar putea cont.inua, 
clar considerăm c{l faptele prczcn lalc sînl snfieicl1le pentru a dovedi că textele aflnte în ITI,. 

28 În afara traducerilor din .lVIetastasio după ve.rsiuni greeeşti, amintite mai S118, am avut 
în vedere şi : Orcisio Gl"(iJo!"if in Moldauia Vadae tragedia expressa, piesă' 1'00mîneaseil scrisă Între 
:mii 1778-·17RO, publicaf:"\ de Lueian Drimba în "ljlub,1 şi li leratunl", V II, 1 ().li.4, p, :3li6- 3<J2 ; 
,1.-. J. H9lisseau, Narchis sau ÎndrâQilll! (fii inSilS de sine, tntdueere din limha franceză făent:"î de 
[oan C!antacllzinnl, in 179,1, ms. : 0.90 de la i3.A,FL, L 88--12:3; Metastasio, Temislocle (frag- 
ment), traducere din limba italiană ftlcută de Ion. Blldai-Delefluu, pe la 1810, ms. 24/]7 de la 
13.A,n., f. :32L41'". 

'i\) Dcspina UrsII, op, cil" .1, p, 71--77, TI, în SCŞT ([aşi), j9li(), fase, 1, p. 8\)--·98. 
au După cu m rcz.llItA din articolele. ei ln te ale Despinei Urstl, termenul perdea apare şi 

111 alte piese de tealru, dar miii tirziu: după J81fi, precum şi într-o cronică. dramatică dela 11'31' 
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