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PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

Volumul de faţă reuneşte o parte dintre lucrările
conferinţei internaţionale a Centrului de Cercetare şi
Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context
Internaţional” (STUR): Ovidius în România, care a avut loc
la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în 18 noiembrie
2017. Materialelor susţinute la conferinţă, li s-au adăugat
contribuţii valoroase de la autori de prestigiu care au dorit
să ne fie alături în demersul omagierii poetului Ovidius.
Alegând această temă de cercetare pentru anul 2017, STUR
a dorit să marcheze bimilenara ovidiană, extrem de
efervescentă în recontextualizări exegetice ale operei şi
personalităţii ovidiene, dar şi în evenimente culturale şi
ştiinţifice, unele dintre ele reflectate şi în paginile acestui
volum.
Este al şaselea tom editat sub egida STUR după:
Actualitatea lui Caragiale 1912-2012 (2012), Junimea şi
impactul ei după 150 de ani (2013), Literatura, teatrul şi
filmul – În onoarea dramaturgului Matei Vişniec (2015),
Culturi şi civilizaţii est-europene. In memoriam Aida Todi
(2016) şi Studiile româneşti în context inter- şi
transdisciplinar. In memoriam Marin Mincu (2017). Este,
din păcate, tot un volum in memoriam, dedicat, de această
dată, colegului nostru Ştefan Cucu, latinist şi ovidianist, de
primă clasă, primul Doctor al UOC pe o temă ovidiană, pe
care ni l-am fi dorit alături în această întreprindere
intelectuală, dar el s-a grăbit să plece dintre noi chiar în
9

anul marilor evenimente dedicate lui Ovidius. Astfel, ne-am
gândit să-l elogiem alături de poetul său de predilecţie,
rezervând o secţiune a acestei colecţii de texte, operei sale
critice şi literare.
Ca şi în cazul volumelor anterioare, textele selectate
aici au fost supuse unei expertizări de specialitate, de către
referenţi ştiinţifici de cea mai înaltă exigenţă academică,
cărora le mulţumim, încă o dată, pentru sprijinul acordat
proiectului nostru: prof. univ. dr. Liviu Franga,
Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Petre Gheorghe
Bârlea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi associate
professor Christina Zarifopol-Illias, „Indiana University”,
Bloomington. Îi mulţumim totodată şi colegei noastre,
doamnei conf. univ. dr. Nicoleta Stanca, pentru verificarea
rezumatelor în limba engleză.
Volumul de faţă, cu participare internaţională (e
drept, nu atât de amplă pe cât am fi dorit-o) şi
interdisciplinară, ilustrează nu doar complexitatea operei
ovidiene, ci şi enormul interes de care s-a bucurat figura
marelui relegat, devenit personaj de literatură, teatru, film,
muzică sau arte vizuale. El se bucură de colaborarea unor
clasicişti cu autoritate academică şi mare prestigiu, care
aduc în pagină studii dedicate operei şi personalităţii lui
Publius Ovidius Naso, dintr-o mare diversitate de
perspective, şi chiar noi traduceri de texte ovidiene.
Acestora li s-au alăturat şi alţi iubitori ai operei
ovidiene, căci figura complexă şi enigmatică a poetului
latin relegat la Tomis este emblematică nu doar pentru
universitatea noastră, care îi poartă numele, şi pentru
Dobrogea (oraşele Constanţa şi Ovidiu, Insula lui Ovidiu),
ci pentru lumea de astăzi în ansamblul ei, care încă n-a
reuşit să desluşească în totalitate nici etern inefabila artă a
iubirii, nici problematica sofisticată şi dureroasă a exilului
10

cu toate implicaţiile ei mentalitare şi antropologice. În
paginile acestei culegeri de texte, Ovidius ni se dezvăluie
într-o ipostază inedită – aceea de contemporan al nostru.
Am căutat, ca de obicei, să reunim în sumarul
volumului cercetători din spaţii cultuale şi arii disciplinare
cât mai variate, spre a ilustra cât mai consecvent, diversele
perspective şi grade de interesare asupra subiectului
complex propus spre reflexie de conferinţa Centrului
STUR. Dar nu am renunţat, nici de această dată, la
colaborarea doctoranzilor şi a masteranzilor, din încurajarea
şi dezvoltarea profesională a cărora ne-am făcut un ţel
programatic.
Sperăm ca şi acest tom să constituie o sursă utilă de
informare, atât pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cât
şi pentru publicul larg, căruia i se oferă prilejul de a-l
redescoperi şi revaloriza pe Publius Ovidius Naso, la două
milenii după trecerea sa în eternitate.

Colectivul editorial
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TRADUCERI OVIDIENE
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NUCUL / NUX1
Publius OVIDIUS Naso
Traducere de Traian DIACONESCU
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Nuc2 crescut lângă drum, cu toate că nu am păcate,
Sunt cu pietre bătut de călătorul grăbit.
Astă osândă doboară pe cei care sunt în prihană,
Când din soborul aprins pietre îi potopesc.
5. Nu am păcate, doar dacă păcat se numeşte
Roada din fiece an pentru al meu grădinar.
Odinioară în câmp, pe vremuri mai fericite,
Pomii toţi se-ntreceau rapeni să fie pe rod.
Obişnuiau stăpânii, când pârgul ieşea la lumină,
10. Să consacre cununi zeilor câmpeneşti.
Deseori tu te mirai, Bachus, de rodul de struguri,
Diva Athena zâmbea roadelor mari, din măslini.
Crengile s-ar fi frânt de roadele multe, dacă
N-ar fi fost puse sub pom furci proptitoare atunci.
1

Traducerea şi notele au fost publicate iniţial în Convorbiri literare,
secţiunea „Literatură universală”, An 145, Nr. 9 (sept. 2011), Iaşi, pp.
132-133.
2
Poemul Nux, „Nucul”, a fost inspirat, probabil, de o epigramã din
Antologia greacă I, 20, atribuitã lui Platon sau lui Sidonius Antipater.
În Renaştere, Erasmus, iscusit comentator al lui Ovidius, considerã cã
acest poem este o alegorie prin care poetul stigmatizeazã viciile din
secolul sãu. (n. tr.)
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15. Fetele atunci năşteau, după pilda noastră întruna,
Rod în pântec purtau, toate mame erau.
Dar mai apoi platanii, care au umbră sterilă,
Cinste avură mai mult faţă de pomii cu rod.
Noi, fructiferii, începem, nucul de-ar fi-ntre-aceştia,
20. Altfel să răsfirăm pletele noastre în larg.
Poamele azi nu mai cresc, prin ani, fără conten,
Seci măsline-n cămări, cârci în crame zbârciţi.
Fata îşi vatămă pântecul să pară că este frumoasă,
Rară-i femeia ce vrea prunc să aibă acum.
25. „Sigur, de n-aş fi născut, azi aş fi fără teamă”,
Clitemnestra1 rosti tânga-i demnă de ea.
Dacă viţa ar şti să sugrume roada necoaptă
Şi măslinul de-ar şti, ar ajunge orfani.
Dac-ar afla acest lucru şi mărul şi părul, desigur
30. Poamele lor nicicând n-ar mai fi în păduri.
Ba şi cireşul cu poame de felurită culoare,
Să înveţe acum, fi-va un trunchi steril.
Nu sunt gelos, dar totuşi de ce nu-i lovit niciun arbor
Împodobit cu frunziş care e fără rod?
35. Toţi aceşti arbori, priveşte, au tefere trunchiuri,
N-are niciunul fruct ca să atragă răni.
Răni îmi vatămă seva şi crengile sunt mutilate,
Lemnele goale plâng şi sângeră fără coji.
Jaful nu-l face ura, ci numai speranţa răpirii,
40. Alţii să poarte rod, ei să se plângă la fel.
Astfel cel care e-nvins promite răsplata-n triumfuri,
Rănile celui sărac nerăzbunate rămân.
Astfel se teme de lotri călătorul cu aur în pungă,
Are un drum tihnit omul fără averi.
1

Clytemnestra, soţia lui Agamemnon, a fost ucisă de fiul său, Oreste.
(n. tr.)
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45. Astfel şi eu sunt lovit, căci singur sunt o ispită,
Toţi ceilalţi înverzesc cu frunziş neatins.
Dacă frunzişul urcă foarte aproape de mine,
ţăndări mărunte zac, crengi rănite în jur
Nu e de vină frunza, ci vecinătatea cu mine,
50. Pietre respinse cad peste coroanele lor
Aş minţi dac-aş spune că cei care sunt departe,
Nu-şi păstrează intactă chica de frunze verzi.
Chiar dacă ar şti să pună simţirea lor în cuvinte,
Sigur ar acuza umbra vecină a mea.
55. Câtă durere-i să vezi cum ura urcă-n necazuri,
Eu să fiu atacat chiar de-un vecin îndrăgit!
Tu vei găsi că sunt o grijă prea mare pentru
Harnicul meu stăpân care-mi dă doar pământ.
Singur am răsărit în padina părăginită,
60. Locul în care eu stau este aproape de drum.
Ca să nu vatăm recolte – se spune că vatăm recolte –
Cresc într-un fund de câmp, într-un hotar depărtat.
Umbra mea deasă n-o taie nicicând saturnice coase,
Niciun plugar n-a pus plugul în lut întărit.
65. Chiar dacă-s gata să pier arzând sub vipii de soare,
N-am niciun fir de izvor peste uscatul ogor.
Totuşi când cauţi fructe cu coaja nouă crăpată,
Nucul se clatină iar, crunt lovit de prăjini.
Răni sângerânde fac în crengile pline de roade,
70. N-aş putea să mă plâng numai de pietre lovit.
Nucile cad la pământ, bune pentru deserturi1,
Toate le strângi în cămări tu, înţelept grădinar.
Iară copiii le sfarmă cu lovituri iscusite
Şi le cată în joc degetul lor înclinat.
1

Sintagma mensis secundis desemna la romani, desertul. (n. tr.)
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75.

Patru sunt nucile zaruri şi niciodată mai multe,
Când se adaugă-n joc una la cele trei.
Ea pe-o tavă în pantă lunecă la o poruncă,
Vrând să atingă atunci nuca aleasă din grup.
Par e numărul triumfător sau impar e
80. Şi ghicitorul îşi ia chiar prevestitul câştig.
Chip desenat cu creta precum constelaţia Delta1,
(Litera a patra e în alfabetul grec).
Linii se trag în triunghiul acesta şi câte linii
Varga atinge în joc nuci, atâtea-s câştig.
85. Dar adesea aşază un vas la anume distanţă,
Mâna s-arunce uşor, nuci să cadă în el.
Arbor ferice e cel ce-a crescut în câmpuri retrase,
Poate oricând să dea roade stăpânului său,
Larma de oameni şi scrâşnet de roţi nu aude,
90. Nici nu-l va îneca praful din drumul vecin.
Poate s-aducă în dar stăpânului roadele toate
Ca să numere lin fructele sale deplin.
Mie nu mi s-a dat să-mi văd răscoaptele roade,
Poamele sub lovituri cad înainte de timp.
95. Coaja moale acoperă încă miezul de lapte,
Nu vor fi de folos celor ce mă lovesc.
Totuşi găsesc câte unul care azvârle cu pietre,
Preagrăbit la jaf, caută rod în van.
Dacă ar fi o măsură la cei care-mi dijmuie rodul,
100. Tu ai vrea, călător, mai mult decât un stăpân.
Cine vede creştetul meu golit de frunzare,
Crede că e un jaf dezlănţuit de Boreu,
Unul dă vina pe soare, altul pe geruri dă vina,
Altul crede că fu grindină, ca un potop.

1

Figura de joc în chip de delta arăta, probabil, aşa:
Intervalul unde
se oprea bagheta preciza cantitatea de nuci câştigată. (n. tr.)
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105. Nu e de vină sloata, nici pizma colonului aspru,
Vânt nu fu nicidecum, ger, de fel, nici zăduf.
Rodul îmi este potrivnic, mă vatămă fructe bogate,
Pradă sunt pentru mulţi, pentru mine un rău.
Pradă ai fost, Polydore1, a soaţei tale perfide,
110. Ea a trimis în război beoţianul bărbat.2
Toată grădina regelui Hesper3 fost-a păzită,
Numai un arbor purta nenumărate comori,
Dar mărăcinii şi ghimpii, toţi răsăriţi să rănească,
Spinii răzbunători strajă erau lângă el.
115. Însă eu n-am spini ca să vatăm, nici să mă apăr,
Pietrele mă lovesc, zboară din pumnul avid.
Ce-ar fi dacă n-aş da umbra deasă-n zădufuri,
Când înfige-n pământ Icar strigătul său.
Ce-ar fi dacă n-aş da ocrotire celor în spaimă
120. Când se revarsă nori neaşteptat de mari.
Toate le fac cu grijă aprinsă pentru oricare,
Dar mă lovesc mereu pietre necruţător.
Pune peste acestea şi cearta stăpânului aspru,
Eu sunt învinuit, stol de pietre-n ogor.
125. Vreme cât curăţă solul şi aruncă pietrele strânse,
Trecătorii mereu alte arme gătesc.
Frigul urât de alţii mie mi-aduce foloase,
Iarnă cât e în jur, sunt apărat de fur.
Gol sunt atunci de rod, dar golul îmi foloseşte,
130. Roade atunci nu am pentru niciun duşman.
Dar îndată ce cresc în crengile mele fructe,
Multe pietre mă bat, grindină peste rod.
1

Polydor, erou mitologic: v. Euripide, Hecuba, passim şi Vergilius,
Aeneis, III, 45. (n. tr.)
2
Referire la Amphiaraos, v. Statius, Thebaida, II, 265, dar şi VII şi
VIII, passim. (n. tr.)
3
Aluzie la grădina Hesperidelor, mit foarte cunoscut de romani. (n. tr.)
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140.

145.

150.

155.

160.

Poate aşa să se spună: permis e să se culeagă
Cele publice, căci cale legală au.
Dacă-i permis, atunce culege măslinii şi lanul,
Bobul de la vecini, tu, ticălos călător.
Jaful să intre atunce pe poarta deschisă-a cetăţii,
Fie principiu de drept, Romule, la tine în for.
Oricare prim venit să fure argint din taverne,
Altul să ia la fel pietre de diamant.
Unul să fure aur, altul exotice pietre,
Orice valori atingi să le răpeşti pe loc.
Nu-s tolerate jafuri cât Caesar conduce lumea,
Niciun fur nu va fi teafăr sub împărat.
Zeul acesta aduse pacea între hotare
Şi pe întregul glob el dărui ajutor.
Ce-mi foloseşte mie de sunt despuiat la amiază,
Toţi mă văd şi n-am tihnă în niciun fel.
Nu mai vedeţi între ramuri cuiburi care atârnă,
Păsări nu-şi mai fac cuib în frunzişul meu.
Pietre stau între ramuri încrengănate ca nişte
Biruitori ce rămân triumfători în cetăţi.
Multe atacuri putut-au să fie adesea respinse,
Noaptea a-nvăluit jaful nelegiuit.
Rana mea se răzbună cu sucuri care pătează
Mâna ce-atinge coli se înnegreşte adânc.
Sângele meu e acela, pătat va fi de-acel sânge,
Furtul nu va spăla pata la niciun izvor.
Când veneau peste mine tristeţile fără capăt,
Deseori am dorit viaţa aridă să-mi curm
Sau am vrut uneori, să fumeg într-o tornadă
Ori să fiu despicat de un fulger rapid.
O, dacă roadele mele le-ar răpi o furtună
Sau dacă eu aş putea singur să le distrug!
20

