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ARGUMENT

Cercetarea de faţă îşi propune să ofere publicului un generos
studiu aplicat, o monografie antologică critică intitulată simplu
Apollonius Rhodius. „Argonauticele”, pentru a putea prezenta viaţa
şi, mai ales, opera scriitorului alexandrin dintr-o perspectivă
nouă, a cititorului mai puţin copleşit şi descurajat de clişeele
criticii tradiţionale, ci mai cur}nd atent la detaliile care suscită
adoptarea unei grile de lectură menite să surprindă acel nespus al
operei apolloniene. Căci este puţin probabil să-l socotim acum pe
Apollonius un scriitoraş stângaci, fie din pricina vârstei imature,
fie din cea a dorinţei de a nu ieşi din tiparele trasate de Callimach,
mentorul său, aşa cum au făcut-o p}nă acum exegeţii săi, mai
vechi sau mai noi. În opinia noastră, Apollonius din Rhodos este
mai mult decât un militant fervent, înregimentat în armata
scriitorilor ce practicau cu obstinaţie strategia impusă de
inventatorii tehnicilor scriiturii alexandrine: el însuşi poate fi
socotit în rândurile lor un neóteros sau inventor care reuşeşte să
manipuleze magistral tehnicile ironiei fine, dar şi să pună într-o
lumină cu totul nouă imaginea tiparelor epice şi tragice, izbutind,
în cele din urmă, să le topească într-o materie pe care el a ales-o a
fi în mod neaşteptat una epică, însă de un tip cu totul neobişnuit,
tributară nu doar epicii arhaice şi dramaturgiei antice clasice, ci şi
tehnicilor romaneşti. Am spune chiar că, aşa cum vom vedea din
analiza cuprinsă în paginile ce vor urma, Apollonius poate fi
considerat un poietés neóteros neotérōn aşadar un inovator între
inovatori. Este poate pentru prima dată c}nd un scriitor
alexandrin s-a folosit de un întreg arsenal literar antic de genuri şi
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specii pentru a demonta, nu fără o fină ironie, neajunsurile
acestora. Căci nu atitudinea critică directă era modalitatea eficace,
ci, mai curând, ironia muşcătoare, descalificantă.
Dar, pentru a putea demonstra această teză, dar şi o alta
referitoare la intenţia poetului de socializare a personajelor eroice
şi legendare, precum şi a celor mai vechi instituţii greceşti, am
socotit nimerit să oferim nu doar detalii despre viaţa şi opera
scriitorului, despre tradiţia manuscrisă ori despre cea legendară
care a precedat apariţia celebrelor Argonautice apolloniene, ori
chiar despre compoziţia epopeii, ci şi o analiză amănunţită asupra
parodierii tóposurilor epice şi tragice. Un alt capitol, poate mai
puţin aşteptat, însă oricum inedit în contextul mai cuprinzător al
exegezei apolloniene, este cel intitulat Arta discursului în
Argonauticele lui Apollonios Rhodius, care a apărut şi s-a dezvoltat
în urma unei atente analize a pasajelor dialogate sau a
monologurilor rostite de protagonişti. De asemenea, am introdus,
pe l}ngă celelalte capitole mai extinse, un scurt capitol intitulat
Homer și arta comparației apolloniene. Breviar, din dorinţa de a pune
la dispoziţia cititorilor o mostră a ceea ce noi numim capacitatea
infinită de inovaţie a lui Apollonius, care, astfel, nu va răm}ne
doar un simplu imitator al modelului, ci va reuși să-și depășească
inhibitorul prag literar, pe care alţii și-au propus măcar să-l poată
copia.
La finalul excursului nostru hermeneutic am pus la
dispoziţie un generos suport de pasaje (Capitula excerpta) alese din
cuprinsul Argonauticelor, atât în limba greacă, utiliz}nd ediţia lui
G. W. Mooney (The Argonautica of Apollonius Rhodius, LondonDublin, 1912), cât şi în traducerea rom}nească aparţinând lui Ion
Acsan (Argonauticele. Epopeea argonauților, Bucureşti, 1976).
Pasajele alese poartă un titlu sugestiv care să înlesnească situarea
acestora în cadrul mai larg al poveştii. De asemenea, textele sunt
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însoţite de o prezentare critică mai amplă şi de note explicative
care fac referire în special la numele proprii ale personajelor,
neamurilor şi localităţilor de multe ori ciudate ori chiar
nemaiauzite, pentru ca, astfel, să putem veni şi în sprijinul
indexului etnografic şi geografic în limba greacă (Index graece
ethnographicum et geographicum) de la sfârşitul monografiei
noastre. Ni s-a părut, de asemenea, potrivit să redăm, în notele de
subsol, principalele texte în original care mărturisesc despre
crâmpeie din viaţa poetului alexandrin (Vita I, Vita II, lexiconul
Suda).
În ceea ce priveşte transcrierea numelor proprii greceşti, am
luat în considerare atât normele stabilite în paginile introductive
ale ediţiei complete a operei lui Platon (coordonatori: Petru Creţia
şi Constantin Noica, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1964-1993), cât
şi pe cele stabilite în introducerea dicţionarului Toponimia mitică
europeană realizat în cadrul proiectului ştiinţific Geomitica
(coordonator: Florica Bechet, consultant: Gabriela Creţia; autori:
Ioana Costa, Doina Doroftei, Octavian Gordon, Simona Nicolae,
Maria-Luiza Oancea, Bucureşti, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2010, pp. 13-15). Am socotit necesară notaţia silabelor
accentuate cu accent ascuţit, iar nu cu accentul lor originar, doar
pentru numele proprii transliterate din limba greacă şi doar în
cadrul pasajelor exegetice, nu şi în traducerea pasajelor din corpusul Argonauticelor. Pentru numele proprii intrate deja în uz cu o
anumită transcriere şi pronunţie (e.g. Medeea, Heracle, Aphrodita,
Hera, Athena) nu am socotit necesară notaţia silabei accentuate.
De asemenea, am optat pentru transcrierea Apollonius, şi nu
Apollonios (varianta originală), întrucât uzanţa internaţională
preferă în general pentru numele de persoane formele latineşti în
–us în locul formelor greceşti în –os.
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1. APOLLONIUS RHODIUS. VIAŢA ŞI OPERA
1.1. Biografia şi datarea aproximativă a publicării
epopeii Argonauticelor
Exegeza de specialitate dispune, în privinţa biografiei
apolloniene, de informaţii destul de sărace care, în plus, sunt, în
mare parte, incomplete, iar uneori chiar eronate şi contradictorii.
Pe scurt, este vorba despre un număr de patru surse biografice
păstrate: două anexe la scoliile Argonauticelor, intitulate Vita I1 şi
1

Vita I. Ἀπολλώνιος ὁ τῶν Ἀργοναυτικῶν ποιητὴς τὸ μὲν γένος ἦν
Ἀλεξανδρεύς, υἱὸς δὲ Σιλλέως, ὡς δέ τινες Ἰλλέως, φυλῆς Πτολεμαΐδος.
ἐγένετο δὲ ἐπὶ τῶν Πτολεμαίων, Καλλιμάχου μαθητής, τὸ μὲν πρῶτον
συνὼν Καλλιμάχῳ τ ἰδίῳ διδασκάλῳ: ὀψὲ δὲ ἐπὶ τὸ ποιεῖν ποιήματα
ἐτρέπετο. τοῦτον λέγεται ἔτι ἔφηβον ὄντα ἐπιδείξασθαι τὰ Ἀργοναυτικὰ
καὶ κατεγνῶσθαι, μὴ φέροντα δὲ τὴν αἰσχύνην τῶν πολιτῶν καὶ τὸ ὄνειδος
καὶ τὴν διαβολὴν τῶν ἄλλων ποιητῶν καταλιπεῖν τὴν πατρίδα καὶ
μετεληλυθέναι εἰς Ῥόδον, κἀκεῖ αὐτὰ ἐπιξέσαι καὶ ὀρθῶσαι καὶ οὕτως
ἐπιδείξασθαι καὶ ὑπερευδοκιμῆσαι: διὸ καὶ Ῥόδιον ἑαυτὸν ἐν τοῖς ποιήμασιν
ἀναγράφει. ἐπαίδευσε δὲ λαμπρῶς ἐν αὐτῇ καὶ τῆς Ῥοδίων πολιτείας καὶ
τιμῆς ἠξιώθη („Apollonius, autorul Argonauticelor, era, după neam din
Alexandria, fiu al lui Silleu, iar după unii Illeu, din tribul Ptolemaïs. Era
discipolul lui Callimach pe vremea Ptolemeilor, iar la început, obișnuia să
urmeze cursurile lui Callimach, profesorul său personal; căci t}rziu s-a
apucat să compună poezii. Se spune că acesta și-a recitat în public
Argonauticele, pe c}nd era încă un efeb și că s-a hotăr}t ca, pentru că nu
suporta umilinţa din partea cetăţenilor, precum și ocara și criticile celorlalţi
poeţi, să părăsească ţara și să plece la Rhodos, și că acolo le-a șlefuit, le-a
îndreptat, le-a recitat în public și că a căpătat o reputaţie deosebită; de aceea
în poemul său s-a autointitulat rhodianul. A predat aici în chip strălucit și
s-a învrednicit de cetatea și de cinstirea rhodienilor”, tr.n.).
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Vita II2, o notă existentă în lexiconul Suda3 şi o listă a succesiunii
bibliotecarilor din Alexandria (P. Oxy. 1241), document considerat
incomplet şi, oricum îndoielnic sub aspectul acurateţii datelor.
Se crede că cele două Vitae (Vieți) pomenite mai sus aveau la
obârşie informaţiile furnizate de principalii comentatori ai lui
2

Vita II. Ἀπολλώνιος ὁ ποιητὴς τὸ μὲν γένος ἦν Ἀλεξανδρεύς, πατρὸς δὲ
Σιλλέως, ἤτοι Ἰλλέως, μητρὸς δὲ Ῥόδης. οὗτος ἐμαθήτευσε Καλλιμάχῳ ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ ὄντι γραμματικ, καὶ συντάξας ταῦτα τὰ ποιήματα
ἐπεδείξατο. σφόδρα δὲ ἀποτυχὼν καὶ ἐρυθριάσας παρεγένετο ἐν τῇ Ῥόδῳ
κἀκεῖ ἐπολιτεύσατο καὶ σοφιστεύει ῥητορικοὺς λόγους, ὅθεν αὐτὸν καὶ
Ῥόδιον ἀποκαλεῖν βούλονται. ἐνταῦθα τοίνυν διάγων καὶ ἐπιξέσας αὑτοῦ
τὰ ποιήματα, εἶτα ἐπιδειξάμενος σφόδρα εὐδοκίμησεν, ὡς καὶ τῆς Ῥοδίων
ἀξιωθῆναι πολιτείας καὶ τιμῆς. τινὲς δέ φασιν ὅτι ἐπανῆλθεν ἐν
Ἀλεξανδρείᾳ καὶ αὖτις ἐκεῖσε ἐπιδειξάμενος εἰς ἄκρον εὐδοκίμησεν, ὡς κὰ
τῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ μουσείου ἀξιωθῆναι αὐτὸν καὶ ταφῆναι δὲ σὸν αὐτ
τ Καλλιμάχῳ („Poetul Apollonius era, după neam, din Alexandria, (fiu) al
unui tată Silleu sau, de fapt, Illeu, și al unei mamei Rhóde. Acesta i-a fost
discipol lui Callimach, care era profesor de literatură în Alexandria și, după
ce a compus acest poem, l-a recitat în public. Dar, pentru că a fost extrem de
nefericit și a roșit (de rușine), a sosit pe neașteptate la Rhodos și acolo a trăit
ca cetăţean și predă lecţii de retorică, motiv pentru care voiesc să-l
supranumească și rhodianul. Acolo, de fapt, răm}n}nd el și cizel}ndu-și
poemul, recitându-și-l apoi în public, a fost tare preţuit, înc}t să ajungă
vrednic de cetatea și de cinstirea rhodienilor. Unii spun că s-ar fi întors în
Alexandria și că, recit}ndu-l din nou în public acolo pe culme, a fost
apreciat, ca să se facă vrednic de bibliotecarii Museionului, iar (trupul) să-i
fie înmorm}ntat alături de Callimach însuși”, tr.n.).
3
Ἀπολλώνιος Ἀλεξανδρεύς, ἐπῶν ποιητής, διατρίψας ἐν Ῥόδῳ υἱὸς
Σιλλέως, μαθητὴς Καλλιμάχου, σύγχρονος Ἐρατοσθένους καὶ Τιμάρχου,
ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ Εὐεργέτου ἐπικληθέντος, καὶ διάδοχος Ἐρατοσθένους
γενόμενος ἐν τῇ προστασίᾳ τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ βιβλιοθήκης („Apollonius
din Alexandria, creator de versuri, care și-a petrecut timpul la Rhodos, ca fiu
al lui Silleu, discipolul lui Callimach, contemporan cu Eratosthéne și cu
Tímarch, pe vremea lui Ptolemaios, supranumit Euergétes, și care a fost
urmașul lui Eratosthéne la conducerea bibliotecii din Alexandria”, tr.n.).

MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA

17

Apollonius, Theon alexandrinul şi Sophókleios, care, deşi, în
general, concordă asupra multor aspecte biografice, se deosebesc
totuşi în privinţa detaliilor divergente, tributare, probabil, unei a
treia versiuni.
Potrivit celor două Vitae, Apollonius provenea din
Alexandria Egiptului şi aparţinea tribului Ptolemaïs4. Tatăl era un
anume Silleu sau Illeu, după cele două surse, iar mama se numea
Rhodé (cf. Vita II); acest din urmă detaliu, care ne este oferit doar
de una dintre primele două surse, poate fi pus cu uşurinţă pe
seama genealogiei mitice menite să explice supranumele de
rhodianul. Conform aceloraşi surse, Callimach i-ar fi fost lui
Apollonius profesor de literatură (grammaticós) ori chiar
profesorul său personal (ídios didáscalos), ceea ce i-a determinat pe
exegeţi să presupună că cel dint}i trebuia să fie cu cel puţin zece
ani mai în v}rstă dec}t discipolul său. Prin urmare, dacă
Callimach a trăit în perioada cuprinsă aproximativ între anii
310/305-240, Apollonius trebuie să se fi născut în jurul anului
300/295.
Din acest moment cele două surse se diferenţiază astfel:
Vita I menţionează faptul că Apollonius şi-ar fi început
relativ t}rziu cariera literară (opsé). Din nefericire, prima recitaţie
publică a poemului Argonauticelor în faţa publicului alexandrin a
ieşit prost, atrăg}ndu-i poetului criticile ironice şi răutăcioase ale
multor poeţi ai vremii. Dezamăgit şi descurajat, Apollonius
părăseşte Alexandria şi să se retrage la Rhodos. Aici el izbuteşte
să-şi şlefuiască poemul p}nă la forme ce tindeau către perfecţiune,
oferind, astfel, publicului, de data aceasta rhodian, o a doua
recitaţie, încununată, acum, de un succes răsunător. Recunoscător
cetăţii-gazdă, Apollonius îşi ia supranumele de rhodianul în chiar

4

Fapt confirmat și de Strabon, Geografia, 14, 2, 13 (655).
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titlul epopeii care l-a consacrat. Ajuns în culmea gloriei literare, el
deschide la Rhodos o faimoasă şcoală de retorică. Drept răsplată
pentru întreaga sa carieră, cetatea Rhodosului îi acordă titlul de
cetăţean de onoare. Aşa se încheie Vita I, care, de altfel, nu
menţionează vreo intenţie a poetului de revenire la Alexandria, ci
mai cur}nd lasă să se înţeleagă că ar fi sf}rşit la Rhodos.
Vita II schimbă aproape cu totul datele oferite de prima
sursă, afirm}nd că Apollonius îşi începe cariera literară la vârsta
efebiei, aşadar de t}năr, v}rstă la care şi-a recitat pentru prima
oară în public Argonauticele. De asemenea, cea de-a doua sursă
menţionează în plus faptul că Apollonius ar fi revenit la
Alexandria după succesul literar repurtat la Rhodos. Aici el ar fi
susţinut o a treia recitaţie publică, în urma căreia s-ar fi bucurat de
aplauze furtunoase. Acest fapt i-a prilejuit obţinerea postului de
director al Bibliotecii din Alexandria şi, ulterior, l-a făcut vrednic
de a fi înmormântat alături de mentorul său, Callimach.
Lexiconul Suda şi P. Oxy. 1241 întăresc faptul că Apollonius
ar fi fost numit director al Bibliotecii din Alexandria, însă nu cad
de acord asupra succesiunii cronologice a bibliotecarilor.
Lexiconul Suda propune următoarea succesiune a bibliotecarilor din Alexandria: Eratosthéne, Apollonius, Aristophan din
Bizanţ; papirusul Oxy. 1241 inversează primele două nume,
oferind următoarea listă: (Zenodot), Apollonius din Rhodos,
Eratosthéne, Aristophan din Bizanţ, Arístarch, Apollonius
Eidográphus, Arístarch, Kýdas. În chip straniu numele lui
Arístarch apare de două ori pe această listă. Pe de altă parte, cele
două liste îl confirmă pe Apollonius, în prezentarea succesiunii,
drept cel de-al doilea bibliotecar al Bibliotecii din Alexandria.
P. Oxy. 1241 aduce o informaţie suplimentară privitoare la
preceptoratul regal al lui Apollonius, fapt deloc surprinzător, c}tă
vreme şi alţi bibliotecari din Alexandria se bucuraseră de acest
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privilegiu (Zenodot fusese preceptorul fiilor lui Ptolemaíos Sotér,
Eratosthéne, fusese preceptorul lui Philopátor, Arístarch, al fiilor
lui Philopátor al II-lea etc.)5. Dar textul listei prezintă unele
neconcordanţe, întrucât îl prezintă pe Apollonius ca fiind
preceptorul celui dintâi rege, Ptolemaíos Sotér. S-au propus două
lecţiuni diferite la acest pasaj: (1) cea a lui Hunt, care amendează
versiunea prótou („al celui dint}i”) în trítou („al celui de-al
treilea”), susţin}nd că ar fi vorba despre cel de-al treilea rege,
Ptolemaíos al III-lea Euergétes, născut aproximativ prin 283/281
î.H. şi care a domnit între anii 246-221 î.H; (2) cea a lui J. Martin,
care îl corectează pe prótou în pémptou („al celui de-al cincilea”),
referindu-se, aşadar, la Ptolemaíos al V-lea Epiphánes, născut în
210 î.H., care, în 196 î.H., avea paisprezece ani (anul morţii lui
Eratosthéne), v}rstă potrivită pentru a-i fi devenit discipol lui
Apollonius.
Cele patru surse biografice propun, de fapt, trei sisteme
cronologice:
1. 295: naşterea; 275: prima recitaţie publică a Argonauticelor
la Alexandria, urmată de exilarea poetului la Rhodos; 265:
reîntoarcerea poetului la Alexandria, urmată de bibliotecariatul şi
preceptoratul lui Euergétes; 235/230: moartea poetului.
2. 300/295: naşterea; 265: bibliotecariatul şi preceptoratul lui
Euergétes; 250/240: prima lectură a Argonauticelor, urmată de
exilul şi moartea poetului la Rhodos.
3. 265: naşterea; 245: prima recitaţie publică a Argonauticelor
la Alexandria, urmată de exilul la Rhodos; 240/235: revenirea la
Alexandria după moartea lui Callimach; 195: bibliotecariatul şi
Cf. Suda, s. Zenódotos; P. Oxy. 1241, I, 14-17; Anthologia Palatina, App., I, 119;
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Nachrichten königliche Gesellschaft der
Wissenschaften, Göttingen, 1895, pp. 23, 30-31.
5
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preceptoratul lui Epiphánes după moartea lui Eratosthéne; 190:
moartea poetului.
Prin urmare, datele prezentate de cele patru surse biografice
nu fac dec}t să adumbrească adevărul istoric fie prin detalii
romaneşti, fie prin informaţii privitoare la cariera literară imatură
a poetului, fără a ţine seama de lecturile bogate, de erudiţia şi de
experienţa poetului. Pe de altă parte, aşa cum susţine şi Fr. Vian,
Apollonius nu putea fi socotit un t}năr adversar al propriului său
maestru ale cărui cursuri încă le mai urma6. Chiar şi supranumele
de rhodianul ar putea surprinde, de vreme ce unele versiuni
biografice menţionează relativ scurta şedere a poetului la Rhodos
(aprox. zece ani).
Dacă preceptoratul lui Euergétes nu poate fi posterior anului
265 î.H., este greu de crezut, după majoritatea comentatorilor, că,
odată întors la Alexandria, Apollonius ar fi reuşit ca, în decurs de
aproape zece ani, să preschimbe opinia curţii regale şi să
redob}ndească prietenia şi susţinerea lui Callimach, ori să ajungă
cu uşurinţă la un statut privilegiat în cetate.

1.2. Ipoteze privind data aproximativă a publicării
Argonauticelor
Ținând cont de toate lacunele şi inadverdenţele informaţiilor
disponibile, s-a stabilit ca dată aproximativă a publicării
Argonauticelor perioada cuprinsă între anii 250—240 î.H. În
stabilirea acestei date a contat în primul rând Imnul către Apollo,
care pare să fi fost alcătuit de Callimach sub domnia lui Euergétes,
conform notei la scolia versului 26 (reunirea Kyrenaicăi cu Egiptul

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, texte établi et commenté par Francis
Vian et traduit par Émile Delage, Paris, 1974, p. XI.
6

