
Petőfi la Români. 
Fragmente din teza de doctorat a Dlui Profesor 

A l e x a n d r u V e é g h . 
Dacă cercetăm valoarea de literatură universală, mărimea şi 

puterea creatoare a unui poet ne stau la dispoziţie două măsuri. 
Înseamnă valoare literară universală, dacă poetul este cunoscut şi 
citit şi în străinătate. Dar ceaţia poetică contează ca literatură 
universală şi în cazul când. deşi nu este cunoscută în Europa etc., 
dar valoarea-i estetică este egală cu operele cunoscute şi recunos-
cute în literatura universală Tragedia Bamű Bánk  a lui Iosif 
Katona,  de exemplu, nu este cunoscută în literalura universală. 
După distinsul critic. Pa cel Gţ/nlai  însă aceaslă operă se poate 
pune, atât ca construcţie, cât şi caracterizare, alături de tragediile 
lui Shakespeare. Despre Mihail Vörösmarthy nu se poate spune, 
că este cunoscut în literatura universală, dar, după ZmU  Beöthy, 
Vörösmarthy a lăsat opere atât de perfecte,  încât reprezinlă valoare 
literară universală. In literatura maghiară nu odată se citeşte despre 
Lm Arany, care nu este cunoscut în străinătate, însă ca »Shakes-
peare al baladei*, autorul trilogiei To'di  şi Buda  halála — Moartea 
lui Buda  se ia la întrecere cu creaţiile cele mai artistice şi valo-
roase din literatura universală 

Autorii dramatici maghiari din ultimile trei decenii s'au făcut 
cunoscuţi în mod extraordinar dela Bucureşti până'n America 
Sunt cunoscuţi, dar în acelaş timp nu sunt şi valori literare uni-
versale. Răspândirea nu înseamnă totdeauna şi clasicitate universală. 
Creaţia care este artistică în sine, deşi n'a trecut hotarele naţiunii, 
este operă clasică, cu toate, că nu e operă de literatură universală; 
din contra unele creaţii sunt cunoscute în literatura universală, 
dar nu sunt clasice. 

Operele lui Petőfi  sunt creaţii de literatură universală din 
ambele puncte de vedere. Pe lângă clasicitatea lor estetică sunt 
cunoscute şi de popoarele civilizate. Urmează calea, pe care Homer, 
Dante, Shakespeare, Goethr, Moliere, Tolstoi s'au făcut  comoara 
comună a omenimii. Calea aceasta este a geniului, care, ieşind 
dintre ţărmurile ob'şnuite, îşi scutură convenţiunile omeneşti, se 
mişcă liber şi afirmându-se  se impune. Spiritul lui larg nu-1 
poate opri limba, naţionalitatea, timpul: îşi desfăşoară  independent 
proporţiile deosebit de puternice. 

Nu mai este nici un scriitor maghiar, nefăcând  excepţie nici 
Mauriţiu Jókai, care să fie  atât de cunoscut în străinătate, ca 
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Alexandru Petőfi.  Aceaslă importanţă a lui se evidenţiează şi mai 
mult prin împiejurarea, că Petőfi  î*i scrisese poeziile sale nu într'o 
limbă universală, ci într'o limbă care stă izolată prin vitregia sor-
ţii, care se'nvaţă aşa de anevoios de străini şi pe care o ştiu 
puţini chiar dintre vecinii cei mai apropiaţi şi dacă o şl iu, n'o 
ştiu bine. 

Ar fi  greu de numărat traducerile operelor lui Petőfi.  Poezia: 
»Reszket a bokor, mert....« — Tremură tufişul.  şi deviza poetu-
lui, celebrul »Votum Petőfianum«  sunt traduse până la războiul 
mondial în 40 de limbi. Alexandru Petőfi  nu este numai al unei 
naţiuni, el este al omenimii întregi. Bettina von Arnim, prietena 
lui Goethe, îl numeşte Soare Dumnezeu; Francois Coppée îi zice 
erou etern al libertăţii; Hermann Grimm, profesor  universitar din 
Berlin. îl apostrofează  cel mai mare poet al tuturor popoarelor ; 
Carlyle îl socoate în acelaş rang cu Goethe ; Heine îl compară cu 
Burns şi scrie, că în Germania nimeni nu i-se poate alătura Dacă 
străinul cult pronunţă cuvântul »Maghiar« al doilea cuvânt pe 
care-1 rosteşte, este de bună seamă, numele lui Petőfi. 

Cuceririle lui Petőfi  în literatura universală, traducerile opere-
lor lui în limbi străine au fost  cercetate de către specialişti destinşi. 
In Petőfi-könyvtár  — Biblioteca Petőfi  ') se ocupă rând re rând 
Henric Lenkei, Ignaţie Kont, Ludovic Baróti, Albin Körösi, Vera 
Vikár şi Béla Vikár cu Petőfi  la Germani, Francezi, Italieni, 
Spanioli, Englezi şi popoarele nordice. 

Despre influenţa  lui Petőfi  asupra literaturii române şi tradu-
cerea lui în româneşte istoria literară ştie prea puţin până în ulti-
mul timp Amintim doar articolul profesorului  dr Arpad Bitay: 
»Petőfi  és a román irodalom« apărut în albumul: Petőfi  emlékso-
rok, Târgu-Mureş 1923, pg. 77—81 şi menţiunea istoricului literar, 
Eugen Pintér, că şi în româneşte au apărut numeroase poezii 
din Petőfi.  >) 

Când îmi fac  această modeslă disertaţie, în cercetările mele 
mă conduce dorul de-a arunca lumină asupra acelor traduceri şi 
aprecieri, prin cari Petőfi  a câştigat dreptul de cetăţean în litera-
tura română. Să fie  această lucrare o contribuţie nouă la mărimea 
lui literară universală. 

Cea dintâi traducere românească din Petőfi  se găseşte în 
»Familia« lui losif  Yubnvn.  apărută la Pesta, anul 1872: Fire — 
aş iu rîu ... Lennék én folyóvíz.  Prin o curioasă coincidenţă prima 
traducere trebuia să apară în revista, în coloanele căreia au ieşit 
la iveală şi cele dintâi poezii ale lui Eminescu. Traducătorul este 
Vulcanu însuşi. Este o traducere învechită şi lipsită de putere 
poetică 

In general primele traduceri au mai mult însemnătate istoric-
culturală, decât artistică. 

') O serie de studii, puse în slujba cultului Petőfian,  sub direcţia lui 
Alaxandru Endrödi şi Zoltán Ferenczi, Budapesta, 1901 — 1911. 

*) A magyar irodalom története, Budapest, 1933, VI. pg. 403. 
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O superficialitate  şi lipsa îngrijirii artistice caracterizează 
cele 45 de traduceri ale revistei »Ungaria«, apăru ă la Cluj, între 
anii 1893 - 1898. 

Primul trăducătof  artistic al lui Petőfi  este braşoveanul Şt. 
O. losif.  Poetul maghiar pe care-1 cunoştea de acasă şi mai bine 
dela liceul unguresc din Sibiu, înseamnă pentru losif  meşterul la 
care îşi face  ucenicia literară, care-1 introduce în literatură. Tănăml 
losif  îşi câştigă nume poetic prin Petőfi,  primele două opere 
apărute în volum fiindu  i colecţii de traducere din Petőfi.!)  Petőfi 
este geniul pe care şi-1 alege losif  să i deschidă prima oară îna-
intea ochilor perspectiva multicoloră a unei lumi bogate în simţire 
şi gânduri cu înfăţişarea  lor poetică. Petőfi  este poetul dela care 
învaţă ceea-ce este natural, simplu, concis ca fond  şi formă 

Pe lângă losif,  traducătorul cel mai chemat al lui Petőfi  este 
fără  îndoială (ktavian  Ooga, care şi-a fixat  singur menirea: »Artis-
tul de astăzi e un luptător* Şi'ntradevăr luptător ne apaie atât 
în poezia sa originală, cât şi în cea tradusă. Fondul simţirilor 
sale este revoluţionar ca şi la Petőfi.  Goga este un revoltat melan-
colic, în care dorul de neam se împleteşte cu durerea celor mici 
şi cu revolta în contra celor mari. In Luceafărul  publică traduceri 
artistice din Petőfi  şi Madách şi drept recunoştinţă pentru meritele 
sale, Societatea Petőfi  îl alege între membrii săi. Pe Petőfi  îl 
traduce din motive naţional politice. Ideia politică, găsită în poezia 
originală o aplică neamului său. Prin traducere învaţă, încurajează, 
avântă, revoluţionează, îşi serveşte naţiunea. Fondul acestor 
traduceri se rezumă în ideile mari ale libertăţii individuale şi ale 
celei universale. 

In revista bucureşteană. Floarea  darurilor  pusă subt îngrijirea 
Dlui Iorga, apar în anul 1907, şapte traduceri bune, făcute  de 1'. 
Loichiţă. Pe lângă Petőfi,  în coloana a doua se mai traduce şi 
din Leopardi Carducci. Villon, Longfellow,  Musset, Shelley, 
Tennyson, Ovidius, Goethe, Malherbe, Manzoni, Ronsard, Edgar 
Poe, Vigny şi alţii. 

Poetul-profesor  bucureştean, Ion  Ursu-Soricu  traduce în revista 
Ramuri din Craiova. II atrag acele creaţii din opera lui Petőfi, 
care constitue modele poetice de lupte purtate pentru libertate. 
Traducerile lui Soricu, făcute  cu multă grijă şi chemare poetică, 
au mai apărut şi în Viitorul, Neamul Românesc Literar. 

Profesorul  Axente Banc iu dela liceul Şaguna din Braşov este 
cel mai fecund  tălmăcitor român al lui Petőfi.  Are mai bine de 
50 de traduceri, apărute în diferite  ziare şi reviste. 

Tânărul bibliotecar al Academiei Române, Avram P. Todor, 
de prezent lucrează la traducerea fermecătoarei  poeme: János 
vitéz — Ion  Vi'eazul. 

Celebra deviză a lui Petőfi,  Votum Petőfianum  îşi găseşte şi 
două traduceri în româneşte. Aceste şase versuri iambice exprimă 

>) Poezii alese, Bibi. de populizare, Craiova, 189fi.  Apostolul şi alte 
poezii, Bucureşti, C. Müller, 1897. 
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deplin ideile principale ale poeziei lui Petőfi  ce se rezumă în: 
libertate  şi amor. 

Tot de două ori s'a tradus romanul: Funea  călăului,  acest 
roman cumplit al mizeriei şi răzbunării dramatizate. 

Aprecierile privitoare la Petőfi  în majoritatea lor sunt scrise 
în proză, dar se găsesc între ele şi poezii. 

Primul Român care s'a ocupat cu literatura ungurească, cu 
viaţa spirituală, cu sufletul  maghiar şi diferitele  sale manifestaţii, 
a fost  Ion  Slavici.  Slavici înainte cu vreo 60 de ani în coloanele 
Convorbirilor Literare (anul 1871, pg 301:) îa studiul său scris 
despre Maghiari reprezintă o direcţie extremă (Studii asupra 
Maghiarilor.) 

Revoluţionarul melancolic al trecutului, Goga, acest »Petőfi 
român«, îi dedică geniului înrudit sufleteşte  cu ei. o poezie în 
ciclul Cântece fără  ţară: Lui Petőfi.  Poezia s'a tradus şi în ungu-
reşte de Acaţiu Gara în coloanele revistei bilingue din Oradea : 
Aurora (1 Aprilie 1923.) 

Centenarul naşterii poetului, serbat în 1923 cu o pompă 
festuoasă,  n'a ocolit nici atenţiunea românimii Diferite  reviste şi 
ziare îl comemorază, deşi uneori ce-i drept cam sumar. Ministerul 
Instrucţiunii îşi depune într'o cărticică buchetul întru amintirea 
poetului. Broşura aceasta a fost  scrisă de decedatul meu profesor 
de slavistică dr. Iosif  Popovici. 

După cum reiese din disertaţia noastră, Românii sunt dintre 
acele popoare la care drumeţul european, Petőfi  a putut să cuce-
rească. Valorile etern omeneşti ale poetului au animat şi români-
mea. Dacă însă ne gândim la împrejurarea, că printre munţii şi 
livezile înflorite  ale Ardealului cele două popoare au convieţuit 
secole dearândul, apare relativ puţin interesul acela târzielnic ale 
cărui roade sunt traducerile şi aprecierile adunate aici. Din 826 
de poezii am găsit traduse numai 198, în majoritatea lor risipite 
prin reviste, începând cu anul 1872. 

Se pune întrebarea: care este motivul acestei nepăsări? Unul 
ar fi  împrejurarea, că elementele culte ale românimii, cel puţin 
ardelenii, au citit pe Petőfi  în original pe băncile şcolii. Dar cauza 
adevărată este de natură politică. După cum arată Goga în Lucea-
fărul  (1 August 1903), multe opere de o incontestabilă valoare 
literară, scrise în limba maghiară, nu au fost  traduse în româneşte 
din cauza tradiţiei regretabile de veacuri ale frecărilor  politice 
dintre cele două popoare. 

Petőfi  cel adevărat şi complet în româneşte încă întârzie. 
Nu se ştie dacă va apare şi dacă va apare, când 


