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Abstract 

Our approach aims at revealing a possible comparison between two European Romantic 

spirits,the English George Gordon Byron and the Romanian Dimitrie Bolintineanu from the 

perspective of the translator who observes and analyses a transfer of ideas and spirituality from the 

former to the latter poet.Some of the main characteristics of the Byronic hero ,a world traveller and 

a rebel against the social order are embodied by Conrad, the prototype of the Romanian Romantic 

hero who , like his predecessor and model chooses travelling as a means of acquiring 

knowledge.Their emotions and reflections about the world around them , their bitter doubts and 

melancholies are the main constituents of their similar Romantic profiles. These ideas are inferred 

by the work of many readings and translations with their specific particularities. 
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George Gordon Byron (1782-1824) şi Dimitrie Bolintineanu, poet român (1819-1872) 

aparţin unui larg climat romantic european. Creaţiile lor ocupă diferite niveluri exegetice, spaţii 
extinse, interesând atât prin ineditul eu-lui creator, cât şi prin  aria largă de motive specifice 
societăţilor europene: sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor,operele lor 
fiind preponderent romantice! 

În arie europeană, nu putem vorbi însă de un singur topos spiritual, izolat, fără derulări şi 
întrepătrunderi de motive, întrucât condiţiile social-politice, similare sau doar nuanţate, cu alte 
faţete, au generat o ideologie literară (în Anglia, Franţa, Italia şi Germania, în ţările din centrul şi din 
răsăritul Europei). 

Reflecţii, revolte şi forme de titanism romantic care pot fi privite ca reacţii legitime 
împotriva structurilor despotice (semifeudale şi burgheze). Cu alte cuvinte, în resorturile ei adânci, 
arta este un reflex demonic al acestor realităţi vitrege, vizând existenţa şi demnitatea umană. 

„Clasic”, „realist” şi predominant romantic, Byron se impune în peisajul literar european 
îndeosebi prin poeme şi tragedii istorice. „English Bards and Scottish Reviewers”, poem, 1869, 
„Hints from Horace” (1811), „The Curse of Minerva” (1811), „Childe Harold’s Pilgrimage”, poem 
în patru cânturi – 1809-1818, „Oriental Tales”, cuprinzând „Ghiaurul”, „Corsarul” şi „Asediul 
Corintului” – poeme; „The  Prisoner of Chilon” (1816), „Manfred” (1817), „Beppo” (1817). Unele 
devin „monologuri dramatice”, tragedii istorice: „Manfred” (1817), „Sardanapal” (1821) şi „Cain” 
(1821) – creaţii cu tipologii tematice, spirite nonconformiste, trimiţând la ipostaze prometeice, „Don 
Juan” (1818-1823) poem elaborat în Italia, cu reflecţii politice, filosofice, religioase şi etice.  

Un traducător şi un creator pot observa un mod unic de transfer ideatic, de byronism, în 
câteva poeme aparţinând scriitorilor din centru şi răsăritul Europei (vezi poemele lui Bolintineanu, 
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Eminescu şi Puşkin). Ne interesează Byron cu „Childe Harold’s Pilgrimage” („Pelerinajul infantelui 
Harold”) şi „Conrad” de D. Bolintineanu, delimitări şi similitudini în aspiraţii şi moduri de 
prezentare. 

Eroul byronian este un tânăr aristocrat, pelerin, dezolat de tot ceea ce intră în sfera falsei 
civilizaţii moderne. Călătoreşte în Portugalia, Spania, Insulele Mării Ionice, Albania, Grecia şi Italia; 
evocă lupta de la Waterloo, monumentele şi personalităţii Italiei (Veneţia – Dogii, Petrarca, Tasso, 
Aristo), detestă injustiţia umană, este un solitar şi un melancolic. Eroul se contopeşte cu năzuinţele 
popoarelor oprimate, detestă structurile tiranice. O revoltă de spectator contemplativ „în genunchi”; 
un demon romantic fără apostazii, un spirit izolat, neînţeles în medii sociale.  

Conceput simetric, în patru cânturi, poemul lui Byron aduce pe scena istoriei eroi răzvrătiţi, 
individualisti şi anarhici. Modul de cunoaştere îl reprezintă călătoriile. Tonul protestatar, în viziune 
romantică „pregăteşte însă climatul unor noi revoluţii”. 

Melancoliile demonului byronian trimit la stilul omului superior, al demonului romantic. 
Procesul cunoaşterii se realizează, în cazul infantelui Harold doar prin călătorii. Traducătorii şi 
exegeţii, referindu-se la acest poem, nu ezită să-l considere  un „jurnal de călătorie” în care epicul şi 
liricul se întrepătrund. Accentul cade însă pe observaţia evident critică: evocând lupta de la 
Waterloo, poetul intuieşte formele tiranice ale învingătorului. În Italia, topos cu vechi culturi clasice, 
stăruie tirania dominaţiei austriece etc.  

Melancoliile eroului rătăcitor şi contemplativ, căruia îi repugnă injustiţia şi formulele 
tiranice, în poemul lui Byron, trimite la un concept cheie: conceptul eliberării popoarelor 
(„Dragostea de libertate”). Călătoriile, contemplările, introspecţiile şi melancoliile sunt deci 
componente de bază în definirea eroului. Reflecţiile lui configurează o filosofie a cunoaşterii şi a 
indignării propriului eu. Dureri şi speranţe, credinţa în eliminarea structurilor şi normelor negative. 
Timpul invocat de erou pentru înlăturarea lor rămâne un fel de „ultra-răzbunător”. O ipostază 
benefică a unui complex istoric ce-şi găsea sorgintea încă din antichitatea latină (Răzbunător al meu, 
oricare vei fi tu, rasai din propria-mi cenuşă – Vergiliu, Eneida). Romantismul deceniilor care-l 
succed pe Childe Harold avea să impună tonul unor revoluţii în câteva ţări europene. 

În centrul şi răsăritul Europei, motivele literare şi ideile lui Byron, la fel ca în Occident, 
pătrund vizibil în deceniile treizeci şi şapte ale secolului al XIX-lea. În România (Ţara Românească) 
pot fi întâlnite ecouri byroniene la poeţii: C. A. Rosetti (titlul volumului „Ceasurile de mulţămire” 
trimite la „Ceasuri de lene” ale lui Byron); poemul „Logodnicii morţii” al lui Al. Sileanu trimite tot 
la Byron. Un ecou vizibil la Eminescu, marele poet naţional: „Şi ca Byron, treaz de vântul cel 
sălbatic al durerii” în „Epigonii” (1870). 

O înrâurire vizibilă, persistentă din poemele lui Byron – din „Childe Harold” şi „Don Juan” – 
poate fi întâlnită la poetul român, Dimitrie Bolintineanu (1819-1872). Cu studii în ţară şi la Paris, 
autorul mai multor volume de versuri şi jurnale de călătorie, scrise în plin climat romantic valorifică 
mediile şi ideile byroniene. În 1852 publică volumul de versuri „Florile Bosforului”. Succed 
volumele „Cântece şi plângeri”, „Legende istorice”, „Basme”, „Macedonele” etc., jurnale de 
călătorii „Călătorii în Palestina şi Egipt” (1856), „Călătorii la românii din Macedonia şi muntele 
Athos” (1863), „Călătorii în Asia Mică” (1866) etc. 

Unghiul cunoaşterii lui Dimitrie Bolintineanu din poemul „epico-liric” „Conrad” (1867) îşi 
află sorgintea tot în desele-i „călătorii” romantice ca în poemul lui Byron. 

Evidenţa acestor înrâuriri nu poate fi neglijată de traducătorii şi exegeţii de profil. Itinerariile 
lui Conrad, eroul poemului cu acelaşi nume, au loc în zone cu civilizaţii crepusculare, pauperizări şi 
înrobiri de popoare. Scepticismul este adânc, Conrad, observă G. Sorescu, deplânge înrobirea 
popoarelor şi sprijină ideea sacră de totală eliberare a lor. Demoniile celor doi eroi – Childe Harold 
şi Conrad – impuls interior al unui demon în accepţia socratică şi romantică, se întâlnesc. Indiferent 
de „măşti”, ele exprimă, în esenţă, acelaşi ideal. Şi Byron şi Bolintineanu se află pe aceleaşi 
coordonate ideatice. 
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Religiile şi doctrinele n-au putut înlătura însă „răul” existent în lume: „Nimic decât în formă, 
vai! / Răul n-a schimbat / Religiuni, doctrine, schimbând neîncetat; / Şi însăşi cugetarea, născând în 
libertate / Fatala moştenire, tot n-a putut abate!”(Conrad) 

Scepticismul celor doi eroi este adânc şi el, în anumite cazuri, va genera apostaziile (vezi 
poemul „Înger şi demon” (1873) de M. Eminescu). 

Dincolo de simetrii şi structuri metrice şi prozodice în cele două poeme, există şi nuanţări. 
Eroul lui Bolintineanu evoluează dintr-un topos marcat de duble tiranii: tirania unor imperii şi tirania 
interioară a unor regimuri despotice. Conrad, faţă de eroul lui Byron, este însă un „proscris”, un 
exilat, după eşuarea unei revoluţii (revoluţia din 1848) din Ţările Româneşti:  

„Conrad e al său nume, că este exilat, 
El pentru libertate poporu-a ridicat. 
Proscris din a sa ţară, el fără ţel se duce 
Oriunde îi surâde un ţel senin şi dulce.” („Conrad”) 
Stările emoţionale, călătoriile şi reflecţiile celor doi eroi (Childe Harold – Conrad), 

scepticismul amar şi melancoliile adânci sunt componente de bază care susţin configurările lor 
ideatice. 

 
Concluzii 

De-a lungul anilor, preţuirea operei lui Byron este unanimă (vezi Matthew Arnold, A. C. 
Swinburne, Hippolyte Taine, Goethe ş.a.). Traducătorii poeziei lui Byron în limba română îi vor 
intui vocaţia în dimensiunile ei creatoare (Ştefan Avădanei, Aurel Covaci, Al. Pascu, Petre Solomon, 
Virgil Teodorescu ş.a.). 

Conceptul traductologiei are la bază elementele comparative şi, în arie largă, comparatiste. 
Exegeza noastră, bazată pe conceptele în cauză vizează mesajul celor două poeme, rezultat din 
traduceri şi lecturi, cu particularităţile lor specifice. 

Traducerile din creaţiile poetice abordate în acest caz, ne oferă dovada fidelităţii faţă de texte 
şi vocaţia intuirii eu-lui creator. 
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