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Cântul 1
ADUNAREA ZEILOR. ÎNDEMNURILE ATHENEI CĂTRE TELEMAH. Aedul invocă Muza şi expune tema poemului (1–10). Zeii ţin sfat,
la îndemnul Athenei, hotărând întoarcerea lui Odysseu, reţinut încă de
Calypso (11–95). Athena, sub chipul lui Mentes, un vechi oaspe al lui
Odysseu, ajunge în palatul din Ithaca, unde e bine primită de Telemah,
pe care-l încurajează (96–318). Cu un nou avânt, cu adevărat bărbătesc,
Telemah îi înfruntă pe peţitori, uimindu-şi până şi mama (319–364).
Antinou şi Eurymah caută să-i facă faţă şi să-l intimideze, abătând apoi
discuţia, care era în defavoarea lor (365–419). Ospăţul se încheie, toţi
mergând la culcare, iar Telemah rămâne să cugete singur, la sine în iatac
(420–444).

C

ântă-mi, o, Muză, bărbatul cu gând iscusit, care-ntruna
Dus fu pe mare, când, sfântă, a Troiei cetate luat-a
Şi, printre mulţi muritori, a văzut şi cetăţi, şi-obiceiuri!
Multe-a avut el de tras şi pe mare, cu suﬂetu-i ager,
Viaţa păzindu-şi mereu, şi întoarcerea soţilor mândri!
Dar, nici aşa, pe tovarăşi să-i scape, oricât a dorit-o,
N-a izbutit, căci smintirea i-a dus, fără leac, la pierzare,
Bieţii de ei, când mâncară-ale Soarelui falnic cirede –
Hyperion, care lor le-a răpit a întoarcerii clipă.
Despre acestea, Zeiţă, ﬁică-a lui Zeus, ne grăieşte!
Dară ceilalţi, chiar cu toţii, câţi grelei pierzări îi scăpară,
Bine acasă ajuns-au, ieşiţi din război şi talazuri,
Numai pe el, plin de dorul întoarcerii şi al soţiei,
Nimfa stăpână-l ţinea, Calypso, o zeiţă-ntre zâne,
În grota ei poleită, poftind ca de soţ să îl aibă.
Dar când şi anul trecut-a, în curgerea vremilor lină,
Sorţii i-au tors Cei din ceruri spre casă din nou să se-ntoarcă
În al Ithacei pământ, nici atunci încă scos din necazuri,
Nici cu toţi soţii săi dragi! Dară zeii de el aveau milă,
Nu însă şi Poseidon, ce se-aﬂa-ncrâncenat fără seamăn
Pe Odysseu cel zeiesc, pân’ s-ajungă în ţara lui dragă.
Însă el spre Etiopii din zări depărtate purcese –
La Etiopii spre geana pământului, ultimii oameni,
Unii mai unde-asﬁnţeşte Hyperion, la-alţii răsare –
Întâmpinându-le jertfa cea mare de miei şi de tauri.
El se-nfrupta după poftă, la chef; iară ceilalţi din ceruri,
Toţi adunaţi, se aﬂau în Olymp, în palatul lui Zeus.
Iar către dânşii grăi Tatăl zeilor şi-al omenirii,
Căci şi-amintise atunci de Egist, cel frumos şi de vază,
Jalnic ucis de slăvitul Oreste al lui Agamemnon.
Despre acesta-amintindu-şi, grăi către zeii din ceruri:
„O, zei, dar cum muritorii pe zeii din cer îi mai mustră!
Căci de la noi iute zic că vin relele, însă ei înşişi
După smintelile lor pătimesc, chiar şi peste ce-i datul!
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Uite şi-acum: peste soartă, Egist o luă de nevastă
Chiar pe soţia nuntită-a Atridului, şi-l şi ucise
Când s-a întors, deşi bine-şi ştia – căci i-am spus-o cu toţii –
Soarta, noi chiar trimiţându-i pe Hermes, mai tare ca Argos,
Nici pe el să nu-l omoare, nici soaţa să nu i-o peţească!
Căci răzbunare va scoate Atridului însuşi Oreste,
Când un bărbat va ajunge şi ţara-i cea dragă dori-va.
Astfel grăitu-i-a Hermes: Egist împietrit fu la cuget,
Oricât lui bine-i dorise – şi-acum din belşug el plătit-a!“
Ci lui răspunsul i-l dete zeiţa cu ochi verzi, Athena:
„Tată al nostru, Cronide, tu, cel mai de seamă, Stăpâne,
Cela, de zace acuma, pe drept e, sortită-i pieirea!
Tot aşa piară şi alţii, de-or face cumplitele-i fapte!
Dar mie inima-n piept mi se frânge gândind la Odysseu
Bietul de el, chibzuitul: departe de-ai săi pătimeşte,
Apei în mijloc, în insula unde-i e mării buricul!
Insulă înveşmântată-n păduri, cu palatul zeiţei –
Fiica lui Atlas cu gândul cumplit, care-a mării adâncuri
Toate le ştie, chiar el în spinare ducând, fără preget,
Stâlpii cei mari care ţin despărţite şi Glia, şi Cerul.
Iar ﬁica lui îl păstrează pe bietul ce lacrimi mai varsă
Tot mereu, galeşe vorbe spunându-i, ca el să rămână,
Şi ispitindu-l, Ithaca s-o uite, şi-atât! Dar Odysseu,
Tot năzuind ca şi fumul măcar, sus spre cer, să-l zărească
Din ţara lui, numai moartea şi-o cheamă. Ci inima ţie
În pieptu-ţi drag nu se rupe, Olympice? Şi nu Odysseu
Lângă argivele nave cu jertfe-nchinatu-s-a ţie-n
Troia cea fără hotar? Oare cum de-l urăşti fără seamăn?“
Ci ei răspuns îi dădu Zeus, grăind, Strângătorul de nouri:
„O, ﬁica mea, au ce vorbă putut-a să-ţi scape din gură?
Cum s-ar putea ca, eu unul, să-l uit pe zeiescul Odysseu,
Ce-i mai presus, la gândire, ca toţi muritorii, iar jertfe
Datu-le-a nemuritorilor zei, ce-s stăpâni peste ceruri?!
Lui însă Poseidon, cel Stăpân pe pământuri, întruna
Ciudă îi poartă, cumplit, şi de când l-a orbit pe Cyclopul
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Tare ca zeii, pe-acel Polyfem, uriaş de puternic
Între Cyclopii din neamu-i: născutu-l-a Nimfa Thoosa,
Fiica lui Forkys, mai mare pe-al mării talaz fără roade,
După ce-n peştera-adâncă a fost cu Poseidon odată.
Iară de-atunci pe-Odysseu Poseidáon, Cutremură-lume,
Nu l-a luat să-l ucidă, ci-l mână departe de ţară.
Haideţi dar, noi, cei de-aicea, să stăm cugetând laolaltă
Cum să-l lăsăm să se-ntoarcă, iar Poseidáon lăsa-va
Ciuda-i cea grea: căci nu are cum, nouă la toţi, împotrivă,
Nemuritorilor, vrerea-ne ca s-o înfrunte el singur!“
Ci lui răspunsul i-l dete zeiţa cu ochi verzi, Athena:
„Tată al nostru, Cronide, tu, cel mai de seamă, Stăpâne,
Dacă aşa le e drag fericiţilor zei, ca acuma
Să se întoarcă-Odysseu, înţeleptul, la sine acasă,
Hai dar, Hermes, Călăuzul, acela mai tare ca Argos,
Să-l îndreptăm către insula din Ogygia, pe dată,
Nimfei cu mândre cosiţe să-i spună, cu tare poruncă,
Despre întoarcerea lui Odysseu, încercatul – să-l lase!
Iară eu însămi porni-voi acum spre Ithaca, pe ﬁu-i
Să-l mai îndemn din cuvânt şi tărie în suﬂet să-i semăn,
Ca să îi cheme la sfat pe Aheii cu plete frumoase
Şi tuturor peţitorilor aspră mustrare să deie,
Cum că şi oile-i taie, şi boii cosind din copite.
Şi-am să-l trimit pân’ la Sparta şi-n Pylosul plin de nisipuri,
Ştire să ia de întoarcerea tatei, de-o prinde vreo veste,
Dar şi ca slavă şi vază-ntre oameni, mărit, să culeagă!“
Astfel grăind, la picioare-şi legă preafrumoase sandale,
Veşnice, de-aur, şi care-o purtau pe întinderea mării
Şi pe pământul întins, deopotrivă cu-a vântului boare.
Dară cu sine luat-a şi suliţa-i tare,-ascuţită,
Grea, mare, straşnică, şiruri de-oşteni ce-ngenunche în luptă
Printre viteji, când se mânie ﬁica vânjosului Tată.
Ci ea păşi din înaltul Olympului cu avântare,
Şi-n loc stătu în cetatea Ithacei, la porţi la Odysseu,
Lângă al curţilor prag, iar în palmă ţinea strânsă lancea,
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Chipu-i ﬁind cel al oaspelui Mentes, mai mare în Tafos.
Colo aﬂă peţitorii cei falnici, în faţă, la poartă,
Cum stau şi se desfătau, jucând pietre, cu toţi aşezaţi pe
Piei argăsite de vite, tot câte jertﬁseră înşişi.
Iar lângă ei erau crainici şi slugi cu iuţeală de slujbă,
Care-n ulcioare cuprinse dregeau vin şi apă, olaltă,
Sau cu bureţi ştergători iarăşi mesele, după mâncare,
Le curăţau şi-aşterneau, iară alţii-mpărţeau din friptură.
Iar cel dintâi o văzu Telemah, cel asemeni cu zeii.
Sta el chiar cu peţitorii, cu inima-i greu sfâşiată,
Gându-i zărindu-l mereu tot pe tata, că poate-o să vină
Ca să împrăştie-odată pe-acei peţitori din palatu-i,
Iar el cinstirea să-şi aibă şi-n casa-i să ﬁe stăpânul.
Tot cugetând, printre ei aşezat, o văzu pe Athena,
Şi de îndată păşi dinspre poartă, ţinând supărare
Cum că atâta la porţi lui un oaspe-i stătuse; şi-alături
Stându-i, de dreapta o prinse şi lancea cu mâna-i cuprinse
Şi, agrăind-o, astfel glăsui aripate cuvinte:
„Bun venit, oaspe! Primite-vom drag! Iar apoi, după masă,
După ce-ntâi te vei îndestula, ne vei spune ce-i păsul!“
Astfel vorbind, o conduse, iar Pallas Athena pe urmă-i.
Iară de cum înlăuntru ajunseră-n sala cea ’naltă,
Suliţa i-o sprijini, înclinând-o de stâlpul cel mare,
În ţinătorul de suliţi, frumos lustruit, unde multe
Arme de-a lui Odysseu, cel prea mult încercat, erau puse,
Iară pe ea într-un jilţ o luă, pe-o velinţă să steie,
Mândră, frumos meşterită: iar jos, la picioare, un scaun.
Iară alături un jilţ împestrit el îşi trase, deoparte
De peţitori, ca străinului, nestânjenit de vreo larmă,
Cina să nu-i strice vreunul, trufaş peste el dându-i buzna,
Dar şi voind să-l întrebe de tată-său, dus peste mare.
Ci dintr-o cană frumoasă de aur o slugă turnat-a
Apă, pe mâini să se spele, într-un căzănel de argint, şi
Lângă el iarăşi veni şi-i întinse-o măsuţă lucrată,
Iară bucate îi puse pe ea chelăriţa sﬁoasă,
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Multe gustări rânduind, bucuros, din cămara de-alături.
Stolnicul iar, desfăcând pe-o tipsie, le-aduse friptura,
Fel de fel, iar lângă ei aşeză câte-o cupă de aur.
Crainicul, iar, printre dânşii trecând, vin turna fără preget.
Ci înlăuntru intrară apoi peţitorii cei falnici
Şi se-aşezară pe rând, tot pe laviţe, cum şi pe jilţuri,
Iară acestora crainicii apă pe mâini le turnară,
Şi-apoi bucatele-n coşuri doar slujnicele le cărară,
Însă copiii de casă ulcioare cu vin pregătiră.
Ei din mâncăruri cu hulpave mâini apucau de pe mese.
Dară când ei de băut şi mâncare se mai săturară,
Lor, peţitorilor, altele-n gând le mai deteră-a face:
Cântul şi jocul – acestea-s oriunde podoabele cinei.
Crainicul, deci, preafrumoasa cithară în mâini i-o dădu lui
Femios, ce le cânta peţitorilor, însă cu sila.
El, înstrunându-şi cithara, porni preafrumos să le cânte.
Ci Telemah agrăi pe zeiţa cu ochi verzi, Athena,
Capul spre dânsa plecându-şi, ceilalţi să nu prindă de veste:
„Oaspe drag, au mâniate-vei, dacă ţi-oi spune o vorbă?
Ăstora asta le place, mereu tot cu lira şi cântul,
Uite-aşa, când tot avutul altora degeaba-l mănâncă –
Ba pe-al bărbatului căruia ploaia îi spală-n ţărână
Albele oase, sau poate talazul le rostogoleşte!
De l-ar vedea pe acela-n Ithaca venind, către casă,
Tare-ar pofti ei, cu toţii, s-ajungă mai iuţi de picioare,
Iar nu atât de bogaţi şi în aur, şi-n scumpe veşminte!
Dară acum el se duse pierzării, iar vreo mângâiere
Nu mai avem, chiar şi dacă-ntre oameni vreunul, pe lume,
Zice că el va veni, dar a-ntoarcerii zi i se duse.
Hai dar, ci spune-mi curat şi cuvântă-mi acum fără preget
Cine eşti? De-unde-ntre oameni? Cetatea ta unde-i? Părinţii?
Pe ce corabie-aici ai sosit? Oare cum corăbierii
De te-au adus în Ithaca? Au cine spuneau ei să ﬁe?
Căci până-aici tu pe jos nu socot că ajuns-ai vreodată!
Ci povesteşte-mi curat, tot aşa, să pricep şi eu bine,
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De-ntâia dată soseşti, sau tu poate că eşti din vechime
Oaspe cu noi, căci bărbaţi fără număr cunoscu-ne casa,
Şi-alţii, de vreme ce însuşi eroul primit-a mulţi oameni!“
Ci către el glăsuit-a zeiţa cu ochi verzi, Athena:
„Eu chiar acuma grăi-voi şi-ţi voi cuvânta fără preget:
Mentes, cumintelui Anhialos ﬁu, mă ţin eu pe lume,
Iară vâslaşilor meşteri din Tafos le sunt eu stăpânul.
Dară acum cu o navă şi soţii mei mândri sosirăm,
Marea ca vinul prin larg străbătând, spre-o cetate de oameni,
Către Temesa, şi, pentru aramă, duc ﬁer din cel falnic.
Iar nava ni s-a oprit mai la ţară, nu lângă cetate:
Reithron se cheamă limanul, sub Neion, rai de pădure.
Oaspeţi noi unii cu alţii de mult tot ne ţinem pe lume,
Din moşi-strămoşi – de te-i duce şi-l vei întreba pe bătrânul,
Însuşi eroul Laerte, de care spun unii că nu mai
Vine acum în cetate, ci rabdă din greu, pe la ţară
Stând, cu o slujnică veche, ce hrana şi cu băutura
I le aduce, când zăcerea de la genunchi îl apucă,
De osteneşte, urcând pe costişa livezii cu vie.
Ci am ajuns: iară lumea spunea c-a sosit în cetate
Tatăl tău; însă acum văd că zeii la drum îl bătură!
Căci n-a pierit nicidecum pe uscaturi zeiescul Odysseu,
Ci parcă-n mijlocul mării întinse el, viu, zăboveşte,
Între talazuri, în insula-n care cu sila-l ţinură
Oameni sălbateci şi răi, fără voia-i, tot timpul din urmă.
Dară acuma ţi-oi prooroci, cum în suﬂetu-mi, iată,
Nemuritorii îmi spun, dar şi cum şi-mplinise-vor toate,
Chiar de nu-s prevestitor, tot cum nici ghicitor nu-s în păsări:
Nu va mai ﬁ el departe, mult timp, de Ithaca înaltă,
Ţara-i iubită: chiar dacă-n lanţuri şi-n ﬁare l-ar ţine,
Va născoci cum să vină, şiret şi-ncercat, cum i-e ﬁrea!
Hai dar, grăieşte cu rost şi îmi spune acum fără preget,
Fiul lui însuşi de eşti, cel al lui Odysseu, luminatul:
Chiar că grozav îi mai semeni la chip şi, la fel, la privire,
Lui, cum îl ştiu, de când tot ne vedem laolaltă, întruna,
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Până să urce pe navă spre Troia,-ncotro totdeodată,
Şi-alţii de seamă, pe nave măiestre urcară Argivii.
Dară eu pe Odysseu nici că l-am mai văzut de atuncea!“
Spre ea grăi Telemah cel cuminte şi-i spuse, la rându-i:
„Oaspe, grăi-voi acum şi îţi voi cuvânta fără preget:
Mama aşa-mi spune mie, că-s ﬁul lui, însă eu unul
N-am cum să ştiu, căci nu-i om ca să-şi ştie el singur sămânţa!
O, de-aş ﬁ fost eu cumva fericitul fecior al acelui
Mândru bărbat care-ajuns-a-n avutu-i, la zile bătrâne!
Dar soarta rău l-a bătut, între oameni datori cu o moarte,
Tocmai pe-acela din care mă trag, cum se spune, vezi bine!“
Ci către el glăsuit-a zeiţa cu ochi verzi, Athena:
„Spiţa nu-ţi e fără nume, de zeii de-acum hotărâră
Tu să o duci mai departe, născut ﬁind din Penelopa!
Hai dar, grăieşte-aşezat şi cuvântă-mi acum fără preget:
Care ospăţ, şi ce fel de-adunare-i aceasta? La ce bun?
Chef e, sau nuntă? Că doar o-ntrunire aşa nu arată!
Cât de obraznic îmi pare că, trufaşi, aceştia prin casă
Hulpav se-ndoapă! Amar mânia-s-ar bărbatul, acasă
Care-ar veni, de ruşinea de care ar da, pricepând-o!“
Spre ea grăit-a din nou Telemah cel cuminte, şi-i spuse:
„Oaspe, odată ce asta mă-ntrebi şi aceasta ţi-e vorba –
Casa aceasta avut-a a ﬁ ea cândva şi bogată,
Fără cusur, cât aicea stăpân fu bărbatul acela.
Dară altfel vrură zeii acum, măsurându-ne rele,
Când neştiut îl făcură pe el printre oameni, pe lume.
Căci n-aş jeli nici măcar aşa greu, de răpus el, odată,
Ar ﬁ căzut printre soţi-i, la Troia-cetate, cu vază,
Ori la cei dragi, poate,-n braţe, războiul când dus-a la capăt!
I-ar ﬁ putut ridica o movilă Aheii, deasupra,
Iară copilului său mare slavă să-i lase-ar ﬁ fost dat!
Dar iată cum, fără slavă, răpit fu de vânturi ca Harpii,
Şi, dus, rămase aşa, neştiut, neaﬂat, iar durerea
Nouă, jelind, ne-a rămas! Dar suspinu-mi nu-i doar pentru dânsul
Numai, ci zeii-mi lăsară şi alte pricini de-ntristare.
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Prima ediţie din Odysseia în traducerea lui Dan Sluşanschi a apărut la
Editura Paideia, Bucureşti, 1997 (reeditată în 2009).
Prezenta ediţie a fost îngrijită în redacţia Editurii Humanitas. Faţă de ediţiile anterioare, am corectat tacit erorile de tipar şi am marcat prin paragraf
secvenţele narative, spre mai uşoara orientare a cititorului şi după intenţia
traducătorului, aşa cum se vădeşte din ﬁşierele originale păstrate.
Acolo unde existau lacune în ediţiile menţionate, manuscrisul a fost
reconstituit de Emil Sluşanschi din ﬁşierele originale. La completarea lacunelor şi-a adus contribuţia şi Octavian Gordon, pe baza documentelor de
lucru aﬂate în Fondul Dan Sluşanschi, pe care l-a organizat şi catalogat la
Colegiul „Noua Europă“.
De mare ajutor în ceea ce priveşte reîntregirea textului a fost Francisca
Băltăceanu. Traducerea versurilor care nu au putut ﬁ recuperate pe nici o
cale, şi anume: iv, 132-133; vi, 200; xix, 59, îi aparţine.
Tuturor celor de mai sus editura ţine să le mulţumească.
Editura

CUPRINS

i
adunarea zeilor.
îndemnurile athenei către telemah

a

ii
adunarea celor din ithaca.
plecarea lui telemah

b
19

iii
cele petrecute la pylos

g
33

iv
cele petrecute în lacedemona

d
49

v
pluta lui odysseu

e
75

vi
sosirea lui odysseu la feaci

z
91

vii
intrarea lui odysseu la alcinou

5

h
103

odysseia 434
q

viii
recunoaşterea lui odysseu
de către feaci

115

ix
povestirile de la alcinou. cyclopeia

i
133

x
cele de la aiolos, laistrygoni şi circe

k
151

xi
în ţara morţilor

l
169

xii
sirenele, scylla şi charybda,
boii soarelui

m
189
n

xiii
plecarea lui odysseu de la feaci
şi sosirea în ithaca

203

xiv
convorbirea lui odysseu cu eumaios

x
217

xv
sosirea lui telemah la eumaios

o
235

xvi
telemah îl recunoaşte pe odysseu

p
253
r

xvii
întoarcerea lui telemah
la ithaca în cetate

269

xviii
lupta lui odysseu cu iros

s
289

cuprins 435
t

xix
convorbirea dintre odysseu şi penelopa.
spălatul

303

xx
cele dinaintea uciderii peţitorilor

u
323

xxi
încercarea arcului

f
337

xxii
uciderea peţitorilor

c
351

xxiii
penelopa îl recunoaşte pe odysseu

y
367

xxiv
încheierea păcii

w
379

postfaţă
bibliografie esenţială
indice de nume
indice de locuri
notă asupra ediţiei

397
403
407
423
431

Această ediţie a Odysseii a fost redactată de Radu Gârmacea şi Alexandru Skultéty
şi corectată de Patricia Rădulescu. Volumul a fost paginat de Iuliana Constantinescu
în macheta creată de Radu Gârmacea, cu caractere Maiola romane şi greceşti, de
rând, verzale şi capitaluţe. Ilustraţiile au fost desenate în tehnică mixtă pe hârtie,
iar supracoperta, coperta, forzaţurile şi pagina de titlu au fost executate pe ipsos
în tempera şi incizie. Lucrarea s-a dat la tipar la Monitorul Oﬁcial R.A. împreună cu o ediţie similară a Iliadei, spre a se imprima pe hârtie de volum tonată de
80 de grame, în ziua de 8 noiembrie a anului 2012, când s-a întocmit şi acest
COLOFON

