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I. Vilanela - regină a poeziei cu formă fixă
La origine, vilanela este un soi de poezie pastorală ale cărei cuplete sfârşesc prin acelaşi
refren. Iniţial a fost un dans rustic acompaniat de cântec. S-a mai numit, în franceză, şi passacaille.
Originea ei este, incontestabil, italiană, cuvântul villanella derivând din latinescul villanus
(ţăran ). Din anul 1503 şi pe tot parcursul secolului al XVI-lea, la Neapole se multiplică elegiile
(complaintes ) care au ca subiect finele vârstei de aur a artei şi culturii. Miticul Velardiniello, poet şi
cântăreţ popular, simbolizează vârsta pierdută şi devine, în imaginarul colectiv al epocii, creatorul
vilanelei, „villanella alla napolitano” fiind genul muzical cel mai emblematic al muzicii napolitane
din veacul al XVI-lea. Vilanela a fost mai bine de o sută de ani şi chiar şi-n prima parte a secolului al
XVII-lea genul de muzică vocală profană cel mai răspândit în Italia, alături de madrigal. Aparţinând
celor mai elevate pături sociale ale epocii, ea face parte din competiţiile şi jocurile academice, contrar
ideii, foarte răspândite, care îi atribuie o origine populară. Vilanela conţinea, totuşi, o foarte puternică
încărcătură subversivă care n-a trecut neobservată ochilor guvernului Vice-regelui. După revolta din
1547, când numeroşi creatori şi cântăreţi de vilanele din suita prinţului Ferrante Sanseverino au fost
exilaţi de vice-regele Pedro de Toledo, aceştia au dus cu ei în toată Europa repertoriul lor de cântece
în limba de baştină, îndeosebi vilanelele.
Joc academic, parodiere a vieţii ţăranilor şi a superstiţiilor lor, a aluziilor erotice, vilanelele
exprimă bucuria de a trăi şi îşi păstrează prospeţimea întreagă peste veacuri, ajungând până în zilele
noastre. Au cunoscut de la bun început o enormă difuzare, fiind, deopotrivă, cântece ale exilului, ale
tristeţii şi ale nostalgiei. De pildă, La Complainte du Prince et de la Princesse de Salerno (Lamento
del Principe e della Principessa di Salerno ) a fost un adevărat best-seller al sfârşitului veacului al
XVI-lea.
Vilanela, „l’ultima e piu grande e piu fortunata forma di canzone popolare”, se cânta iniţial de
trei persoane, apoi de una singură acompaniată de două instrumente. Plecând de la folclor, vilanela a
inspirat poeţi şi din alte oraşe italiene: Firenze (Pulci, Poliziano, Lorenzo De’ Medici ), din Veneţia,
dar numele ei rămâne indisolubil legat de Neapole şi se asociază unei mişcări „dal basso all’ alto”,
adică de la popor către nobilime şi burghezie, dar şi cu returul de rigoare, evident decadent.
În Franţa, vilanela a fost în vogă prin poeţi ca Honoré d’Urfé, Jean Passerat, Joachim du Bellay,
Philippe Desportes, Mellin de Saint-Gelais, Etienne Jodelle şi alţii care au excelat prin cultivarea
acestei forme de poezie spre a exprima reverii erotice sau alte frivolităţi graţioase. Ca şi în cazul
sonetului care a cunoscut două tipuri/tipare (neolatin şi nordic ), vilanela se bucură şi ea de două
modele structurale: cântecul de dragoste cu strofe de opt versuri, având un refren de un vers sau două
din primul cuplet, şi vilanela consacrată astăzi, întocmită din cinci terţete şi un catren, vehiculată
exclusiv pe două rime, cu repetări de versuri care o înrudesc cu rondelul, virelaiul, balada, trioletul,

cadrilul sau pantumul. Forma strictă, descrisă, într-o artă poetică a speciei, de Joseph Boulmier
în 1878 (o poezie despre o constrângere nu-i altceva decât descrierea acelei constrângeri, conform
principiului formulat de Jacques Roubaud ), este o invenţie a secolului al XVIII-lea şi ea nu urcă până
în Evul mediu aşa cum susţin unii teoreticieni şi poeţi. După Julie Kane, „la villanelle était une ruse
fabriquée par un prêtre du XVIII-e siècle et rendu populaire par un satiriste du XIX-e siècle, à partir
de l’exemple d’un seul spécimen préexistent”. După Boulmier, forma fixă aci în discuţie este creaţia
lui Berhelin, în reeditarea din 1751 a dicţionarului de rime al lui Richelet. Modelul lui Jean Passerat,
La tourterelle envolée, n-are nimic în comun cu cele 18 vilanele (villanesques ) din secolul al XVI-lea.
În pofida regulilor rigidificate, poeţii şi-au permis nu o dată variaţia numerică a terţetelor, omiterea
uneori a catrenului final şi chiar crearea de hibrizi onomastici savuroşi precum celebra Villonelle
(de la Villon şi villanelle ) a lui Max Jacob. Vilanela a generat, de altfel, o întreagă altă serie de
specii înrudite şi care-i rămân satelite: terzanela (inventată de Lewis Turco, în 1965 prin încrucişarea
dintre dantesca terza rima şi vilanelă şi care s-a dovedit foarte prolifică ), paradela (specie propusă şi
ilustrată prin Paradelle for Susan, în 1997, de Billy Collins ), hybridanela, ghazanela etc.
Théodore de Banville a scris două vilanele (parodii după Passerat ), una în 1845 şi alta în 1858,
cu şapte şi, respectiv, cu unsprezece terţete. Tot el a introdus vilanela în tratatul său de versificaţie, din
1872. A comis, însă, imprudenţa să creadă că reluase un model de vilanelă existent ca atare pe scară
largă în Evul Mediu şi nu că era o formă ritmică şi strofică în stare de hapax. Cunoscutul teoretician
şi poet parnasian avea doar vorbe de laudă despre vilanela de curând descoperită: „Rien, dit-il, n’est
plus chatoyant que ce petit poème. On dirait une tresse formée de fils d’argent et d’or, que traverse
un troisième fil couleur de rose”. Importantul poet parnasian a comparat vilanela cu o panglică de
argint şi de aur traversată de un fir roz. Banville i-a influenţat pe francezii Philoxène Boyer, Maurice
Rollinat, Leconte de Lisle, ca şi pe englezii Edmund Gosse sau Austin Dobson.
Nu există din acea perioadă prea multe exemple de autori francezi de vilanele. Abia în zilele
noastre specia cunoaşte o adevărată resurecţie. Este, de bună seamă, o replică dată vilanelei engleze şi
americane care s-a dovedit mult mai prolifică şi înflorirea ei este departe de a se fi încheiat. Modelul
vilanelei engleze este, incontestabil, tot piesa lui Jean Passerat, apărută în Recueil des oeuvres
poétiques de Ian Passerat (1606 ). Acest prototip francez a fost tradus de diverşi autori atât de peste
Canalul Mânecii, cât şi de peste Ocean: Georges Wybdam (1906 ), Wilfrid Charles Thorley (1920 ),
William Frederic Giese (1946 ), John Payne (1948 ), Elisabeth Gerteiny (1973 ), Phillip K. Jason (1980
), Anne Waldman (l987 ), corespondenţele propuse fiind una mai interesantă decât alta. Ilustrăm
această afirmaţie cu versiunea Amandei French: ”I have lost my turtledove: / Isn’t that her gentle
coo? / I will go and fiind my love. //Here you mourn your nated love; / Oh, God - I am mourning too:
/ I have lost my tutledove. // If you trust your faithful dove, / trust my faith is just as true; / I will go
and fiind my love. // Plaintively you speak your love: / All my speechi is turned into / „I have lost my
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turtledove”// Such a beauty was my dove, / Other beauties will not do; / I will go and fiind my love.
// Death, again entreated of, / Take one who is offered you: / I have lost my turtledove; / I will go and
fiind my love”. Vilanela este onorată cu semnăturile lor de personalităţi literare prestigioase: Oscar
Wilde, James Joyce, William Empson, W. H. Audin, Elisabeth Bishop, James Merril, Sylvia Plath,
Marilyn Hacker şi Dylan Thomas. Nici literatura germană n-a rămas insensibilă la farmecul acestei
specii. În anul 2000, poetul german, născut pe meleagurile noastre transilvane, Oskar Pastior (19272006 ), îşi consolida celebritatea prin apariţia volumului de poeme intitulat Villanella und Pantum.
Acest volum s-a plasat în fruntea topului literar german din toamna anului 2000, iar autorul a fost
răsplătit cu prestigiosul premiu Peter Huchel.
Primul volum din Poésie de l’énergie spirituelle al savantului indian poliglot Shuddananda
Bharati (1897-1990 ) cuprinde, pe lângă triolete, ode sacre, balade, rondeluri şi sonete, şi numeroase
vilanele redactate direct în limba franceză, gest salutat, printre alţii, de Jean Herbet ori Romain
Rolland.
Specia vilanelei se află în plină resurecţie şi virtuozitatea ei artizanală nu exclude câtuşi de
puţin întâlnirea cu capodopera. Modernitatea îşi asumă fără complexe tradiţia, festinul intertextual
fiind unul efervescent şi deloc lipsit de surprize. Această antologie se vrea un mic şi modest florilegiu
al speciei în discuţie, traducerea unor astfel de poeme, de fapt tentativa de aclimatizare contagioasă pe
teren literar românesc, dovedindu-se o provocare pe cât de dificilă de escaladat pe atât de irezistibilă.
Traducătorul şi antologatorul ţine să mulţumească şi pe această cale redactorilor şefi ai unor reviste
care au aderat, publicând o parte din vilanelele şi pantumurire traduse, la proiectul de popularizare a
acestor seducătoare specii de poezie cu formă fixă: Nicolae Motoc (Tomis ), Marian Ruscu (Axioma
), Ovidiu Dunăreanu (Ex Ponto ), Costache Tudor (Agora ), Nicolae Băciuţ (Vatra Veche ), Mircea
Dinutz (Pro Saeculum ), Cassian Maria Spiridon (Poezia ), Marin Ifrim (Opinia ) Lucian Mănăilescu
(Fereastra ), Ştefan Doru Dăncuş (Singur ), Ion Beldeanu (Bucovina literară ), Al. Florin Ţene
(Agora literară ), Gheorghe Neagu (Oglinda literară ) şi alţii. Convorbiri colegiale şi consultative
traducătorul a avut frecvent, la acest capitol şi cu poeţii francezi Dominique Delaunay, Jean-Claude
Touzeil şi Pasacale Merriaux. Nu trebuie uitaţi nici neobosiţii navigatori pe Internet, foşti şi actuali
elevi, respectiv colegi de catedră, care i-au semnalat traducătorului înrăit vilanele, terzanele şi mai
ales pantumuri în diverse limbi de largă circulaţie: franceză, engleză, spaniloă, portugheză, rusă şi
esperanto. Din vasta colecţie de vilanele traduse şi adaptate spiritului şi metricii versificaţiei limbii
noastre ne-am oprit în antologia de faţă doar la cele ce prin trecerea timpului au căpătat aură şi statut
de opere clasice şi care-şi au locul lor bine determinat în textul lumii. Acelaşi principiu a fost respectat
şi în cazul pantumurilor antologat în cea de a doua parte a acestei cărţi.
Traducătorul
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Vilanele franceze

Mellin de Saint-Gelais
(1487-1558 )

Cântec
Ochii ce-n ei m-adăpostiră
Sunt atât de blânzi şi de duioşi
Încât inima mea se mai miră
De cât au fost de languroşi;
Ar da orice să-i ştie bucuroşi
Durerii acordându-i tăinuire,
Ci câtă vreme ei sunt luminoşi
Păleşte orişice nenorocire.
O, timpul, ce pe toate le deşiră,
Mie îmi face anii viguroşi
Şi-nclin să cred că unii se feriră
Cât au putut să fie dureroşi.
Adeseori din ochii lăcrimoşi
A izbucnit şi-o flacăre subţire,
Ci câtă vreme ei sunt luminoşi
Păleşte orişice nenorocire.
Doar iubirea-n taină mă aspiră
Chiar de sorţii mi-s aventuroşi
Moartea nicio teamă nu-mi inspiră,
Pe-alţii-i socotesc periculoşi.
Pot ochii răi să fie norocoşi
Dacă valoarea e descumpănire,
Ci câtă vreme ei sunt luminoşi
Păleşte orişice nenorocire.
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Cântec
Plăcute când vor bate
Văpăile de-amor
Domniţele-nfocate
Vor fi cu-amanţii lor;
Nimenea să nu mai fie
Chinuit de gelozie!
Lui Dumnezeu îi place
Când cei ce se iubesc
Să guste sfânta pace
Se caută firesc;
Nimenea să nu mai fie
Chinuit de gelozie!
Să nu-şi mai afle locul
Pe lume ura grea
Şi tuturor norocul
În cale să le stea:
Nimenea să nu mai fie
Chinuit de gelozie!
Să-şi aibă-orice iubire
Momentul fast precis,
Soroc de împlinire
În tainicul Paris;
Nimenea să nu mai fie
Chinuit de gelozie!
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Joachim du Bellay
(1522-1560 )

Vilanelă
În luna asta delicioasă
Când totul la amor incită
Şi tuturora când le pasă
Şi în blândeţe se imită,
O-nciudare hămesită
Îmi iscă lacrimi amare,
Margareta mea iubită,
Ne-mplinire ce mă doare.
În privirea-ţi graţioasă
Văd tandreţea-ntipărită,
Ochii să transapară-o lasă
De amor zaharisită
Cum năpârca-i ocrotită
De orice frumoasă floare.
Margareta mea iubită,
Ne-mplinire ce mă doare.
Bătrâneţea ce m-apasă
De fiinţa mea profită;
Disperarea-i bucuroasă
Fiindcă o să mă trimită
În pădurea-i pustnicită
Să mă sting de supărare,
Margareta mea iubită,
Ne-mplinire ce mă doare.
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Dacă-n codru, norocoasă,
Eşti de Zei călăuzită,
Hruba mea sărăcăcioasă
De pustiu hălăduită
Poate că pentru-o clipită
Îţi va zmulge-o-mbujorare,
Margareta mea iubită,
Ne-mplinire ce mă doare!
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Jacques Grévin
(1538-1570 )

Vilanescă
Destul am fost prilej de cleveteală
Tot investind iubire în sufletu-ţi ingrat:
Din tinereţea mea destul te-ai înfruptat.
Nu am precupeţit nimic din oboseală
Să-ţi fiu pe plac, însă m-am înşelat:
Din tinereţea mea destul te-ai înfruptat.
Din floare-ai rupt petală cu petală
Şi-apoi de mine te-ai debarasat:
Din tinereţea mea destul te-ai înfruptat.
Nu mai există-o boabă de-ndoială
Că un amor prea crud m-a agresat:
Din tinereţea mea destul te-ai înfruptat!
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Philippe Desportes
(1545-1606 )

Vilanelă
Cât ai rămas mai la distanţă,
Rozica, văd că te-ai schimbat;
Ştiindu-ţi vechea inconstanţă,
Spre alt amor m-am îndreptat.
O frumuseţe-aşa uşoară
Nicicând nu voi mai întâlni,
Dar, păstoriţa mea hoinară,
Cine-n curând se va căi?
În timp ce plânsul mă consumă
Plecat departe şi mâhnit,
Tu ce iubeşti doar din cutumă
Vei mângâia un alt iubit.
Nicicând uşoara giruetă
În vânt nu s-o mai învârti,
Dar, păstoriţa mea cochetă,
Cine-n curând se va căi?
Noiane-ntregi de jurăminte
S-au spulberat când ai plecat.
Cum pot să iasă gânduri sfinte
Din mintea pusă pe trădat?
Fără regret m-ai tras pe sfoară
Că şi la morţi le-oi povesti,
Dar, păstoriţa mea sprinţară,
Cine-n curând se va căi?
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Cel care mă înlocuieşte
Nu te-o iubi în veci ca mine.
Aleasa mea te depăşeşte
Şi-n toate-i doar cum se cuvine.
Păstrează-ţi noua cucerire.
A mea statornică va fi,
Dar nu ai nicio presimţire
Cine-n curând se va căi?
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Honoré d’Urfé
(1567-1625 )

Vilanelă despre Amidor
reproşând o frivolitate
Cel ce-n sfârşit al ei va fi
E ultimul ce-o va sluji.
Totuşi ţi-a trecut prin minte
Că poţi fi iubit la rândul
Tău şi socotit cuminte
Căci în sfârşit al ei va fi
Cel ce la urmă-o va sluji.
Semănând cu girueta
Pe un vârf de turn înalt
Ea mereu spre celălalt
Va privi cu jind, cocheta.
Cel ce-n sfârşit al ei va fi
E ultimul ce-o va sluji.
Vânătorul nu mai prinde
Ceea ce e prins deja.
Instabila nu se vinde
Doar odată, nu-i aşa?
Cel ce-n sfârşit al ei va fi
E ultimul ce-o va sluji.
Cum un cui pe altu-l scoate
Învinge ultimul amant
Care să-l gonească poate
Din viaţa ei pe inconstant.
Cel ce-n sfârşit al ei va fi
E ultimul ce-o va sluji.
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Charles Tessier
(1569-1616 )

Vilanelă
Din naufragiu am scăpat,
Vai, ce nesăbuit amor.
Vrând să devin mai cumpătat,
Trecutu-l iau peste picior,
Dar facă dragostea ce vrea
Să nu mai iasă-n calea mea.
Precum covorul zugrăvit
Cu zeci şi sute de culori,
Ţărmu-i cu totul smălţuit
De cele mai diverse flori,
Dar facă dragostea ce-o vrea
Să nu mă iasă-n calea mea.
Un singur vânt nu s-a trezit
La acea dulce îmbarcare.
Zefirul numai ne-a-nsoţit
Cu graţioasa lui suflare.
Dar facă dragostea ce-o vrea
Să nu mai iasă-n calea mea.
Vremea părea destul de bună
Şi toate valurile-albastre
Când o năpraznică furtună
Se oferi privirii noastre,
Dar facă dragostea ce-o vrea
Să nu mai iasă-n calea mea!

