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exorcizări, fapt care a condus la creșterea interesului 
pentru domeniile oculte (4).

Desconsiderată încă de la începuturile 
Creștinismului, interzisă chiar printr-o bulă papală 
de Sixt al V-lea în 1586, astrologia a supraviețuit 
Evului Mediu întunecat în cercuri relativ restrânse, 
precum și în mănăstiri, urmând ca în Renaștere, prin 
intermediul almanahurilor tipărite anual, să reajungă 
la publicul larg. Aceste culegeri de efemeride, prognoze 
meteorologice, sfaturi medicale și recomandări agricole 
erau percepute ca manifestări ale „astrologiei naturale”, 
ramură a acestei discipline care era tolerată de Biserică 
încă din timpul lui Toma de Aquino (Lea 438). Deși 
nivelul de popularitate pe care l-au atins acestea în 
secolul al XVI-lea nu poate fi cuantificat, se speculează 
că „vânzările de almanahuri au ajuns să depășească până 
în 1620 pe cele înregistrate la toate celelalte categorii de 
cărți” (Lawrence-Mathers 36). Nu de aceeași clemență 
s-a bucurat însă celălalt subdomeniu al său, „astrologia 
judiciară”, care pretindea că poate prezice parcursul 
unui parteneriat de natură personală sau politică, 
stabili momentul prielnic întreprinderii unei acțiuni 
sau prefigura evenimente sociale ca războiele (Versluis 
97-98). Cu toate acestea, se apela adesea la valențele ei 
divinatorii, utilizarea sa în acest scop fiind răspândită 
în rândul clasei muncitoare, a nobilimii și regalității 
deopotrivă.

Aflăm din jurnalele lui Simon Forman, 
controversatul erborizator elisabetan căruia datorăm 
cronici pe marginea felului în care Macbeth, Poveste de 
iarnă și Cymbeline se jucau în timpul vieții Bardului 
(Dutton 282), că deși onorariul practicat pentru acest 
tip de servicii nu era deloc modic, consultațiile pe care 
le-a oferit în ultima decadă a lui 1500 atingeau, în chiar 

aceste condiții, frecvența de două mii  pe an (Howard 
Traister 58-59). John Dee, cunoscutul matematician, 
contemporan și el cu Shakespeare, a rămas cunoscut, 
în calitate de astrolog, prin prisma statutului clientelei 
sale; se știe că, la sfatul lui Robert Dudley și cu 
încuviințarea lui William Cecil, Elisabeta I a apelat 
la ajutorul său specializat pentru a alege data și ora 
încoronării sale, invitându-l mai apoi la curte pentru 
a tălmăci semnele cometei din 1577 (Schechner 122). 
Însă în ciuda relațiilor strânse cu apropiații Reginei și 
a lungii domnii relativ liniștite a acesteia, Dee nu a 
reușit să obțină o poziție importantă în administrația 
elisabetană (Clulee 122). Ba mai mult, la niciun an 
de la urcarea pe tron a lui Iacob I, a căzut cu totul în 
dizgrație, fiind catalogat drept vrăjitor și acuzat public 
că ar fi conjurat diavoli (Parry 115). 

Statutul incert al astrologiei și al celor care o 
practicau în vremea Bardului este reflectat fidel și de 
atitudinea personajelor sale față de acest domeniu. 
Romeo, îndrăgostitul „lovit de soartă” cum îl descrie 
Shakespeare, atribuie dispariția timpurie a Julietei 
„blestemul[ui] stelelor prea reci [ș]i nemiloase” 
(Iosif 29, 299), reliefând astfel concepția potrivit 
căreia astrologia exclude existența liberului arbitru. 
Potențialul caracter predictiv al acesteia reiese din 
monologul lui Bedford care deschide Partea I a piesei 
Henric al VI-lea; în discursul său, stele sunt percepute 
ca „piază rea a morții” Regelui Henric al V-lea, iar 
cometele sunt înfățișate drept vestitori ai decăderii 
împărățiilor (Solacolu 123). În Iulius Cezar însă, 
Shakespeare propune o altă abordare a problematicii 
naturii deterministe a astrologiei; deși folosește 
în continuare conceptele cu care operează această 
disciplină în scopuri dramaturgice, acesta introduce, 
prin personajul lui Cassius, ipoteza că, de fapt, „[g]
reșeala […] nu-i în steaua noastră” (Stern 18), ceea 
ce demonstrează că, încă de atunci, existau voci care 
susțineau că astrele predispun, iar omul dispune. Așa se 
face că Edmund, principalul antierou din Regele Lear, 
condamnă „nebunia lumii” care crede că planetele 
anulează liberul arbitru, lansându-se într-o diatribă 
împotriva celor care „învinui[esc] de toate relele […] 
soarele, luna, stelele” (Dauș 31).

Solilocviurile ca cele două din urmă au servit, 
începând cu secolul al XVIII-lea când interesul pentru 
astrologie a scăzut simțitor, drept dovezi grăitoare că 
disciplina aștrilor n-ar fi fost decât „o simplă nebunie 
trecătoare a acelor vremuri și deci nu a lui Shakespeare 
însuși” (Coleridge 179). Nu același verdict a fost dat însă 
de alți cercetători, care susțin că doar dacă sunt judecate 
izolat, aceste discursuri pot fi socotite ca atacuri la 
adresa credibilității acestei ramuri a astrologiei. Priscilla 
Costello, de exemplu, consideră că, analizate prin 
prisma contextului general al piesei în care se găsesc, 
discursurile de această natură joacă un rol premonitor, 
în pofida aparentei lor superficialități (25). În a sa 

Sursă foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:William_Shakespeare_1609.jpg





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
/2

01
8

76

în douăsprezece secțiuni, fiecare dintre aceste diviziuni 
fiind folosită cu referire la un sector sau domeniu de 
viață” („Houses”). Conceptul de „dignity”, pe de altă 
parte, se ramifică în alte subnoțiuni; tălmăcit de Dicu 
prin „demnitate”, astrologa română îl folosește, la fel 
ca Houlding și astrologii contemporani cu Shakespeare 
(„Dignities”), pentru a trimite la „plasamentele care 
[…] fortifică” o planetă, clasificându-l în demnități 
esențiale, „care nu depind de factori externi”, ci de 
afinitățile pe care le au planetele cu anumite zodii și 
accidentale, „care depind de conjuncturi specifice” 
(2013: 64-65). 

S-a speculat nu de puține ori că această interpretare 
a primului vers nu este motivată doar de amplasarea sa 
în contextul sintagmei „îndrăgostiților uniți de o stea 
nenorocoasă”. De altfel, Doica menționează că Julieta 
va împlini paisprezece ani în ajunul sărbătorii lui San 
Pietro (1.3.17), adică pe data de 31 iulie, ceea ce denotă 
că eroina este nativă Leu. Ținând cont că Romeo 
o asemuiește cu Soarele, stăpânul acestui semn, iar 
acest luminător se află în domiciliu, deci în demnitate 
esențială, în zodia Leului (Dicu 2013: 65), rezultă că 
ipoteza conform căreia primul vers din „Prolog” face 
referire atât la statutul social al caselor Capulet și 
Montague, cât și la reprezentarea lor astrologică este 
una validă.

Nu aceeași interpretare este dată însă de traducătorii 
români. După cum lesne se observă din fragmentele 
citate mai sus, niciuna dintre tălmăcirile acestui vers 
nu conțin cuvintele „demnitate” și „casă” care, folosite 
în sens denotativ („Demnitate”, „Casă” ) și interpretate 
metatextual, ar fi putut reda atât sensul propriu, cât și 
pe cel ezoteric al acestei porțiuni de text. Astfel că, în 
necunoașterea teoriei expuse anterior sau în pofida ei, 
cei trei traducători menționați mai sus îl înlocuiesc pe 
„dignity” cu un adjectiv, atașându-l lui „households”. 
Deși apelează la două substantive și trei adjective 
distincte pentru a tălmăci în limba română termenii 
„households” și „dignity”, nicio parte de vorbire dintre 
cele pe care le propun traducătorii menționați mai 
sus nu redă dublul sens intenționat de Shakespeare. 
De mai mult succes par să fi avut parte totuși în cazul 
autoportretului astrologic al lui Edmund: 

Edm. [...] My father compunded with my mother under 
the dragon’s tail, and my nativity was under ursa major; so 
that it follows I am rough and lecherous. ‘Sfoot! I should have 
been that I am had the maidenliest star in the firmament 
twinkled on my bastardizing [...] (1.2.144-149)

Edmund.  […] Oare din vina vreunui astru sunt eu crunt 
și pătimaș? Ttt! Dar tot așa ar fi fost dacă cea mai feciorească 
stea din ceruri ar fi tremurat din gene la nașterea bastardului 
Edmund!... (Miller-Verghi 31)

Edmond. […] Tata şi mama s-au însoţit sub „coada 
Balaurului” şi naşterea mea căzu sub „Ursa-Mare”; de-aici 
urmează că trebuie să fiu un rău şi-un stricat. Ei! Aş fi fost ceea 

ce sunt chiar dacă cea mai feciorelnică stea a cerului lucea în 
clipa zămislirii mele din flori! (Dauș 31)

Edmund.  […] Tata a intrat în conjuncţie cu mama sub 
coada Dragonului, şi eu m-am născut sub Ursa major, 
rezultă de aici că sunt rău şi iubăreţ. Zău că aş fi fost aşa, 
chiar dacă bastardul de mine se năştea în zodia Fecioarei. 
(Gheorghiu 117)

Cu toate că nu crede în predestinare, Edmund 
dovedește că deține un bagaj de cunoștințe din acest 
domeniu destul de consistent. Potrivit lui Deborah 
Houlding, Coada Dragonului, cunoscută și ca Nodul 
Sud (Dicu 2008: 285) sau Catabibazon la antici (Lily 
49), se definește ca „punctul de intersecție al orbitei 
Lunii cu planul eclipticii [orbita Pământului]”. „În 
astrologia tradițională”, cea practicată în vremea 
Bardului, „Nodul Sud este echivalentul maleficelor”, 
adică al lui Marte și Saturn („Nodes”), indiciu cum 
că, încă de la momentul concepției, acest personaj era 
sortit să joace un rol antagonic. Despre influența Ursei 
Mari asupra unui nativ, Ptolemeu spunea că „dă o fire 
calmă, precaută, suspicioasă, bănuitoare, stăpânită, 
răbdătoare, dar neliniștită sufletește, foarte mânioasă 
și răzbunătoare când e stârnită” (qtd. in Robson 62), 
ceea ce amintește într-o mare măsură de personalitatea 
lui Edmund. Cât privește steaua strălucitoare la care 
face referire în ultima parte a discursului său, astrologul 
de origine britanică Nicholas Campion postulează 
că aceasta ar trimite de fapt la Venus într-o poziție 
privilegiată în tema natală a individului (129).

Mihnea Gheorghiu însă, așa cum reiese din 
traducerea sa, răstălmăcește această referință, 
cel mai probabil pentru a evidenția și mai mult 
indisponibilitatea lui Edmund de a depăși voit sau nu 
predispozițiile care i-au revenit la naștere. Ceea ce pare 
să-i fi scăpat traducătorului în acest caz este faptul că, 
în astrologie, zodia Fecioarei nu este neapărat sinonimă 
cu pudoarea. Stăpânită de Mercur, masculin și feminin 
în același timp, acest semn mutabil tinde să confere un 
caracter imprevizibil, chiar înclinat spre promiscuitate, 
în anumite circumstanțe („Mercury”). Mai mult, în 
această zodie, steaua pe care o reperează Campion 
ca fiind Venus este de fapt în cădere, adică debilitată 
esențial, ceea ce arată încă o dată că Gheorghiu a 
interpretat greșit identitatea acestui astru (Dicu 2013: 
65). Pe de altă parte, Gheorghiu redă fidel în limba 
română trimiterile la Ursa Major și Cauda Draconis, 
ambele tălmăciri pe care le propune regăsindu-se în 
lucrări ale unor astrologilor din acest spațiu geografic 
sau în traduceri românești ale celor de peste hotare 
(Robson 61-62, Dicu 2008: 286). Se cade menționat 
în acest context și că dovedește ingeniozitate în 
tălmăcirea verbului „compounded” prin expresia „a 
intrat în conjuncție”, dând naștere astfel unui reușit joc 
de cuvinte licențios pe temă astrologică.

Predecesorul său, Ludovic Dauș, optează în 
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