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FELIX SALTEN a publicat povestea lui Bambi pentru prima
datã în anul 1923, în Austria, sub titlul Bambi: Eine

Lebensgeschichte aus dem Walde (Bambi: O poveste de viaþã în
pãdure). Cartea urmãreºte viaþa cãpriorului Bambi, de la naºte -
rea sa, copilãrie, pierderea mamei sale, lecþiile pe care el le în -
vaþã alãturi de la tatãl sãu, experienþele sale cu privire la peri -
colele reprezentate de vânãtorii umani în pãdure, pânã la însin-
gurarea sa, atunci când ajunge la maturitate. Cartea a fost
tradusã, începând cu anul 1928, în peste 30 de limbi. În anul
1933, Salten i-a vândut regizorului american Sidney Franklin
drep turile asupra cãrþii sale pentru realizarea unui film. Ulterior,
aceste drepturi au fost transferate cãtre studioului Walt Disney,
care a realizat, în 1942, filmul clasic de animaþie Bambi. 

În anul 1939, Salten a publicat o continuare a cãrþii, sub tit-
lul Bambis Kinder, eine Familie im Walde (Bambi pentru copii).

Felix Salten (6 septembrie 1869 – 8 octombrie 1945) este un
autor ºi critic literar austriac. S-a nãscut în Budapesta, dar la
scurt timp dupã naºterea sa, familia s-a mutat la Viena, Austria.
La vârsta de ºaisprezece ani, începe sã scrie criticã literarã pen-
tru diverse ziare austriece. Salten devine membru al miºcãrii
„Tânãra Vienã“ ºi, destul de repede dupã aceea, devine critic de
artã ºi de teatru al ziarului Wiener Allgemeine Zeitung. În anul
1900, publicã prima sa colecþie de poveºti scurte, pentru ca, în
1901, sã iniþieze primul cabaret literar – Jung-Wiener Theater
Zum lieben Augustin (Tânãrul vienez – Teatrul iubitului
Augustin).

Începe sã publice, în medie, o carte pe an, cu piese de teatru,
scurte poveºti, romane, cãrþi de cãlãtori ºi colecþii de eseuri.
Salten scrie pentru aproape toate ziarele importante din Viena
ºi, de asemenea, scrie scenarii de film ºi librete de operã. În
1927 devine preºedinte al clubului austriac P.E.N., ca succesor
al scriitorului, dramaturgului ºi cel mai important reprezentant
al Modernitãþii vieneze, Arthur Schnitzler.

Totuºi, cea mai cunoscutã opera a lui Felix Salten este
Bambi: O poveste de viaþã în pãdure.

Despre autor





A
venit pe lume într-un desiº, într-unul
din acele culcuºuri tãinuite ale
pãdurii, care par deschise peste tot,
dar care sunt adãpostite din toate
pãrþile.

Era numai un pic de loc acolo, tocmai atât cât
trebuia pentru el ºi mama lui. Acum se ridicase,
clãtinându-se pe picioruºele subþiri, privind ca un
prostuþ înaintea lui, cu ochii aceia tulburi care nu
vedeau nimic, cu capul plecat, tremurând ºi fiind încã
foarte zãpãcit.

– Ce copil frumos! strigã coþofana.
Atrasã de gemetele mamei, care nãºtea, ea

alergase într-acolo ºi stãtea cocoþatã pe o creangã din
apropiere.

– Ce copil frumos! mai repetã ea.
Nu primi nici un rãspuns, dar îºi urmã stãruitor

vorba mai departe:
– E de mirare cum poate sã stea în picioare ºi sã

umble deîndatã. O, ce interesant este! N-am mai vãzut
vreodatã aºa ceva, în viaþa mea. E drept cã sunt foarte
tânãrã, abia de un an am ieºit ºi eu din culcuº, dupã
cum sunt sigurã cã ºtii. Dar ce lucru minunat! Copilul
ãsta, abia nãscut, ºtie sã stea în picioare. Gãsesc cã asta
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e ceva foarte frumos. De altfel la voi, cãprioarele, totul
este foarte frumos... ªtie sã ºi alerge poate?...

– Desigur, rãspunse încetiºor mama. Dar, te rog sã
mã ierþi, cã în clipa asta nu sunt în stare sã stau de
vorbã. Am prea multe de fãcut. ªi, apoi, mã simt cam
obositã...

– Nu te stingheri pentru mine, zise coþofana. Nici
eu n-am vreme multã, dar una ca asta nu se vede în
fiecare zi. Gândeºte-te cât de mult þine ºi cât de greu
este la noi! Puii nici nu se miºcã dupã ce ies din gãoace,
stau chitic acolo în cuib, ºi le trebuie îngrijiri, atâtea
câte nici nu-þi închipui dumneata. ªi ce de muncã
pentru ca sã-i hrãneºti, ce de grijã ca sã-i pãzeºti! Ce
obosealã! Gândeºte-te, te rog, sã le cauþi hranã, sã
veghezi sã nu pãþeascã nimic... Nu sunt în stare nici sã
se miºte fãrã ajutor. N-am dreptate? ªi cât trebuie sã
aºtepþi pânã încep ei sã se miºte, pânã le ies penele,
pânã se fac ºi ei mai curãþei!

– Iartã-mã, îi zise mama, nu te-am ascultat.
Coþofana zburã de acolo.
– Ce persoanã proastã! gândi ea. E frumoasã, dar

proastã.
Cãprioara abia bãgase de seamã cã a plecat. Ea

continua sã îl spele pe noul nãscut. Îl spãla cu limba ºi,
astfel, îl ºi încãlzea ºi îl ºi mângâia totodatã.

Puiul se cam þinea nesigur pe picioare. Când îl nete -
zea mama sa ºi-l drãgãlea, atingându-l uºurel peste tot
trupul, se cam clãtina, dar stãtea cuminte pe loc.
Hãinuþa cea roºcatã, încã puþin zburlitã, avea niºte pete
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– Ce copil frumos! strigã coþofana.



albe, frumoase, iar faþa lui de copil nedezmeticit pãrea
abia trezitã dintr-un somn adânc.

De jur împrejurul lor creºteau tufe de aluni, de corni,
de porumbele ºi de soc. Arþari înalþi, stejari ºi fagi formau
un acoperiº verde pe deasupra desiºului, iar pãmântul
cenuºiu ºi tare era acoperit de buruieni. Tufe înflorite de
toporaºi ºi de fragi gata sã se deschidã erau ticsite pe
pãmânt. Pãrea cã soarele de dimineaþã þese o pânzã aurie
prin frunziºul des. Toatã pãdurea rãsuna de tot felul de
voci, care o strãbãteau dându-i un freamãt vesel. Scatii
þiuiau întruna de veselie, porumbeii se giugiuleau,
mierlele ºuierau, piþigoii cântau, cintezoii ciripeau. Prin -
tre toate acestea rãzbãteau þipetele gaiþelor, care se sfã -
deau, flecãreala ºi chicotele coþofenelor ºi chemãrile
metalice ºi sfâºiate ale fazanilor.

Câteodatã strigãtul triumfãtor al vreunei coþofene
stãpânea tot zgomotul acela. Þipãtul ºoimului trecea
limpede ºi pãtrunzãtor peste vârfurile copacilor, iar cio-
rile cântau în cor, cu vocile lor rãguºite.

Puiul cãprioarei nu înþelegea nimic din toate
cântecele ºi strigãtele acelea, nici o vorbã din tot ce se
spunea. Nu le bãga în seamã, nu simþea încã deloc
miresmele pãdurii.

Nu auzea decât foºnetul uºor al hãinuþei lui, când
mama îl spãla ºi-l dezmierda. Nu simþea decât mirosul
apropiat al trupului mamei. Se strânse bine lângã
cãldura aceea binefãcãtoare. Îi era foame ºi începu sã
caute pânã ce a gãsit izvorul de viaþã. Pe când sugea,
mama îl acoperea întruna de dezmierdãri.

– Bambi, murmurã ea.
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