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Lui PuskinIi plăcea să-şi-spună .rmnietrucu afacerii" ex tcrnctn .Parnasul-rus", 
I1ICl tu timpul vietii poetului, nici după accea.Titcruturn rusă n-a mai C!HlOGCuL un scriitor ale 
c(trlli relaţii cu lltcraturile şi culturile sLl'iHncsă inregistreze UJl: tcrttorlu atît de tntins şi implicaţii 
ele o asemenea scmniftcaţ ie. Pasionat citi LOl'şi,;seornionitol'" de jYoutiîţ.i, Puşkin cunoştea. în 
profunzime şi. 11) evoluţia lor, marile Ilteral nri europene .<I!cJill1pn,lui, literatura şi cultura franceză 
fiind ce! de al doilea mediu firesc in care scri i t.orul ş-a format, "Franţ.uzul", cum i fie spunea 
Iwelq]uijH!icelll e!in Tarsl,<Jc Sclo, va da mai.Ltrztu [udecăţ.l de valoare asupra: poeziei şir-rozei 
fran ecze. care a.testănu.numa! ·gust.darşi un 111fJd .ţ\e a inţelege.lil(:ratura clevanslnd,clLlfllllt 
momcntulln care ele auIostpusc pe hirtie. Fără, an e Opri. special asupra gîndir1ipoetice 'puşkrnlc- 
ne,să nlrservăm că elva opune In 111OdcoIlstantgrilci.fwnHntiQccle faecre şlIectură a nperetun 
punct de vederepentru care esenţial este tex l.ulca "artieulare"şi "desăvîrşire" formală. Din acest 
unghi, .Lamart.ine, . Vigny.. Mnsset.abia dacă ÎÎ.vor rcţ,inc atentia, Hugo fiind şi el admis eu 
rezerva ce .vizează preaaccentuatul •. an ecdotdcalpoeztctsale. Cu se va 
marete poet rus!1cliteatt.Jrag()rl11an{j.,. englcză.ispaniolă; portughcză, pcrslln.(j1, .;lULiJla, 
qroatii .. · tătară, .romăncasoă, ;iţ.aliană,. arahă.. sco\.iană, 

CcntactulIul Puşkin cu a tttca lt leraturi nu .s-a produs numai pentru mqblentultl'anSplJllCrii 
limba rusă: .• Ceea în creaţiupnetului In urma in tilnirii cu [IU tea f;xprfsii al ei spiri- 

umall.llJflrl;ltl'ieşte o pl'ogri\ll1atid\ a "popzilii pure", a ;!duuluipoc,ti;e", eum va 
spune. el, clultmateriaJizaLlu'forme-modc}e, ,11 cill'OrSens.yalnccrcg să .. ] d.escifl'.ezC.pl'in rdacere, 
Qc aiei,. "jmil'lWlc/" fa", ulllliproteiş!ll ee ştie cii COlIServ,[\ 
in Lr-o desăvlrşiLă subslrmţc pnşkil1iallă de .. contact. 
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,'" t.·,," si ""'hIlibru In exercitarea forţelor 2 şi de imperativul cău tări! unei frumuseţi din 
de "home Il . ' , . " . 1 ' 'ld l" 1 1'," t ilu i" "l' 1 "J ; ' (" in mai conştiente de geneza sa, mal lllJClC ne ariec O.lCU "fiU uectn llJ , pSI ,0 ogrcunn ŞJ 
ioevel1\ieL Sub semnul a('estei "etiei", Puşkin consideră firesc şi ch iar necesar ca geniul să se 

,dUi 3, că, participind la un proces infinit, el nu este "independent", ci in 
vecinătăţi inftnit). Vom constata că, nutrlndu-se din altii, el nu reţine decit tran- 

"rl',rnli'i,'ile posibtl« ale sistemului poetic şi efectele art.iculatorf care-! interesează tn tr-un anumit 
sale in Lerioare. 

nu ilustrceză mal convingător această situaţie ea relaţia lui Pnskln cu litcrnturn 
şi cultura alllkhih'\ţii clasice greco-Ia tln e. Edlleat la liceul din Ţ'arskoc Selo , organizat după 
modelul Glasle al Lyceumului atenian (ulterior, Puşkrn a subliniatIu repetate rinduri stngularl- 
latea acest.el forme de şcoală pentru vea eul său nu numai in Rusia, dar şi In Europa), poetul s-a 
lăsat pătruns, ea nici unul din cei douăzeci şi nouă de colegi de promoţie, de spiritul armonie 
şi modelator al locului şi al sistemului de învăţare. 

Saturat de simboluri clasice, arhitedolliee şi sculpturale, spatiul Iiceului cu grădinile lui 
tmprejmul toare cumulează in gindirea poetică puşkiniană sensuri mult.ipe - inocenta, u cen icia 
poetică, experienţa prietene! şi a primei iubiri, toate acestea intrînd în convergenţă printr-o sernnl- 
fieaţjc emblcmattcă -- spaţiu ideal de .scJlsil)ilitate şidl;cultljră In carc splri tul deIibertale al 
geniului trăieşte într-o feri cîtă stmhiozăcu natura nellTgriîdit{\. "Patrie ideală": 

doar ai ci- ni-i 
Pămîntul noslru-i Ţurskoe Se/o, 

imaginea liceului intră tn omonimie eu imaginea Muzei, expresie a purităţii artei chemate 
să .slujească Irumosultntr-un efor.tsnpremrle "construire" Incli'cptatspre desăvlrsire : 

Nu-ncape »anttate ;clnd.slu.jeşt( 
La ,l1L1Ze; aria cere, măreţie 

(19 

"Uml:)ra"arUllcată de zeii din grădina Liccnlut 's-a aşeza l. rca tlpecetc pesensihiHt:J,tea 
poeti.că,pnşkinim.1ă care, strilill[t ele 11egaţi!\i mehmcolfasumbră a TomatltismlJ'lui,Va 'celch1'a 
meretise.ntiulentuilelasic al măsuriişial'rI1011ici, lnplincurental "sBnSIblJităţîi" ·şicrezieiformnlc, 
Pllşldn 'ulălură,sC111nificativ, l1luzelcşi·raţiuneu'. (tu'"r:l tio"); in Clnlceal baMc, din'1825'A's()cicrea 
de ruai.istJs ,va devenisernl1ul unei trarl'iţ1i; deterrninllte Ia care poetul 'scvalht()arce cllla'lll1 
model (:U,11\1 poaleWepllizat. ;,ll1loa.rcCl:(la<lCllpril1de Îl1l.r .. o tipologiO imiciîJnmlC'i stilufi 'şi fortl1e 
ea'Ulpf\rţ.i111nd aceleiaşi substUl1ţe; AllaCI'f)On, Sapho, A1:hetWlos,){eIîOf()ll; 10li, Juvenal, Catul, 
HKlraţiu, Tacitus, Petronins:cliHratnbul, epistob; !lQcz,ia dklact!eă,epigl'alI1a,elcgia, metrtl] 
antic; el<:uismul, arta romană impcriaIăete:Domiu311tn Hce!lteitîpologii :sin1plitritetfl1obiIă1 
lil1iştea l1lilicstuoasil, mn!ndonă izvorite din fOfl11 ei ca semnificaţie ce poate 
struni)expl'csia eonştiinţ(!i antiIl'omicllragicl' a exh<;t()llî(i "Tmagilica7iîţi-O(e)(istellta) ca PCQ 
maimtrţ{t căreiais-adat libertate,dq)JJ.nJl. pun e lnlanţn fi '1 Nici tu, nideu, nimeni. 
N"aVc111 nim.ic defileul, <Ied hitl1ic de :Pnşkinpriellel1nlni Să\IP.A. ViazetrtsW. 
Nim.icde f[H:lIf <lMlrln dĂti, acesWjhaoSpO(tll]ii 'opun 
flv:erCtl poezici caidcallll în 

3 Vezi A. S, P,Ji'dn. Frakiiskie eleghii, jJJid. t. VII, p, 420, 
4- Vezi,A. S, 1>nşkih, f)'l'Wkriz,iJl,em,lhlMi izaiifeceanlu,hVn,p'·67'. 

Vezi A, S. Puşl\:'cn, Pistn'l lflzi}J:1!;}lirJ, "Mos1WIJ,ff.l.ogOiJestnlka""voLVII:,P:]2, 
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asedia din n ou 
poetul pe 

nu mai relationat 
S crisca rea anamil.rtu rIseste 

"d",,+,,'I"'" "" U'W"!""'P'h"", f'1'" "nCIf\111,"1 Ci' la,scnslbUitatea,eului 'care triî,ieşlc. crIza sun.etf'adi 
tn trcrupcrca abrnp tli a textului, şi polimol'fis- 

care s0::Jdaugă;selnn,e graîhte ea! ,absBnţn.tilJului, 
conform simetriei, o .reclamau). introducerea în text 

,,,Î:lll!)Cllit,ol' text", sau a.cchlvnlenturul textual", după ex- 
J?)l;u,f:tată versuri absen tesnu Inextstente devine 

gC:qCl"08LSil. deschidene dar 1'\ ele etalare a, pUl,'ilăţii timpului 
timpului pşjhUogic, fizic, :3 timpului textului, scrierii Sau 

cu poezia antică In spiritul eifnrmal , directesau ctu§nier, i-a .sugerat, 
der:I, lui Puşkln posibilitatea,folos.irii proccdeulurtcxt-mrnus .. ea procedeu compoziţional şi de 
potcntare a.sensqlflipoetie, Printrctactorlt modclatort In . această privinţă uu loc. privilegiati] 
ocupă Qvi.dlu, 

Int.eresulIuiPuşk!n pentru poezia şi d.esUnul uman al luf Qvidiu.e sigur că se datorează 
cx celen L910r .orerle.Ilmbi şi.liţCJ'atuTÎ .claslcc pe careIe-a audiat la liceu. Poeziile Epistolă: către 
R(,fillŞkov.şi Vi;;ultlin perioada Jicea)ă propuneau caetigie a Poetului f:igura . IutOvtdiu, cintaret 
al iubirii: "a iubirii artă I Ce-Ovidiu o slăvise-n cint I Şi care el s-a frînt lIn greu sur- 
ghiun, bătut de soartă", 

Mai tirziu, contactul CLI tinutul pl'ill care,exilat,pocfull'olTlflJ,i şi-a purtat paşii a trezit in tt- 
n ărul discipol al Iul Apollo, exilat şieI, gltJdl1ri şi iIllpreSiiviÎ legat de sensul tragic al existenţei 
creaturului la tncidenta ei cu asprimile timpului. Puşkin se cau tăpestne şi-şi înţelege condiţia In 
lectura pasionată a operei lui Ovtdiu.ăndcosebt in Tristele şi în P?uficele, I. P. Liprandi, un prieten 
al poetului dela Chislnău, posesorul unei Impresionante biblioteci, notează ; "prima carte pe care 
a luat-o de la mine au fost poeziilcIn lDvld lu ". Cum il"t\ constatat, este vorba de traducerea 
In Iimba ovidicne eate au l'ăma'sJa Pllşldn din 1820 pînă In 182:3. Dar cita- 

le în perioadă 
bilil1gyă. 

orice a'l t nu:m:e,,,,[,l;ilL;#i,:l!:)Jrlti 
tinea mult la acest text care, în trtlQ ,evăr , 
şI simţirii lui: "ClIm îţi plac versurile despre .Ovidiu ? 
şi Prlzonieml (din Call1:aZj, şi NI/ci, tot ce tUn scris 
ele". 

Pllşkin a seris poezia Câll'eOvidil1 "Ciitil a nven clar:{ ideea de formă la care apelează. 
Numind-o epistolă 'lI1 toate scrisorIle pe care (lin Basarabia .. la 27 rnal'tie 1825, din exilul 
de Ia MihaiIovskoe,el îl I'og,\pe fratele să includ:} poezi:tla seeţiunea Ele[jii avolu." 
111ulllice avea săaIJa.ră .. u11an maitlrzitl; că Epistdăcalre Ovidiu; J'vlărtt. Ieri pot fi 
incluse,peJ1'umai lultă vrjţie, lae,legii opina el. 

Darnuimpl'esia de "varietale'" asnpraeîtitOl'lllttl este Il10tivul care Împllll'CCererca 
poctului. Tema eului, atit de strjnslmpletjt c:u tema poetulli roman exilat şi a suferinţelor 
lui, imprimă textului o tOnalih te :legiciî. de ea!'e Pllşkitreste prellCollştient pe!! tru a nu o 0011- 
sider definitori.e pentru rcgirmil generic al poeziei. Şi totuşi, poetul simte ci'\ textul lui atit de 
complex structural: prin intel'secţia [ic.pl Pl-lpn trei timpllri --- timpul exilului pontic: ovidiall, 

6 VeziLTinÎl\:oy, .Probl.ema, stih\!lp\!ţtq{JoiaZlk(!, Petrograd,19;24,p, 349, 
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prin 
C('SI la nHh\(or 

nl!llipod, 
'i din conjlll1- 

il putut-o slimutu ) sau-de o slrategie. il intr-o 
iI'i1C1:.de Vrkt.or 'I'epleukovt poetul estet.lcecarc I-au 

lui Ovidiu : "Cartea Tris'ele '(. este celorlal te 
OvNlln(eu 'excepţia -Metamorsoretor), «matuii, 

presupusa eatili'la cxilnlui. lui, sin t mal prejos decit Eleoillep-mtice, acesleadih urmă este 
rua imull adevăr al sim l.irii , malrnultă ingcnultat.c şi ludivlduallta l c, mai put.inărăceală a 
(lilătJ!. Cit:l străjuctre în chmn tu!u! sia părutntululstvătn ! ClUl via ţii tn det<1lii 
c.îLclorde Homa!. Ce cutremurătoare 1" Am reţinut. ac{'st Intins dlal 
fpg:him m el şi o al' poel ica )J1L,kil1ÎDl1i'i, nu cu dczidenlt, ei ca Împlinire, in 
versul ovtdiarr.. implinlre i1l1stral:J eleţrÎ,l Că/re Onidtu, 

Axul centra! pe care Se sprijină edifidll.I compoziţional al textului clcgiel este 
analogta dintre tuiagluea vpoctnlu! cum-apare in Poniicc , situaV.ea lui 
Puşkin. Lumea poetică ovidianil deja se ret.cxluulizcazi'i in \T'IJ"'"il"<l lumii reale con- 
temporane lui Puskin, prin filtrul unicalcorrsttln ţel eulu il iric c(- se CO]1- 
ştilura.actulu iscrierii .. acum." şi "aiei" (in llnii de nUlxe, tl.1ll)llll'al'e;\ 
exil pentrn sincînspatiul periferie al imperi1Jlui rm, 

line, de vru Ş/Il'of., 
J'\in·n slavă, ci-/1 de"linc l1C-(/Sel71c1lwri'im !loi. 
1: 11 nordica mca /iril iz-c:.ind iii n[Jurdlaf CII. 
in zilele ('Imi grecul clwlHindu-şi liberfate 
l'f: !ărilluri d11nărenp n P[f)s!rliJca ClJ-Gi':nf : 
fiar /1,ii şi cil/mi s[răine, l1(wărqinfrra "/lTll. 
.'}i jJujl1iecle mu:e. priclnicr Îmi /111'0. 

(Il] rumâncşLc de GC01ge Lesnea) 

Dae,'! siLll\lj:ia de exilal provoacă unalogia, după cum se vede, reacţia psiho1ngieă a ('elor doi 
J1oCî la aceastil situat le) la Întîlnirea cu !lOUI spaţiu t;Cucl'caz:'i lUl contrast ce cl<llferă tC'\Lt:lul ten- 
siunea semnatkălfccl',>ar:} şi indiviclll<'.lizează elll liric i'lH;[\Îni:m. Pentru Ovidiu. P0l1l11\ .Euxin cu 
tot ce aducea el ca Lrrtil'c la lalîlnirea CllllaLlll'::, eu oain2.nii si eli dL\til!iie lor, se defineste in con- 
trast eu Homa, spa ţin al fnmHici, eul Lurii şi iuliil'ii. Ca atare, Joma şi omul epocii rOlTIal1 se indivi- 
dualizcaz:'l prin reacţia ovidiană la un peisaj şi la CI nl1lJuitaLc pe care uulc recunoaşLe atille, In as- 
primea il)arbarh lol'. De aicllul1;.;ullarncnto ce ii t.rimite ecourile îu textul lui Pllkin penlm a 

inlilni cu "tăria" .. slavului aSpnt care nu val'să Incrimi", Ipindl'u şi clClll!1 in f1!a llcdrepfăţi. 
Pc această linie de contrast, alături de imaginea lJlografieă ti exilului earc intră In ana- 

logic Cu imaginea Illi Ovidiu, se dezvoltă în textnl puşkil1ioll imaginea romanLică a cxiIallllui 
prin propria voinţă ec s(;. V,l eOllcreLiza la nivel lexical in expresia "fugar"., frecycn lil În poemul 
l'ri:onierlzl din Cauca: i in pth'!llUJ Ţiganii (tot 1n ('olltcxtU! "te]l1ci Ovidiu") : 

Şi-al meu surghiun de /mnâ voil' 
( Tigallii) 

tlmpulnroprurlu t cx il. tun nulItrlcli lui Ovidiu (la 
mai inststen tin poemul Tii/ani! prin 
cadt.el, clasic 53 II roman tit' 

ea vizrn.I 
şi sengtbHi tăHi 

ti':XtU21J iJ.luziv Stn5!Jlil!t.n t{a 
Pn'ferin\\llnî l't:t/xin 
c tlLf.ahiogr;3 Heti 
re,C{\llj(' la 
retinutta 

'N voita-mi .mrghiUnire, 
Nemulfll7nit de vi.ola, de-ull1en tre 

(CiI!re Ouleliu). 

7 Vezi "Frakiiskie ere{fhii" llik/ol'Q. 'l'epleakova, t. 
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r1şo d('.iin (/[1 [i i i t ai, 
O l?;!rrut -n fald ţi -; ruăriren ; 
Ce-]. fi/aria'? Zi-mi! 1 il1fii 
Tuzd cint al-ni şi iubirea .' 
le-un citi! de lau dă si-alcon 
Din. foU; ... u fiu ZlJonind prin prunc 
Sau :.;'ub UIt cort cind {,lin!r.:1 !7CJ1H? 
T'oocst e« unui biet (f{j((J!. 

(Ti,qanÎi ). 

Tra.Ilţ.ia a cnnscrva l povestea dl"spre ciîlMoria [u i Puski n la ('etu Lea AkkeJ"inan şi desp;'c 
noaptea de yegJv:-. pe cnrc a pet.rccu t-o in turnul ('cu-un, 111 sf;d, eu gndjoasa r,rnJJrh a marelui 
iua in Las. Colorjtul sobru, lln ist.ca !i sllnpIi.t,atc(·l discu rsulu! liric hJ.rll}(' un umn nism profund 
In «L'C lloblc\c'l şi suferinţa "lJillrinului :c,fint", neprici'put, slios i slab cu un copil, COnS1Jl111 
cu r{t!'dHea şi dcmuita tca urmasulu! intru implinirea d'::;tinullli intr-un vii l.or ce V:1 retine 
doar \i(\l'sul poetic: 

Do: dacă mlne nreun străncpoi, aflind, 
voa-o« de tntn ol de o scinteie. 
Li.Hgd rennşa-l: socri: de. urnia !lH'-ft. să deie. 
Di n. bet neic iiitări i veni-va umbra nWQ, 
Şi, recunoscă'oare, nlălnr! o să-] st ea ; 

fu nmdimtfî, p:I'2\.1I1 Ovidiu 5G inycderc.:lz[J. ca mortel u u uurn ai la n i vclul d estmulu! 
uman şi ,da!' şi la nivelul stilistic. Cita Le d!n Trlsil a, incluse ca tare sau parafrazate C!,' 
l u] nusklnian , resuscili\ nntkhil.n\.r:l cn spirit, sursă CI ori('l\rc[ 5llCieli1ţi 1'<1 (ionnlc i renlitate 
matleil eu functii diferite In COlltextul ]i,ic: funcţia sUlislic:l mdolngid şi [ulIc\.in subiecliy-iiric:'i. 
j"\\Hne, de ndrcs;1ft:', obiecte se transforrn{l in SCtunc ale estetice a yjy,iU 
fiee ltnnii dar şi în instnnnen te dj, ](:lJ'g,irc aIitni telnr P{)(',UC('H 
îl1 acelai Ulnp, la alt nivcl"tc;.;tuJ" ';J o\.idiau, inScT:Jt. discul'sulttj li;'jcptJkilliLl'i), sClmlÎIici\ 
o ('.onţtiin)I artistică c(\reliIH ea, fundalnenLal principiul ('laie 31 ll,plalllllui" şi !,])Toporţjei" i.n 
,,]rrnonie" şi' "ordine',' .. A.ecstui prhH'jpiu i se va supune intreg textul clcgici pe cari.>l sinrthn 
gravit:ind, sintactic., lcxicnJ) ritn1ico-nHlo<1ic. lintonaUv, in jurul nuc]culn1 sLilistic. pc cal'f",1 
formează t\'Xllll ovidiai] mare"t grafie cu ghilimele şi plasat apro8JJc in cC!Jtl'ul poeziei 

"F1cdaţi-mi [ar orC/0ul cel sf'inl şi str<lmoşesc 
Şi-a plucului IH"U IIIJI!>râ CÎnd arborii f05nc.sC 
AmiCi, lui August sJlulIeţi de fugâminlca-mi, PiI\il 
ln/â/uraţi Cu larimi oslndiloarca i mlnrl! ' 
Dar dacii fârâ mi/el e mÎniosul zeu, 
Şi-n uec!, mârea{â Romii, Illi te-oi mai petic :eu, 
A m cea din Uflll.<l 1'11.0<1 in wurla mea cumplltâ: 
COi;ciugl1-mi .\'((·1 ]Jrimc(lscâ italia iuMla 1". 

B'V"oCeJ sLrăinti" a lui Ovidiu este aiei l?i o cvidcnţjl il lnenHiriei genetice, curB ar spune AL 
BuhUlJ, :\etiv8. nu numai la.nivJnl ritmic. sau eompoziţ.innall, dar şi ideatic. Faţă de at,eastă 
memorie Puşkiu lIU se dislanţcazi\ p;,rodic sau satiric. El o fnce evidcut.:î pentru a se idcl1lificH 
cu ea int.r-o illlagine sincrcUcll. pe carc o putem nmni "ovidianism". Cumul de yulori etice şi sUlis- 
tice, seml1 pentru destinul tragic: al (;:·c.atol'ului, ovidi:ll1ismul [i'; nfjrmii ca topos în llltrcaga 
ere:,ţie j'lllşkiniană. 

C'rmiirhld frecvenţa imaginii poetului Ovidiu in creaţia marelui poet rus, cereel:Ho- 
ru1 B,P.Gnrodeţki d!stin.rl( ehiar un .,cielu o" .... "idiHnH8 care, dlJpă opinia lui, prezinlăan.titctie douii 
tipuri de fn-Uşti : tipul pasiv (Ovidiu) şi tipul activ (puşkin). Dar, dacăl'uşkin optează 111ai evi .. 
elent pentru implicarea aGtiv:I a poet.ului în real (,.Unde nu ajunge sabia just.iţiei, "jUJ1ge biciul 
satirei' li scria el lui P. A. Viazemsld la 1 septembrie jg22), el se va rCe!.'1108şte, precum 
Ovidiu, prieten cu paş,lÎ<:elc l1111Zf, şi asimUat, GÎcJflllll eu acest.a, unei lUl11i iele:de. unei leW'ncJe 
ce "prin lUJlle (,. ,) va me.rge. naintc", tocmai pentru că arc COllştiin\.a apartenenţei la 8eceaşÎ 
familie ele "lucrători", şi "trudit.ori" în tJ·u ideaL 

8 Vezi B. p, GO!'<)cjeţki, Lirikfl }"l1şkina, Moscova, Lenil1grnl, 1\)62, p. 23:3, 


