
ŞTEFAN CUCU 

"AMOR PATRIAE" LA OVIDIU 

Iubirea de patrie cons>it"ie una d intre coordonatele fundamenta'le ale 
poeziei latine. De ,Ia "Analele" lui Ennius, eruditul poet al perioadei pre
dasice şi pînă la "Itinerariul" lui Ru tilius Namatianus. cel din urmă repre
zentant de valoa re al litera turii antichităţii păgîne, pămîntul ita.lie, Roma 
'Ş i glorioasa ei istorie ocupă un ,loc de seamă in versu rile oproape tuturor 
poeţilor latin i. 

Cel care ~ dot acestui sentiment dimensiuni nemaiintîlnite pînă la el, 
eonferindu -li sensuri majore, integrind.u -J destinului istoric al unui popor, 
a fost VergH;;u. SuHu l patriotic al "Eneidei" esle oopleşitar, izvorind din 
simţire colectivă şi mindnie naţion'OIă. 

Avînd o structură poetică diferită , .crescut în atmosfera poeţilor nova
i ori, a elegiaci lor Catul, Properţiu şi T'ibul , Ovidiu va circumscrie dragos
tea ele patrie trăiri l or personale, destinului său indi~idual. Poet citadin, 
spirit modern prin excelenţă, Ovidi.u este în acelaşi t imp un poet a l pămîn
t ul ui natal. Patria consti!uie pent"u el o realitate spiritua lă permanentă, 
un element regenerator, cu va-Ioare simboHcă. 

in opera sa întîlnim, încă din prima perioadă de creaţi", elemente 
'semnificative o'le sentimentu.lu i lluoirii de patrie. În "Amores", 10 ,temă pre
dilectă este cea a descrieri i ţinutului nata l. bogat in viii şi livezi, În izvoare 
limpezi. Poetul se dovedeşte un atent o.bservoOtor al universului agrest, un 
more peisogist : 

"Pars me Su,lmo tenet PeHgni tertia nuris : 
Po·rvo. sed irrig'uis ora so·lubris aquis. 
Soi ilicet admoto tellurem sidere fin dat, 
Et micet faarii stella proterva canis ; 
Arva "ererrantur Peligna liquentibus undis, 
Et viret in tenero fertilis herba solo. 
Terra ferax Cereris, multoque feracior uvoe : 
Dat quoque ba~ciferam Pallada gratus ager: 
Perque resurgentes rivis labentibus herbas 
Gramineus madidam cespes obumbrat humum" 1. 

, Amorel, II, 16, v. 1-10. 
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(Sînt la Sulmena, a l treilea piai din ţ inutul pe lignîc ; 
Ape cu va l străveziu micu-i cuprins răcoresc. 
Sub ale soarelui a lbe văpăi , glia crapă de - arşiţă , 
Din înăI"ţim i stră ,lucind, Sirius varsă dogori; 
Dar prin ogoarele ţări i peligne curg limpezi izvoare 
Şi pe-nverzitele lu nci ierburi bogate răsar. 
Tara e rodn ică - n grîu şi Cu mult e mai rodnică-n struguri 
Vezi pe costişe ades şi ai Pallodei măslini. 
Apele ce şerpuiesc P2 cîmp i·; p rospeţim e dau ierbii, 
PJcjişti intinse-nverzesc pe umezitul pămint). 

51. CUCU 

Ovidiu, deş i se alb în mijlocul vieiii mondene de la Roma, îşi sim
ţea rădăcinile Înfi pte adinc în pămîntul notai. EI se considera un "v i6star 
al cÎmpiei peligne" ("Peligni ruris alumnus") 2 

in "Heroides", poetul pune ion gura personajelo r sale feminine cuvinte 
exprimind dr.agostea de ţară. sentimentul IClpartenenţei la o anumită patrie. 
Sriseis îi spu ne lui Ahile: 
"Et fueram pat!1iae pars ego ma,)na meae" 3. 
(Parte ~ nsemnotă şi eu din o mea ţară om f.ost) , 

Vorbind de fraţii ei, afirmă cu . mindrie că aceştia s-au jertfit pent ru 
patrie, contopindu-se CLI ea : 

"Qu'; bene pro patria, cum patrlaque iacent" 4, 

(Ei pentru ţa 'oă-a u pierit toţ i, împreună ou ea). 
Adresîndu-se ,lui Aeneas, Didona caută să-I convingă pe pribeag de 

zădărnicia eforturi lo r sal e de 1(] domni peste alte ţinuturi, deoarece fiecare 
Îşi va apăra 'cu indirjire pămîntul strămoşesc: 
"Altera: quo'esita e-st altera Jterm tlb i. 
Ut terram invenia s, quis eam tibi !radet habendam, 
Quis sua non notis crVQ tenen da dab it ?" 5 
(Cauţi prin lume de-aourm alte pămînturi să ai. 
Cine-ţi va da peste el e domnia, cumva de le afli, 
Brazda lui cine-şi va da $ -0 stăpînească străini ?) 

. In cîteva versuri din " Metamorfoze", apare ideea de Înstrăinare, de 
exil, poetul anticipînd propoi·ul lui destin. Moartea lui Faelon este astfel 
descrisă: 

" Quem pracul a patria diverse maximus erbe 
Exci pit Eridanus ... " 6 

( .. . Departe de ţară,-n slrăi'ne melea·g uri, 
Marele rî,u Erida n îl primi ... ) 

Clymene <oolindă întreg pămîntul pentru a gasI rămăşiţele trupulu i 
fiului ei. Poe~ul subl·i niază aceeaşi idee a instrăină rii 
"Reperit ossa tamen peregrina condita ripa", 7. 

2 Ibidem, III, 15, v. 3. 
3 Heroides, iti, v. 46 . . 
4 Ibidem, v. 106. 
5 Ibidem, VII, v 14-16. 
6 Met., c. Il. v. 322-323. 
7 Ibidem, v. 337. 
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(Ea ie găseşte -nsfîrşit ing,popate pe ţărm u ri străine). 
Ca o componentă a' sentime:ntu lui ·iubirii de patrie, apare in "Foste" 

cultul străbunilor. De fapt, această ope ră reprezintă o adevărată pledoa
rie pentru ounoaşterea şi cult ivarea străve:chilor datini a le poporului roman. 
Este vorba de acel " mos .rnoiorum", atit de caradenistic pentru epoca lu i' 
Augustus. ideea cinstiri i slrăbun i ,l or a·pa re frecvent În "Faste" : 
"lam tamen exstincto cineri sua dona ferebant, 
Compositique nepos bu sta p,jabat avi" 8 ; 

"Romul,vs obsequitur, lucemque Remuria dicit 
Iilo'm, qua positis iusta feruntur avis" 9, 

(Totuşi stinsei cenuşi se dădeau cuvenite prinoase 
Şi pe mormintul străbun jerlfe nepoţii-aduceau; 

Rom ulus a asoultat şi numeşte Remuria ziuo-n 
Care >cu jertfe cinstim noi pe străbu nii -ngropaţi). 

O temă pred il ectă pentru Ovidiu este glorificorea Romei, a puterii 
romane. În mu lte versuri transpare orgoliul său de o' fj cetăţean rom an, 
exc!amind parcă, asemenea unui personaj din Titus livi1us, "Civis Roma
nus s'um" : 
"Jupiter, arce sua CU ffl tJotum spectet in orbem ; 
N il nisi Roman1um, quod !ueatur, habe!. 
Salve, iaeta dies : meliorque revertere sem per : 
A populo rerum d igno' patente coli" 10, 

(Jupiter cind di'n cetatea-i intregul glob 11 priveşte 
N-are nimic de văzut c"e să nu -fie roman. 
Slavă, zi bună, mereu tot mai bună revino ! al lumii 
Domn, poporul acest vredn i oă cinste îţi dă). 

Pute ,ea romană este hiperbolizată , capătă dimensiuni colosa'le , 'inter
venind aici ace loş i orgoliu a l poetului de a fi cetăţean al Romei, stă- · 
pÎna lum ii : 
"Post, ubi Roma potens opibus iam saecula quinque 
V idit lOt e domito sustul it orbe caput..." ", 
(Cînd însă Roma' puternică seco:le cind străbătuse 
Şi şi - a - nălţat capu l sus, lumea in t reagă-nv,ill]ind ... ) 

O îmagine asemă nbtoare, da!f mai sugestivă, întilnim la Vergi!i \:l, 
in Buco'lica 1'2 , 

Încă din ..Faste", poetul vorbeşte de "patriae dulcis amor" 13 ("doru l 
cel duke de ţa ră") , sentiment cure va căpăta o intens itate dramatică i~ 
perioada exil·ului. 

8 Fmti, c. V, v. 425-426. 
9 Ibidem, v. 479-480. 
10 Ibidem, c. f, v. 85-88. 
11 Ibidem, c IV, v. 255-256. 
12 Buco/ice, 1, v. 28- 29. 
13 FosU, c. V, v. 653. 
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o notă oparte in cadru l operei ovidiene o constituie ideea patriei 
.concepute ca un spaţiu nedeterminat, poetul intilnil1du-se OICI cu con
cepţia stoică a patriei univerSO'le. Evandru CO"fe pleacă in exil este imbăr
bătat a.tfel de mama sa : 
"Omne sO'lum forti patria est, ut pi.scibus oequor, 
Ut volucri, V<Jcuo qluidquid in arbe patet" 14, 

(Orice pămînt ii e pabrie celui viteaz, cum e ma·rea 
Peştilor, pă,serilor cerul cu lorgu-i deschis). 

Dacă in operele scrise la Romei se conturează cîteva elemente ale 
sentimentului patriotic ovidian, ,iubirea de patrie apare 00 o coordonată 

' fundamentaIă, 'ca a temă predilectă in perioada exilului tamitan. Pe cînd 
"În perioada dinainte de ex,ill iubirea pentru pămîntul naual este calmă, 
senină, cu cOI'ncler tonifiant, Î'n perioada exilului ea devine un sentiment 
dureros, sfişietor. La Pon tul Euxin poetul işi redescoperă patria, redesco
perindu-se pe sine. De fapt, intreaga operă 'scrisă in exil poote fi consi
derată un amplu "patrium cormen", cu accente tragice. 

Pentru a defini senti mentul său patriotic, Ovidiu foloseşte diferi te 
expres ii deosebit de sugestive: 

"blandus patriae omor" 15, .. patrioe dulcis omor" 16, "amor patrioe ratione 
valen·tior omni" 17, "patriae dulce solum" 18. 

Intr-una din epistolele pantice, şi anume cea către Rufinus, poetul 
" ,ncearcă s'ă definească În citeva versuri memorabille sentimentul dorului 
de patrie, 0 1 iubiri,i faţo de pămîntul natal, con'siderindu-I ca ceva inefa
bil, mai presus de toate celelalte simlălminte omene~i 
"Cum bene firmarunt animum praecepta io'Centem, 
Sumptaque sunt nabis pe,ctaris arma tui ; 
Rursus amar pa.trioe ratione valentior omni, 

·Quoa tuo texuer.unt scripta, retexH opus. 

Non dubia est Ithoci prudentia : sed tamen optat 
Fumum de patriis passe videre focis . 
Nescio qua nota le salum dulcedîne cunctos 
Ducit, et immemores non sinit esse sui" 19. 
(Vai! sfaturile tale abia mii întări ·se, 
Abia lumem scutu'l pe core mi I-'Oi dat, 
Cînd dragostea de ţară, mai tare decit toate, 
'Tot ce-o făcut scrisoarea !pe ioc a desbrămat. 

'Era-nţelept Ulise! Dar cit dore'O -nţeleptul 
Să vadă măcar fumul ieşind din vatra sa ! 

14 Ibidem. c. 1, v. 493-494. 
15 Tristio, 1, 3. v. 49. 
M Fosti, c. V, v. 653 , 
17 Ex Pento. 1. 3. v. 29 
18 Tristia, III, 8, v. 8. 
19 Ex Ponto, /, 3. v. 27- 30 ; 33-36. 
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Cu ce-i vrăjeşte oare'pe toţi pămîntul ţării 
De nu-I mai poate nimeni de-a pururea uita?) 

Sentimentul iubirii de patrie se îmbină cu ideea de libertate, conce
pută ca ceva izvorînd de la natură: 
"Cum bene sin! clausae oavea Pondione natae, 
Nititur in silvas quaeque redire suas" 20, 
(Chiar b ine-n colivie să-i fie filomelei, 
Tot în păduri să zboare o mină donul ei). 

Elegia în care Ovidiu infăţişează ultima noapte petreoută la Roma 
este "pagina ,eoo mai pateti'că pe care el a scri 5-o vreodată" 21, 
Despărţirea de pămintul natal, de cei dragi, îi provoacă poetului a acută 
senzaţie de durere psihică şi fizică: 
"Dividor haud a liter, quam si mea membra relinquam 
Et pers obrumpi corpore visa suo est" 22, 

(Mi s-o părut atunce că mă dezbin în două 
Şi că din trup o parte acolo mi-a rămas). 
Pierderea patriei este echivalentă pentru poet cu propria <lui extincţie: 
.. Cum patriam ami-si, turn me periisse putato : 
Et priar, et gravior mors fuit iNa mihi" 23. 

(Cind mi-am pierdut eu ţara, atunci mi-a fost pieirea, 
Aceea mi -a fost moartea dintii şi cea <mai grea). 

In opera I'ui Ovidiu . patr.ia este asociată valorilor umane fund a men
tale. intr-o elegie scrisă de ziua soţiei sale, poetul ii urează acesteia: 
..1110 dom o, nataque sua, patrioque fnuatur" 24. 
(De casa e1 . de fiică .. de ţară aibă parte !). 

O componentă a iubirii de patri e o constituie la Ovidiu dragostea lUd 
pentru lim ba maternă. Deşi vorbea I,imba greaoă şi a î nvăţat - o apoi şi 
pe cea getă, compunînd chiar versuri in această limbă, poetul o rămas 
cred incios pînă in u'ltimele clipe ale vieţii qrailului ~ati,nesc : 
"Ne tomen Ausoniae perdam commercia IinJuae, 
Et Hat patrie vex mea muta seno : 
Ipse loquor meoum, desuetaq:ue verba retraclo" 25, 

(Şi tocmai ca să nu pierd învăţul limbi i mele. 
Şi graiul ausonie să nu-mi ră mînă mut. 
Vorbesc cu mine Însumi, rostesc uita-te vo rbe). 

O idee 'obsedanlă a poetului, Co re revine ca un leit-motiv in toate 
elegii,le sale din perioada' exilului, este cea o redobînd'irii patriei pierdute. 
Aceasta permalnentă aspiraţie se traduce uneori În imagini fanta:s,tice, În 
care paetul. cuprins de reverie, se închipuie zburînd deasupra pămîntu
lui na·tal : 

20 Ibidem, v. 39- 40. 
21 EUgene Nog eotte. Ovide. Sa vie. ses oeuvres, Paris, libroirie du College de 

France, 1872, p. 195. 
22 Tristia. 1. 3, v. 73-74 . 
23 Ibidem, III. 3, v. 53-54. 
2.( Ibidem, V, 5, v 19. 
2S Ibidem, V. 7, v. 61-63. 
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"Nunc ego :iact-andas opta-rem SUim ere pennas, 
Sive tuas. Perseu. Daedale, sive tuas : 
Ut tenera nostris cedente 'volatibus aura 
Aspicerem patrj!oe dulce repente salum" 26. 

(Şi cum aş vrea acuma să pun nişte aripe, 
Aripile lui Deda'l sau ale lui Perseu, 
Să zbor cu ele-n cer şi, despicind văzduhu l , 
Pămîntul ţării mele să-I văd deodată eu). 

Poelul explorează chiar şi spaţiul oniric, pend'ulînd mereu Între vis 
şi trezie, f.jind in.conj u:rat de g răitoare imagini: 
"Aut ubi decipior meJioris imagine somni, 
Aspido peotrriae tGcta relida meae" 27. 
(Iar cînd m ă-ngînă somnul cu visuri mai frumoase, 
Văd casa' mea din ţara pe care n-o moi am). 

Elegiile lui Ovidiu din perioada exilului cuprind o pe rmanentă reme
morare a trecutu l'ui, o d~re roasă "căutare (] timpulu i pierdut" : 
"Sic tamen haec absunt. ut quae conUngere non est 
Corpore, sint anima cuncta videnda meo. 
Ante ocu los errant domus, urbs et forma locorum, 
Succeduntque suis singula facta locis" 28. . 

. (Departe-s toate, mÎn{] - mi !1U poate să le-atingă 
Cu ochii minţii, Î n să pe toate eu le văd. 
Ah ! toaie se perindă şi - mi trec pe dinainte 
Şi casa mea şi Roma şi locu ri şi-ntimp Iări). 

Frumuseţi le pămintulu i natal , monumentele strălucitoare ale Romei, 
i se dezvă lui e rînd pe rind in această continuă re"memorare : 
"Eque domo rursus pulchrae iaca vertor ad urb is, 
Gunctaque mens ocuJ,is prae videt illa suis. 
Nunc fora . n·unc aedes, nunc ma rmore tecta theatoro , 
Nunc subit aeq uata porticus omn i,s humo. 
Gramina' nunc cam pi pukhros spectandis in hortos, 
Stagnaque et euripi, Virgineusque I,iquor" 29. 
(Eu ies apoi de-acasă, mă plimb prin mîndra Ramă, 
Cu ochii min~ii toate aievea eu le văd: 
.Ş i foruri văd şi teatre de marmu ră, palate, 
Mă pl imb pe sub porti ce, văd cimpul Înverzit 
AI zeu:ui războinic, grădinile frumoase, 
Bazine şi conaluri şi-a· l· Vergurii izvor). 

Dar dincolo de peisajul citadin, de imaginea Romei, pe care poetul 
o contemplă ou un ochi de este!, Ovidiu manifestă predHecţie pentru pei
sajul og rest. pentru natura patriei sale. Imaginile prin care descrie veni
rea' primăverii , renaşterea naturii, sint pline de prospeţime şi Iluminozito.te, 
de exuberanţă şi optimism 

26 Ibidem, 11[, 8, v. 5-8. 
27 Ex Ponto, 1, 2: v. 47-48. 
26 Tristia, 1[1, 4, v. 55- 58. 
29 Ex Ponto, 1. 8, v. 33- 38. 
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"lam vielas pU8!rJque leJunt hilaresque pLiellae, 
Rust ica quas nullo nata se rente geri!. 
Pral-aque pube'5cunt v(]Itonum flore colorum, 
Indocilique loquax gutture vernat avis" 30. 

(Copiii cei zburda'lnki, copilele voioase 
Culeg din iarba verde sfielnici toporaşi. 
Cu flori i n fel de feţe cîmpiile se - rnbracă 
Şi păsări gu'ral ive pe "ramuri ciripesc). 
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Pămîntul strămoşesc nu este văzut de poet numai ca o simplă meta 
foră, ca l() p ură abstracţie, ci 00 o realitate concretă, ou sensuri adînci. 
Petrecîndu-şi copilăria în vecinătatea' ogoarelor ţinutuluii pelign, a viilor 
incărcate de rad , Ovidi'u va simţi de-a lungul întreg i i sale vieţi .legătura 
cu pămîntul natal, $limbol al fericirii simple şi al rodn idei. Intr-una din 
elegiile scrise în exil, poetu l v·a exdama : 
"Pro quibu,s amissis, utinam contingere possit 
II!ic sa ltem profugo gleba colenda mihi !" 31_ 

(Cum le-am pierdu.t pe toate! Şi cum nu se mai poate 
Să aibă şi pribeagul o brazdă de l.ucrat !) 

Pierzindu-ş i speranţa de a - şi redobindi patri'a î'n t impul v i eţ ii, poetul 
îşi expr:imă dorinva ca, după moarte, nămăşiţele trupului său să se rein 
toarcă in pămîntul natal. Adresindu-se soţiei, îi spune: 
" Qssa tamen facito pa rva referan.tur in urna. 
Sic ego nOn etiam mortu-us exul era" 32. 

(T u oasele-ntr-o urnă să mi le-aduci acasă, 
Incalte după moarte să nu mai fiu pribeag). 

Dar t rupul 'i -a' rămas în pămîntu l celei de a doua patrii a sa, unde 
elementul latin a pătcuns şi a devenit peren. 

Iubirea de patrie. unu! dinif:re cele ma i înăILţătoare sentimente ome
n eşti, şi-a găsit o desăvîrşitg expresie în opera unuia d,intre cei mai de 
seamă mesageri ai umanismu l.ui antic. 

RESUME 

"AMOR PATRIAE" CHEl OVIDE 

En montrant que I'amour de la patr;e constitue une des coordonnees fondan~en
tales de 10 poesie latine, I'auteur de I'ouvrage met en evidence les dimens Îons de ce 
sentiment chez le poete Publius Ovidius Naso. On analyse successivement les elements 
s;gnificalifs du sentiment de I'amour de la pa trie presents dans les trois periodes de 
creat ion ovidienne: I'amour des beaub~s de la region nota le, J'amour de Rome et de 

30 Tristia, III, 12, v. 5-8. 

31 Ex pente, /, 8, v. 49- 50. 
32 Tristia, III, 3, v 65-66. 
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ses monuments, le culte des oncetres, l'amour de la langue maternelle etc, Dans 
I'ouvrage, on souligne que, pendont la peri ode de I'exil C Torni, I'omour de la patrie 
devient un sent'iment douloureux, dechirant. Une permanente aspiratian du poei:!te, qui 
revient dans toutes ses e legies de la periode de I'exil. est celle de la nkuperation de 
la patrie perdue. En fait, toute I'oeuvre ecrite en exil peut etre cons~deree un ample 
I.patrium carmen", oux occenls tragiques. 

l'ouvrage met en evidence le foit qu'Ovide considere I'amour de la partie comme 
un sentiment fort, ou-dessus de t OU5 les Qutres sentiments humoins. 

• 


