GR. SALCEANU

DE LA "METAMORFOZE" LA "TRISTE"

ŞI

"PONTICE"

Clipele vieţii noastre, a celor ce trăim pe ţărmurile euxine, se
împletindu-se cu amintirile anticului Tomis, Constanţa de
astăzi, unde, în nopţile de iarnă cu ceaţă, se aud tinguirile sirenelor,
-ca o prelungire peste două milenii, a melancoliei marelui exilat roman,
Publius Ovidius Naso.
Cînd te apropii de statuia lui, cu fruntea îndelung ginditoare, cu
bărbia în mînă, exilatul pe veci în Scy ţhia Minor, pare că-ţi vorbeşte
prin versurile săpate in marmoră:
deapână

"Hic ego qui iac/lO tenerorum lusor amorum
Ingenio perii N aso poeta meo.
At tibi qui transis ne sit grave quisquis amasti
Dicere Nasonis molliter ossa cubent".
Aicea, doarme Naso infrînt prin geniul lui,
El ce cînta pe vremuri iubirea tinerească.
Dac - ai iubit vreodată, nu pregeta să spul :
Ţărîna lui Ovidiu în pace odihnească !" (trad. Gr. S.l
Ovidius, urmaşul unui lung şir de cavaleri romani, avea o vilă
aproape de Capitoliu, la Roma, în mijlocul unui parc cu flori
-exotice, cu alei umbroase de pini, cu statui şi colonete. Acolo, şi-a
compus opera. Simţindu-s e atras spre literatură, a renunţat la cariera
,de magistrat şi a început s, ă scrie, obţinînd succese deosebite cu poemele lui de dragoste,
A trăit în epoca lui Octavian August, cînd literele şi artele erau
'încurajate de acest împărat şi de faimosul Mecenas, protectorul poe~ţilor, epoca în care au scris Horaţiu, Virgiliu, Properţiu şi Tibul.
Edificii şi palate măreţe erau ridicate 'de arhitecţi celebri, ca Vitru'vius, pentru ca, la sfîrşitul vieţii, August să poată spune: "Am găsit o
~Romă de cărămidă şi vă las o Ramă de marmoră " .
'lrumoasă,
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Dar in acest timp, sub aparenţele strălucitore ale civilizaţiei
romane, se desfăşoară o dramă de mari proporţii.
Aceste monumente de artă arhitecturală apasă greu pe umerii scla vilor ducînd blocuri uriaşe, sub loviturile de vergi. Sclavii gem, în t imp
ce îmbogăţiţii de pe urma războaielor se desfată în lux şi petreceri.
Ovidius nu rămîne indiferent la acest tablou al cruzimii celor de
sus şi scoate accen te de revoltă, cînd sclavii sînt maltrataţi. Aşa, în
"Arta iubirii", vorbeşte de o sclavă, care îşi piaptănă stăpîna şi trebuiesă îndure toate capriciile ei, fiind supusă pînă şi la torturi fizice . Plin
de indignare, Ovidius protestează, exprimîndu -şi ura împotriva femei lor'
fără suflet, care, în timp ce sclavele se trudesc făcîndu-le coafura, mîniindu-se pentru orice nimic, le zgîrie faţa cu unghiile şi le înţeapă
braţele cu acele de păr.
De aici, putem vedea compol'tarea stăpî nilor iaţă de sclavi şi compătimirea lui Ovidius pentru cei umili şi oropsiţi.
Această epocă este cunoscută printr-un ciudat contrast între înflorirea artelor şi literelor, şi decăderea moravurilor. Tinerii nu se mai
căsătoresc, preferînd desfrîu!. Familiile se destramă, dorinţa de lux
ucide simţul moral, societatea rom a nă e în plină decadenţă; cei mulţi,
sMaci şi cinstiţi, se simt sfidaţi de cei cu averi, de unde, o nemulţumire'
generală. Suferinţă şi umilire de o parte, huzur ş i decădere de alta ..
Dar, în casele poeţilor, se ţes versuri, pentru sufletele celor mulţi ş i
necăjiţi, iar pe mesele arhitecţilor se ridică planuri de clădiri monu-·
mentale, care vor duce prin veacuri faima lui Octavian August. Impă
ratul văzînd decandenţa din juru-i, vrea să însănătoş ească moravurile
şi face legi severe: o lege [mpotrivacelibatarilor, o lege împotriva
luxului şi, în sfîrşit, o lege împotriva adulterului. Aceste legi lucrau.
din afară asupra oamenilor, prin ameninţarea cu pedepse.
Ovidius gîndeşte cu totul altfel : oamenii trebuie schimbaţi
printr-un nou fel de a gîndi, prin dezvoltarea conş tiinţei, prin mijloace'
care să lucreze asupra lumii lor lăuntrice. Ovidius scrie poeme caresă le înal ţe sufletul, să le trezească sentimente nobile. Intîi, să-i facem.
pe oameni să se iubească între ei, să se respecte şi, cînd vor ajungeaici, vor şti să respecte legea morală din sufletul lor, se vor feri să.
se atingă de bunul altuia. Dar, pentru aceasta, trebuie ca orînduirea,
socială să fie dreaptă, Atît timp cît cei de sus, servindu.-se de putere,
de legi întocmite numai în favoarea lor, ab uzează de munca mulţimilol
nevoiaşe şi neînarmate, ajungînd la posesiunea unor averi imense, care·
te permit o viaţă de lux şi de huzur, nu mai poate fi vorba de dragoste'
între oameni. Şi cînd morala socială, propagată de cei de sus, este·
aceea de a avea cît mai mult, şi cînd mijlocul de a ajunge la posesia
bunurilor este abuzul, în şelăciunea, ce sentimente se pot trezi în marile·
mase de oameni asupriţ i, cînd văd că ei servesc prin munca lor, la
creşterea nedreaptă a averii celor ce petrec? Rînduri ca acelea sCl'ise·
de Ovidius întru apărarea dreptăţii sclavilor, aveau menirea de a trezi
revolta socială în sufletul lumii de atunci. Deci, pe lîngă realizarea.
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frumuseţii

unor viziuni poetice, Ovidius voia îndreptarea relelor sociale_
Prin scrisul său, Ovidius era un luptător pentru dreptate.
Ovidius simte în sufletul lui o lume de frumuseţi, izvorîte din
atingerea coardelor simţiri i lui cu lumea legendelor, cu apariţiile mitologice, cu amintirile măreţe ale istoriei rom·ane, cu fiinţa rară, care i-a.
dăruit clipe de înal tă iubire, soţia sa Fabia, şi, dintr-o pornire înnăscută.
de a se dărui lumii, se hotărăşte să exteriorizeze această lume în
versuri, printr-o muncă titanică, neîndurindu-se să lase să se piarda
in uitare vedeniile ce i-au fulgerat prin minte. Simte că aceasta e·
partea cea mai aleasă din el, partea nemuritoare, o lume de frumuseţi
poetice, care vor să- şi ia zborul şi să pătrundă în universul spiritual
al semenilor din timpul lui şi din toate timpurile. Cînd spune: "Numele
meu va rămîne neşters de-a pururi în lume", înţelege o întreagă opera
poetică, partea cea mai nobilă a fiinţei lui, dăruită lumii.
Opera cea mai voluminoasă a lui Ovrdius, cuprinzînd 250 de poeme,
şi în care se vede puterea creatoare a fanteziei lui poetice, o formează
"Metamorfozele" .
Tinzlnd spre frumoase şi înalte viziuni umaniste, inspirat din legendele greceşti, poetul crează poeme superioare basmelor naive, ridicîndu-le la rangul de poezie cultă , prin frumuseţea imaginilor scînteietoare, prin suflul de viaţă, forma şi culoarea ce a dat-o subiectelor.
Mai mult, personajele "Metamorfozelor" sale nu mai păstrează caracterul iniţial grecesc, ci întruchipează în ele felul de viaţă şi gindire
al romanilor. Delicateţea simţirii, bogăţia imaginaţiei, fineţea spiritului, suflul larg de umanitate ce le animă, îl aşază pe Ovidius alături
de cei doi mari poeţi Horaţiu şi Virgiliu.
"Metamorfozele" desfăşoară viziunea amplă a geniului ovidian.
asupra facerii lumii, a dezlănţuirii forţelor naturii, urmărind transformările pe care le-a suferit în decursul veacurilor, pînă în secolul
său. In această privinţă, este un precursor al lui Victor Hugo din ,1.. a
legende des siecles a şi al lui Eminescu din "Scrisoarea 1".
Pentru a ilustra felul cum fantezia lui Ovidius transfigura subiectul brut al mitologiei şi freamătul de viaţă ce i-1 comunica, voi amin ti.
metamorfoza fecioarei "Dafne u din cartea 1, pe care am tălmăcit-o
în româneşte, în versul alexandrin, mai propriu limbii şi sensibilităţii.
noastre :

DAFNE
Prea mîndră, ca să fie supusă unui soţ,
Dafne, de mulţi dorită, ii alunga pe toţi.
Cărările pădurii sînt fericirea ei ;
Cu păru-n vînt, voioasă, aleargă printre miei,
Păstrindu-şi puritatea, nu vrea deloc să ştie
De dragoste, de grijă şi nici de căsnicie.
- "Copilă, spuse-atuncea, cu. lacrimi, tatăl său,
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Schimbat odinioară în fluviul Peneu ;
Copilă, spuse tatăl, încearcă, ai să poţi.
Eşti singură, iar mie imi trebuiesc nepoţi".
Ela fluviul priveşte, roşindu-se uşor :
- "Vreau să rămîn fecioară! E înspăin1întător
Să fii soţia unui tiran ce te supune".
Şi spumegînd din valuri, părintele îi spune:
- "Nu înţelegi, copilă? Duşmana vrerii tale
E darul frumuseţii atît de sculpturale".
ApolIon e in prada iubirii irosit
Ca paiul care-n flăcări se mistuie grăbit.
Ea fuge pe cărare, alunecă săgeată,
Se şterge printre arbori şi iarăşi se arată.
- "Opreşte-te, 0 , nimfă a lui Peneu ! Pe zei,
Acel ce urmăreşte prin codri paşii tăi,
Nu-i un vrăjmaş ! Cu groază, de lup fuge oiţa,
De leu se teme ciuta, de vultur porumbiţa;
Pe fiecare-un duşman o urmăreşte; eu,
Doar dragostea rnă-ndeamnă să te urmez mereu.
Opreşte-te, o ! nimfă! de crengi ai să te-:;mini ;
Mă tem să nu te sfîşii , fugind prin mărăcini.
Stai! Nu sînt eu pribeagul ce te-nspăimîntă ! Ţara
Imi e în Delfi, Claros, Tenedos şi Patara!
Inceti nează-ţi pasul! Chiar Jupiter mi-e tată!
Prin mine, viitorul, trecutul, se arată ;
Eu orice boală vindec, orice minune fac,
Dar, vai! nu este iarbă să-i dau iubirii leac !"
Uşoară, printre arbori, ea lunecă ; şi vîntul
Suflîndu-i împotrivă, i-a răscolit vesmîntul ;
Prin creţii de mătasă ai rochiei jucînd,
Zefirul uşuratec s-abate ca un gind
Şi-i flutură şuviţa de păr de-a lungul feţii
Şi fuga-i dă o nouă sclipire frumuseţii.
Astfel, prin codri, zeul şi nimfa parcă zbor',
Dafne de teamă dusă, iar Phoebus de amor.
Curind va ţine-n mînă sălbateca fugară.
Pe git, printre şuviţe, ea simte c-o-nfioară
Suflarea-nfierbîntată a zeului. Ii scade
Puterea şi păleşte. Priviri, ca două spade,
Asupra lui se-ndreaptă. Apoi, spre tatăl său,
Schimbat odinioară în fluviul Peneu :
- "De eşti în fundul apei, un zeu, cu-adevărat,
Copila ţi-o ajută! Pămîntul despicat,
Sub mine să se surpe! A trupului splendoare
Mă duce la pieire! E prea seducătoare !
Ucide-mă! Fecioară voiesc ca să rămîn!
Mă apără de focul dorinţelor păgîn !"
Abia sfîrşeşte ruga-i şi-o rece amorţire
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Incepe să se-ntindă pe trup şi pe simţire.
înfăşoară pieptul o scoarţă de copac
Şi pletele ei blonde în frunze se prefac ;
Iar braţele în ramuri, şi coborînd în tină,
Frumoasele-i picioare se schimbă-n rădăcină.
Coroană-i este capul scînteietor în soare.
Copacul mai păstrează trecuta ei splendoare
Şi Phoebus o dezmiardă în inimă şi-n gînd;
Tremurătoarea -i mînă tulpina atingînd,
Sub scoarţa nouă, simte o inimă cum bate
Şi ramurile-n braţe strîngîndu-le pe toate,
Le-apropie, le-alintă c-o sărutare lungă;
Dar fiecare creangă se smulge şi-l alungă.
Mîhnit suspină zeul; "De nu-mi poţi fi soţie,
Copacul lui Apolion fiinţa ta să fie,
Impodobindu-mi părul şi lira mea de aur,
Cu frunzele măreţe, ca ochii tăi , o, Laur!
Să-mpodobeşti cununa eroilor din Laţiu,
Cînd mii de trîmbiţi sună triumful lor în spaţiu!
Şi străjuind palatul Cezarilor cu artă,
O umbră austeră s-arunci pe orice poartă r'
De cum tăcu Apolion, foşni copacul, şi
S-a înclinat o clipă, părînd a consimţi.

li

Această metamorfoză este o apoteoză a purităţii feciorelnice şi,
acelaşi timp, exprimă aspiraţia spre libertate a femeii, Ovidius
;apărînd astfel Ca un premergător al concepţiei moderne asupra drep-

'in

turilor ei. Desigur, Ovidius n-a văzut o afirmare a dreptului de libertate, în zmulgerea fecioarei din legea firească a căsniciei. Nu viaţa ală
iuri de soţ ales de ea, o detestă Dafne. Ovidius explică limpede repulsia
pe care Dafne o are pentru căsnicie. Ea se justifică în faţa tatălui
·€i, Peneu :
"E

înspăimîntător.

Să

fii

soţia

unui tiran ce te supune".

Ea ştie că Apolion ar fi un tiran, deoarece el uzează de forţa
bărbătească: o fugăreşte, deşi vede că e înspăimîntată şi aleargă ca
'o căprioară gonită de un vînător. Deci. nu de dragoste, nu de căsnicie,
îi este teamă, ci de tirania, de care va fi auzit de la prietenele ei
'măritate şi pe care o vede manifestîndu-se în faţa ei.
Pe lîngă dragostea uşuratecă, nestatornică, născută din senzaţii
'superficiale, pe care Ovidius, a cîntat-o în tinereţe, fiind lipsit de
.experienţă şi necunoscînd încă adevărata iubire, în acest poem scris
la maturitate, se vede că poetul avea un respect deosebit faţă de
sufletul feminin şi nu concepea ca o tînără să devină soţia unui om,
·oricît ar fi fost el de sus, pentru simplul motiv că o vrea, fără să ţină
seamă de voinţa ei.
'J.(j -

C. 10
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Sufletul delicat al poetului, aspiraţia lui spre o dragoste curată,
pe care o făcea între amorul întemeiat pe senzaţii trecătoare
dragoste constînd într-o nobilă simţire, ne apar din metan1orfoza nPygmalion
Numai în tinereţe, cînd, orbit de impresiile dintîi ale simţurilor
prea fragede, vederea unor ochi negri îl făcea să creadă că iubeşte, ca
apoi, după stingerea dorin ţii, să se lase stăpînit de doi ochi verzi, pe
care îi uita la ivirea unei talii suple ş.a.m.d., Ovidius, ca mulţi tineri,
atunci, în epoca decadenţei ron1ane, a oscilat între o frivolă şi alta,
confundînd instinctul procreator cu dragostea, instinct pe care, cum
susţine filozoful Schopenhauer, natura îl stimulează prin atracţia fizică.
Mai tîrziu, însă, cînd a cunoscut-o pe Fabia, soţia lui, a înţeles
că iubirea este un sentiment înalt , pornind din admiraţia pentru calităţile sufl eşteşti şi din farmecul inexplicabil, pe care acestea îl pot avea
asupra lui.
Atunci, aşa zisele iubiri din tinereţe i-au apărut în toată nuditatea şi deştertăciunea lor, atunci, şi-a dat seama că acel anl0r era
un viciu impudic ce-nşeală şi ucide şi, sub înrîurirea Fabiei, a scris
poeme dînd expresie aspiraţiei lui spre puritate, spre vis, spre
IUbire ideală .
Pentru a reliefa acest aspect nobil al sufletului ovidian şi pentru
a retuşa imaginea greş ită pe care şi-au făcut-o despre cîntăreţul latin
unii critici occidentali, pentru cunoaşterea adevăratului suflet al lui
Ovidius, aşa cum se înfăţişează la maturitate, am tăln1ăcit în român eşte
poemul "Pygmalion" din cartea X -a, folosind versul iambic de 14 silabe
şi nu în hexametrul antic, care împiedică atît de mult spontaneitatea
povestirii şi efuziunea sentimentelor.
distincţia
şi marea

fi.

PYGMALION
Pygmalion cel trist,
Dorind în van fecioara din visu-i de artist,
Inspăimîntat de-amorul ce-nşeală şi ucide,
De viciul impudic văzut la Propetide,
Trăia fără soţie, cînd, într-o zi, în vins
De flacăra iubirii, - o mînă a întins
Spre daltă şi, din fildeş, sculptă, surîzătoare,
O splendidă fecioară cu trup ca de ninsoare.
Sclipeau de viaţă ochii şi gura ei vorbea;
Tot visu-i de iubire se-ntruchipase-n ea ;
Atîta frumusete nicicînd nu se îndură
Să-i deie unei 'fete prea darnica natură.

De opera-i, el singur rămase uluit
Şi se simţi deodată adînc îndrăgostit.
Avea înfăţişare naivă de fecioară;
Pygmalion tresare cu inima în
Şi
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opera cu mîna

şi-o pipăie

pară

ades,

Dacă e trup sau fildeş, rămîne n e' nţeles,
Lung o sărută j parcă şi dinsa îl sărută;
Strîngînd-a- n braţe, simte îmbrăţi şarea-i mută;
Şi aşezîndu-i capul pe- un vraf de perini moi,
Adorm în nopţi cu lună alături amîndoi.
Sărbătorind pe Venus, tot Cyprul a venit.
Cad junci ca de zăpadă, străpunse de cuţit;
Şi coarnele suflate cu aur scînteiază
Şi fum egă tămîia în liniştea de-amiază.
P ygmalion în faţa divinului altar,
Cînd ritul se sfîrşeşte, sfios g!:ăieşte rar :
,,0, zei, îndeplin i ţi-mi dorinţa mea cea vie :
Ca statua de fildeş soţia mea să fie !"
Şi Venus, sclipitoare de aur, ascultîndu-i
Dorinţa lui fierbinte, uşor pricepe gîndu-i,
Şi ca o prevestire că îi va fi amică,
Din rugur i, limbi de flăcări de trei ori se ridică.
Pygmalion se-ntoarce. Statuia de fecioară
In braţe O cuprinde ş i lung se înfioară,
Părîndu-i-se caldă; încinsă de-o văpaie,
Sub degetele-i, forma de fild eş se înmoaie;
în trup zvîcneşte viaţa ; tresar sub deget vine;
Eroului din Pafos, de bucurie-i vine
Să zboare către Venus; în patima-i fierbinte,
Pe gura lui el simte o gură ce nu minte.
Fecioara se-nroşeşte, de gîtul lui s-anină,
Ri. dică o sfioasă privire spre lumină
Şi -o dată cu azurul, îl vede 'nmărmurită !
Iar Venus, lîngă dînşii, stă martoră uimită.
Şi cînd, a noua oară, al lunii corn se-nchise,
Veni pe lume Pafos, copil născut din vise.
Frumoasa insuliţă, din feri citul ceas,
Cu numele de Pafos prin veacuri a rămas.

Opera lui, " Fastele", oglindeşte tendinţele spi·r ituale a1e timpului
d e atunci. Octavian August reint rodusese cultul zeilor lari, zei casnici,
ocroti tori ai căminului, reînviase sărbătorile religioase; dispusese să
se r efacă statuile ruinate şi să se ridice altele noi. Prevedea păstrarea
cărţilor conţinînd rituri păgîne, cum erau cărţile Fastelor, tabele cronologice ale romanilor din antichitate. In ele, demnitarii ecleziastici .
P ontifii, treceau zilele în care se puteau ţine procese sau în care acestea
erau oprite, zile jaste şi zile nefaste. In ele erau menţionate şi evenimentele istoriei romanilor. Ele formau astfel documente valoroase
pentru cunoaşterea istoriei patriei şi a vieţii zilnice a romanilor, un
îndreptar în labirintul zilelor de sărbătoare, care se întreţeseau cu cele
d e lucru.
In ,:Faste
Ovidius a zugrăvit credinţele, superstiţiile, miturile
şi vitejiile eroilor istoriei romane, preamărind de multe ori figura lui
l

"
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Cezar. Desigur, această apoteozare a împăratului avea un substrat
politic: deşteptarea încrederii lui Octavian August, pentru a-i dezvălui
într-o zi uneltirile Liviei şi ale lui Tiberiu împotriva lui.
O sursă însemnată de inspiraţie pentru a scrie această operă. au
fost amintirile din copilărie, care i-au îngăduit să devină povestitorul
în versuri a datinilor şi obiceiurilor poporului roman, a plăsmuirilor
imaginati ve, prin care acesta îşi explica fenomenele din natură şi din
viaţă: naşterea, moartea, credinţa în viaţa de dincolo, trecerea sufletelor
în Cîmpiile-Elizee, etc. Un alt izvor de cunoaştere a vieţii romane, au
fost, după cum mărturiseşte poetul . în decursul acestei opere, lucrările
multor istorici şi arheologi. Cum aceste lucrări s- au pierdut în timpul
războaielor şi frămîntărilor sociale, "Fastele" lui Ovidius au răn1as ca
un document preţios pentru cei care vor să studieze sufletul, viaţa,
religia şi filozofia romanilor. "Fastele" constituiau pentru împăraţii
Romei un titlu de glorie impresionant, numele lor fiind slăvite de pana
unui mare poet.
. Potrivit unor ipoteze, Ovidius, fiind părtaş , se pare, la un complot
pulitic împotriva lui Tiberiu, atrage asupra lui mînia acestuia. Astfel
că Augustus, în anul 8 al erei noastre, semnează edictul de exilare a
unuia din cei mai mari
Despărţirea

poeţi

ai lumii.

poetului de soţia sa, Fabia, şi de prietenii lui a fost
unul din momentele cele nlai tragice ale istoriei antice, moment aSDmănător cu acela care a precedat moartea lui Socrate. Intr-o corabie
~ubredă, Ovidius a străbătut pe furtunile
lunii decembrie, marea
Adriatică, apoi marea Egee şi mal'ea Neagră. In acest timp, sfîşiat de
durere la gîndul că niciodată nu-şi va mai vedea soţia, casa, amicii
şi Roma, în care strălucise pe culmile gloriei, cu sufletul năpădit de
se!ltimentU'1 pustiului care-l înconjura, palpitînd la fiecare izbitură a
talazurilor, ce se năpusteau asupra corăbiei scîrţiind din toate încheieturile, gata să se răstoarne, fulgerarea unui gind l-a făcut să tresară,
să simtă în el o a doua fiinţă, aceea care il ţinea ţintuit ore întregi,
pe cînd îşi zugrăvea eroii în versuri; a întins mîna tremurătoare spre
(J tăbliţă de ceară şi, la lumina unui felinar, care se lef!ăna atîrnat de
<J grindă, a început să scrie ce simţea în acele clipe de deznădejde.
După luni de luptă cu talazurile şi furtunile, într-o dimineaţă de
primăvară, s-a ivit în faţa ochilor plîn şi, ţărmul pustiu al Tomisului,
Şi -a întors privirea in urmă şi, la orizont, unde se cufundau în mare
nourU trandafirU, i s-a părut că vede prăbuşindu-se pentru totdeauna
ţa ra însorită a visurilor lui şi apoteoza gloriei poetice.
Cu sufletul
sfî ş iat şi cu pas şovăielnic, a atins ţărmul. Privea în pămînt ş i i se
părea că este un erou din Homer. O putere îl făcu să-şi ridice privirea.
ln şi raţi de-a lungul drumului, sclipind printre pletele de păr răvăşite,
îl priveau och ii geţilor. Un fior îi străbătu inima şi faţa îi păli de
spaimă. Deşi era primăvară, troienele albe mai acopereau ţărmul înalt
şi vîntul şuiera trist cutreierînd pustiurile Scyţiei Minore.
După ani de viaţă printre geţi, Ovidius a simţit că aceşti oameni
ciudaţi, războinici, cu înfă ţişări aspre, aveau un suflet şi, ca să-i înţe
leagă mai bine, le-a învăţ.at limba. Atunci, a aflat că aveau ş i aceşti
oameni de la marginea lumii, o credinţă, o filozofie . Geţii credeau în
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nemurire şi dacă luptau cu atîta vitejie, renunţînd atit de uşor la
o făceau din convingerea că sufletul, după moartea trupului, trece
dincolo, in sînul lui Zamolxis. Ovidius s-a apropiat atît de mult de geţi,
incit a scris poezii în limba lor şi le-a citit la serbări, in uimirea
geţilor, care ascultau vrăjiţi versul exprimînd simţirile lor, în ritmuri
şi imagini, pe care nu le nlai auziseră niciodată. Acesta este primul
act de contopire a sufletului dac cuceI latin. Ovidius este primul poet
care a scris în limba strămoş]lor noştri geto-daci. Ştim aceasta din
mărturisirile ~ui Ovidius, în "Tristele" scrise la Tomis. De aceea, ei l-au
considerat poetul lor naţional.
Din "Tristele" şi uPonticele" lui, flori amare, născute din surghiun, aÎlăm ştiri despre strămoşii noştri locuind în Dacia Pontică,
Dobrogea noastră de astăzi. In ele zugrăveşte portul, înfăţişa rea, credinţele, moravurile lor.
Iată înfăţişarea geţilor din "Iarna la Tomis", în traducerea lui
Ştefan Bezdechi, profesor ul de latină, care a dat grai românesc celor
cinci cărţi ale "Tristelor U ;
viaţă,

"Geţii îşi apără
Iară din blănile

trupul cu piei de-animale cusute,
lor numai obrazul îl vezi .
Pletele-adesea le sună-mpi etrite în ţurţuri de ghiaţă
Şi străluce sc a lor bărbi inc.îlei te de ger".
De la Ovidius, aflăm aspectul Dobrogei în acele timpuri, el ne dă
prima descriere a mării, în timpul iernii. Aşa că, atunci cînd ne gîndim
la poeţii noştri care au cîntat marea, locul întii i se cuvine lui Ovidius.
văzut nesfirşita mare cuprinsă de ghiaţă
Şi-ncremenitul talaz acoperit de un sloi.
Nu numai că am văzut-o, dar mers-am pe apa-ngheţată,

" Da, am

tnsă de-a undelor culmi nu-mi fu piciorul udat.
Nici nu pot încovoia ţii delfini să mai zburde prin aer;
Chiar dacă ei ar voi, ghiaţa-i opreşte pe loc.
Chiar dacă crivăţul şuieră cu aripi întinse pe ape,
Nu mai vedem nici un val pe-nlănţuitul abis.
!nţepenită de ger o să steie ca-n murmură luntrea,
Căci prin talazu-ngheţat vÎsla nu poate răzbi.
Peşti Încă-n stratul de ghiaţă înţepeniţi eu văzut-am;
Chiar şi atunci nu puţini vii printre ei mai erau".

(trad.

Şt.

Bezdechi)

Gingaşul brad al iubirii era profund îndurerat, gîndindu-se la
imensa depărtare ce-l despărţea de soţia sa, Fabia, pe care o adora:

"De te-a mira scrisoarea că-i scrisă de-un străin,
Să ştii că eu mă aflu bolnav şi stins de chin,
Bolnav pe-un colţ de lume stră ină, depărtată,
Nesigur că exilu-mi se va sfîrşi vreodată ...
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Nici dorul cel din urmă să n-am cui să mi-l spun
nimeni să nu plîngă în clipa cînd apun ?
Nici lacrima soţiei pe chipul meu crispat,
Ca sufletu-mi din lume să plece mîngîiat ?.,"
Şi

(trad. Dimitrie Stoicescu)
La marea singurătate din Pontul
nesiguranţei vieţii, deoarece năvăhrile
orice clipă:

Euxin, se
barbarilor

adăoga şi sentimentul
ameninţau cetatea în

Azi, ca bătrîn, eu încins-am sabia, luat-am în stînga
Scutul, şi capul cărunt mi-adăpostesc sub un coif.
Căci, de în dat' ce străjerul din turnu-i dă semn de
Cu-nfriguratele-mi mîini arn1ele iute le-nşfac,
Iară duşmanul ce are săgeţi înmuiate-n otravă
Crunt dă tîrcoale la zid pe gîfîindu-i fugar;
Cum pe o oaie răznită de stînă o-nhaţă hainul
Lup - şi-a tîrăşte cu el, peste cîmpii, prin păduri,
Astfel, barbarul, de află prin cîmpuri răznit pe vre unul
Ce n-a intrat în oraş la adăpost, l-a-nhăţat.
Robul cu lanţul la gît e, sau nevoit să -I urmeze,
Sau e răpus de săgeţi înveninate, pe loc."
(trad.
vieţii

Ne imaginăm ce puţin atrăgătoare
din Tomisul acelor vremi :

şi

Şt.

alarmă,

Bezdechi)

ce dezolante erau aspectele

"Vrei, poate, să afli ce soi de o.'~meni şi ce obiceiuri
Au tomitanii, ai mei concetăţenI de acum?
Coasta aceasta, măcar că-ntre geţi şi barbari e-mpărţită,
lnsă de getii rebeli pare că ţine mai mult.
Vezi înt1'-un numă1' 1nai ma1'e pe geţii ce umblă călare,
Vin şi se duc tot foind prin a oraşului străzi.
Nu e nici unul din ei să nu poarte în spate o tolbă,
Arc şi săgeţi, ce la vîrf unse-s cu fiere de şerpi.
Chip fioros, glasul crunt, icoana lui Marte întreagă;
Barba şi pletele lor n -au fost tăiate nicicînd.
Mîna deprinsă le .e să - nfigă în duşmanul cu ţitu.l.
Armă h oricare gest stînd lîngă şold în chin1ir" .
(Tristia V, 7)
(trad.

şt.

Bezdechi)

"Tri3tele" şi "Ponticele({ sînt astăzi documente din cele mai predin care se inspiră acei~. ce vor să studieze trecutul Dobrogei.
Ca un mărgăritar încrustat în marmura unui sanctuar, în opera
lui Ovidius, scînteiază un vers, care constituie un tezaur nepreţuit pentru
istoria noastră naţională. Vorbind despre locuitorii Daciei Pontice şi
ţioase,
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ai Tomisului, poetul spune că, pe lîngă Sciţi şi neamuri venite din
sud, citez:
" ... mai mulţi la număr sint geţi" - "maior Geticaeque frequentia
gentis", - afirmînd astfel preponderenţa elementului dac în Dobrogea
şi aducînd un argument suprem în favoarea stăpînirii noastre, din cele
ulai vechi timpuri, asupra acestui ţinut. Dar) pentru ca Ovidiu-s să
poată scrie : "mai uluIţi la număr sînt geţii", "n1aior Geticaeque
frequentia gentis", - a trebuit ca strămoşii noştri geţi să lupte din
răsputeri împotriva năvălirillor
scite, - au făcut sacrificii supraomeneşti, de-a lungul veacurilor, pentru a-şi păstra glia moştenită de
la înaintaşi, - au dăruit pămîntului dobrogean sute de mii de vieţi,
schimbîndu-le în coline uriaşe de osen1inte, - încît fiecare fir de praf
al Dobrogei este o relicvă lăsată de zbuciumul neamului getic, în
avîntul luptelor necurn1ate, pentru păstrarea fiinţei noastre, biruitoare,
peste veacuri.

DES "MllTAMORPHOSIES" AUX " TRISTES" ET AUX "PONTIQUES"

Resume
Ovidius est ne en Italie, dans la ville de Sulmona, en Pan 43 av. notre
ere. Son pere, descendant d'un longue lignee de chevaliers romains, desirait donner
il. ses fîls une instruction superieul'e. Ovidius fit des etudes de drolt, de litterature
et de philloso.phie, a Athenes et a Alexandrie.
Il possedait a Rome, pres du Oapitole, une belle viHa, entouree d'un parc
a fleurs exotiques, il alIees ombreuses de pins, a statues et a colonnettes. C'est
la qu'il ecrivit ses oeuvres. Se sentant attire vers la litterature, il renonc;a il la
carr.H:!re malgi strat et se mit ii eCl'ire. Ses poemes d'amour jouissaient d'un
grand succes.
Ovidius a vecu au temps d'Auguste, epoque ou les lettres et les arts etaient
encourages par cet empereur, aussi bien que par le fameux Mecene, le protecteur
des poetes, C'ebait 'a ussi l'(~poque d'Horace, de Virgile, Properce et TibuHe,
Dans son volume "Amores", nous trouvons un poe-te elegiaque, qui exprime
ses regrets pour les amours perdus, "Heroides" idealisent les lettres des amoureuses abandonnees. Dans "Ars Amandi" Ovidius se revele comme , un fin psychologue ; 11 introduit la jeunesse dans les secrets de l'amour, il exrplique aux femmes
que ce n'est pas la parure exageree qui constitue la vraie attraction, mais les
qualites de l'esprit, la modestie, l'interet pour les arts et la litterature,
L'oeuvre la plus volumineuse d'Ovidius, comprenant 250 poemes, et qui
revele la force creatrice de sa phantaisie poetique, est representee par les "Metamorphoses". Aspirant vers de belles et grandes visions d'humanisme, le poete,
inspire par les legendes grecques, cree des poemes superieurs aux contes nalfs,
P.3r la beaute des images vives, par le souffle vital, par la forme et la couleur
dont il a embelli ses themes, il eU~ve ces poemes â un haut degre arti-stique.
Bien plus, les personnages des "Metamol'phoses" ne conservent plus leul' caractere gr eeque que original, mais incarnent la maniere de vivre et de penser des
Romains, La finesse du sentiment, la richesse de l'imaginatlon, la souplesse de
l'esprit l'ample souffle d'humanitarisme quL les anime, situent Ovidius parmi les
grands poetes Horace, Virgile, Properce et Tibulle.
La metamorphose "Darne" est une apotheose de la purete virginale, tout
.en exprimant, en meme temps, les aspirations de la femme vers la liberte. .
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Ovidius se revele done comme un preeurseur de la eonception moderne des:
droits de la femme.
L'âme delicate du poete, ses aspirations vers un amour pur, la distinc-tion qu'il fait entre l'amour fonde sur des gensations passageres et le grand
amour, qui est un sentiment noble, se font voir dans la metamorphose
"Pygmalion" ,
Dans ses "Fastes" Ovidius peint les croyanees, les superstitions, les mythes
et les bravoures des heros de l'histoire romaine, tout en glorifiant la figure
de Cesar.
Ayant participe El un complot contre Tibere, Ovidius s'attire la colere decelui-ci. Foree par Tibere, son beau- fils, Cesar signe, en l' an 8 de notre cre,
l'edit qui exile l'un des .plus grands poetes du monde.
Ses "TTistes" et ses "Pontiques" - fleurs ameres, nees de l'exHe, nous
donnent des details sur nos ancetres qui habitaient la Dacie Pontique, c'est-a-direla Dobroudja de ,n os jO'uTS.
Dans ces poemes, le poete dep-e int leur costume, leu l' aspect, leul' religion ,..
leurs eoutumes.
En par-J.ant des habi tants de la Dacie Pontique et de Torni, le poete di t.
que, outre les Scythes et les autres peuples, venus du sud, » .. .les plus nombreux
sant les GHes" : Major geticaeque frequentia gentis" . Il a-ffirme done par l i~
la pl'eponderance des Daces en Dobroudja, Ce qui constitue un argument supr~me
en faveur de notre domination sur ce territoire, des les plus anciens tempsp

VON DEN "METAMORPHOSAE" iZU DEN "TRISTIA" UND "EPISTULAE ·
EX PONTO"
Zusammenfassung

Ovid wurde i.j. 43 v.u.Z. in dem Stadtehen Sulmona in ltalien geboren.
Sein Vate\" \Var del' Nachkomme einer langen Reihe romischer Kavaliere ună.
wollte sei·nen Soim ei ne erlesene Kultur genie6en lassen. Ovid studierte in Athen
und Alex·a ndria Rechtswissenschaft, Literatul' und Philosophie,
In Rom besaD el' in der Năhe des Kapitols eine schone ViUa, inmitten,
einel' Anlage mit exotischen Pflanzen, schattigen Kiefel'nalleen, Standbildem und.
Sa.ulen. Dort dichete el' sein Werk. El' fi..ihlte sich zur Literatul' hingezogen und:
verzichtete auf die Laufbahn ah Magistrat, begann zu sehreiben und ernetete
gro13en Beifall, hauptsaehlieh mit seinen Liebesgedichten.
El' lebte zur Zeit des Octavian Augusrus, Zeit in der Literatur und Kunstvon di-e sem Kaiser sowie von dem beri..ihmten Maeenas, dem Schutzherren der'
Dîchter geferdert \Vurden, Zeit in der Horaz, Virgil, Properz und TibuH ihre
Werke hervorbr-ach ten.
In den "Amores" eroffnet sieh uns ein e1egischer Diehter, der sein Leid
aber die verlorenen Lieben klagt. In den "Heroides" sind die Liebesbriefe derverlassenen Jungfrauen verdich tet. In "Ars amandi" erkenn t man einen feinen
Psyehologen, der die Ju gendlichen in die Kunst der Liebe einfUh r-t und den
Frauen erkIăr-t, daD die wahre Anziehungskraft nicht im ubel'triebenen Putz liegt •.
sondern eher in den geistigen Eigensehaften, in der Bescheidenheit, in den Interessen an Kunst und LiteratUl"
Ovids umfangreichstes, Meisterwerk, das 250 Gedichte enthălt, und ausdem die schopfel'~sche Kraf-t seiner poetische Phant'asie zu entnehmen ist, sind
die "Metamorphosen". Bestrebt, nach schonen und edlen humanistisehen Zielen,
schepfi der Dichter sei'nen Stoff aus den griechischen Sagen und sehafft daraus:
den naiven Mărchen hoherstehende Poeme, die er dureh die Sehonheit der leuchtenden Bi,l der, dureh den Hauch des Lebens, durch die Form und die Farbe,
die el' den Handlungen verlieh, in den Rang des kultivierten Gedichtes erhebt~
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Und sogar noch mehr, die Gestalten seiner "lVIetamorphasen" behalten ihren Ul"spriinglich griechischen Cha rakter nicht meh r bei, sandern veranschaulichen
romische Lebensart und r6misches Denken. Die graSe Empfindsamkeit, die reiche
Einbildungskraft, die Feinheit des Geistes und der weite humanistische Sinn, die
diese Poeme beleben, r ei hen O vid neben die graBea Dichter Hamz, Virgil, Properz un d TibulL
Die Metamorphose, "Daphme" , ist ein Hohelied der jungfraulichen Unschuld
und d ruckt zugleich das Streben der Frau nach Freiheit aus - Ovid erscheint
folglich als Vorlăufer der moderneŢl Auffassung uber die Rechte der Frau.
Die zarte Seele d e5 Poeten, sein Bedlirfnis nach rei ner Liebe, den Unterschied, den el' mach te zwischen Liebe, die aui fllichtigem Ge flihl und der groGen
Liebe, die auf edlem Empfinden beruht, erhellt aus der lVIetamorphose. "Pygmalion".
In den "Fasti" hat Qvid Glauben, Aberglauben, Mythen und Heldenta ten
der Namen der romischen Geschichte geschildert und dabei verschiec1ene Male
die Gestalt Caesars vergattet.
Da Qvid sich an einer politischen Verschwtirung gegen Tiberius beteiligt
hatte, zieht er dessen Unwillen auf sich. Im Jahre 7 wird Caesar von seinem
Stiefsohn Tiberius gezwungen. die Landesverweisung ei nes der groBten Dichter
der \Velt zu unterschreihen.
Aus seinen "Tristia" und "Epistulae ex Ponto", diesen bitteren Blliten aus
der Verbannung, erhalten wir Kunde liber unsere Vorfahren. die in Dacia Pontica, der heutigen Dobr·udscha, lebten. El' beschreibt ihre Tracht, ihre Gestalt,
ihren G.lauben lInd ihre Sitten.
Uber die Bewohner von Dacia, Pontica und van Tomis sagt der Poet, daB
auBer den Skythen und anderen aus dem Sliden gel\:ommenen Volkern" .. , die
Geten mehr an der Zahl sind" : "Major getic'aeque frequentia gentis" - und
bestătigt derart das Vorherrschen des dal>:ischen Elements in der Dobrudscha,
wodurch el' einen ausschlaggebenden Beweis el'bl'ingt, zugunsten unserer Herrschaft bel' i.idiese Gebiete schon in den iiltes1en Zeiten.

