ŞT.

CUCU

"ARS' ŞI "PERENN ITAS" iN CONCEPŢIA LUI OVIDIU
Prin opera lui Ovidiu, poezia latină iese din sfera clasicismului trad i ţional, găsindu-şi noi că i de afirmare. Ovidiu este "un spirit cu totul modern, un adevărat talent citadin" '.
Noul făgaş literar fusese deschis deja cu cîtva timp Înainte de către
Catu l, exponentul "neotericilor" al "Înnoitorilor", poet care-I va inf lu enţa
Într -o anumită măsură pe Ovidiu. Ca şi Catu l, Ovidiu cu l tivă cu predilecţie o poezie directă, l egată de contingent, de realitatea imediată şi mai
puţ in o poezie tradiţional - so l emnă sau abstractă, co n cept ua lă.
F ără să fi scris ca Horaţiu o "Ars poetica", fără să fi avut preocupă ri
specia le pentru teo rie literară sau estetică, Ovidiu a presărat totuş i În
scrierile sale idei preţioase de poetică, de stilistică, de psihologia artei ,
făcînd reflecţii asupra actului de creaţi e, asup ra genezei unei opere
Iliterare.
Cons ide raţi il e asupra artei abundă În opera de tinereţe "Amores" ş i,
mai ales. in opera din exil: "Tristia" şi "Ex Pante" ,
Termenul "ars" apare frecvent la Ovidiu, În diferite accepţiuni. "Putem
spune că ars, acest termen p ri n excelenţă ovidlian, poliva lent, de o poli semie im pres ionan tă in opera poetului lati n, inaugurează in sens artistic,
pri n Ovidiu - o adevărată "tehnologie" În planul inventivită~ii uma ne" 2.
" Ars" are la Ovidiu sensul de "Îndem înare, măiestrie" şi, mai al es,
"meşteş ug ". Termenul poate fi identificat cu grecescul "Ţexv'tj" 3, aşa
cum apare În "Poetica" lui Aristotel, cu sensul de "practi că art,istică", opunÎndu - se lui "cpuate;" - "Înzestrare firească, nat urală".
1
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prefaţă
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Poetul latin face o netă distincţi e intre "ars şi "Iingenium ". "Ingenium" apare la Ovidiu cu sensul de "predispoziţie artistică in născută,
talent", pe cind "ars" apare mai ales cu sensul de "meşteşug" :
"Battiades sem per toto cantabitur orbe ;
Quamvis ingenio, non va let; arte valet" 4,
(Fiul lui Battus va fi pe tot globul cinstit de asem eni,
Nu prin talent, ci mai mult, prin meşteşug st rălu cit).
Este interesant de remarcat faptul că paetul pune mai presus de
"talent" şi "meşteşug" viaţa, trăirile autentice, considerind că sentimentele
profunde se pot infăţişa sub o formă nudă , fără artifi dii , fă ră podoabe
artist ice inutile:
"N on haec ingenio. non haec componimus arte .
Materia est propriis ingeniosa mallis" 5,
(Nici un ta lent nu este in ele, nici o artă,
Ci propria-mi durere insuflă al meu cint.)
Ovidiu dezvo ltă ideea spo nta n eităţii actului de creaţie, ca rezulta t al
Înze strării naturale, al predispoziţiei artistice Înnăscu te:
"Scribere conabar verbe saluta modis.
Sponte SUa cermen num eros veniebat ad aptos,
Et quod tentabam dicere, versus e rat" 6.
(Ceream să scriu acuma cuvinte-n slobod mers,
Dar ele pe -o măsură veneau să se aşeze:
Ce incercam o scrie era indată vers 1).
Legată d e ideea spon ta ne ităţii, apare şi concepţia ov idiană a artei
ca joc (ars-Iusus), după cum şi iubirea capătă la el caracterul de joc
(amor-Iusus) :
"I pse ego vas hobu:j faoiles in amare ministros,
Cum lusit numeris pri ma iuventa suis" 7,
(Insumi in dragoste eu v-am avut s lujbaşi de credinţă,
Cind tinereţea-mi dintii joaca in ritm işi făcu) .
Acest aspect ludic al artei este cu ltivat pentru prim a dată in poezia
latină de către Catul, fiind preluat apoi de către O vidiu. In epigrama
adresată prietenului său , poetul uicinius Calvus, Ca t ul consideră versurile
drept un simplu divertism ent, un joc, insoţitor a l vinului ş i veseliei 8,
Dincolo de aspectul ludic al creaţiei, O vid iu nu exclud e ideea elaboră.,ii indelungate, trudnice. ci. dimpotrivă . acordă o mare [importanţă şle
fuirii , cizelă ri i materialului poetic brut. Poetul ne :introduce in repetate rinduri in laboratorul său de creaţie, arătind truda sa de meşteşugar al versului. Ideea necesităţi i ex' igenţe.i artistice, aspiraţia spre perfecţiune il
preocupă mereu, in toate etapele sale de creaţie . Imperfecţiunea unor
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versuri ale sale, neputinţa de a le şlefui "summa manu" datorită condi·
ţiilor grele ale exilului, ii provoacă o mare amărăciune:
"llIud opus potuit, si non prius ipse perissem,
Certius a summa namen habere manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora" 9,
(Eu le-aş fi dat şi lustru, de nu pieream, şi ele
Ar fi putut să aibă un nume mai vestit.
Acuma, fără lustru au fost la lume date).
Aceeaşi idee a necesităţii eJOigenţei artistice o intilnim la Horaţiu, in
"Ars poetica", atunci cind vorbeşte de "truda zăbavnică a ş lefuiri.;" (limae
labor et mara) 10.
Tot in sfera ideii necesităţi.i exigenţei artistice, a perfecţiunii formei, se
Înscriu preocupările lui Ovidiu pentru problemele versificaţiei. Fiind un
"abil vers-ificator" . "un bun meşteşugar", aşa cum il caracterizează Emile
Ripert", poetul es~e preocupat in permanenţă de problemele metricii şi
prozodiei, arătindu-şi preferinţa pentru distihul elegiac :

"Carm inis hoc ipsum genus impar: sed tamen apte
lungitur herous cum breviore moda" 12 ;
"Sex mihi surgat opus numeris : in quinque fesidat" 13,
(Şi-aceste stihuri, chiiar nu -s de-a lungime şi ce
plăcut, totuşi,

Sună eroicul vers cind e urmat de cel scurt ;
Şase picioare înceapă-mi poemul :iar cinci să-I incheie).

Intr-una din scrisorHe din exil ", adresindu-se lui Tuticanus, poetul
in detalii de prozodie, analizind problema silabelor lung,i şi a celor
scurte, raportul dintre ele.
Intr-o altă elegie, Ovidiu arată miportanţa exerciţiu lui poetic, a practiciti artistice neîntrerupte pentru păstrarea indeminării in versificaţie :
intră

"Et mihi. si quis erat ducendi corminis usus,
Deficit. estque minor factus inerte situ 15.
(Şi eu dacă la versu,i avuli vreo-ndeminare,
N ema iscriind nimica, de scris m-am dezvăţat).

Potrivit concepţiei poetului arta cere echilibru sufletesc, seninătate:
"Carmina proveniunt anima deducta sereno :
Nubila sunt subitis tempara nostra malis.
9 Tristia, III, 14, v. 21-23
10 Ars poetica, v. 291
11 E. Ripert "Ovide, poete de I'amour, des dieux et de l'exU-, Ubrairie Armcnd
Colin, Paris. 1921. p. 97, 137
12 Amores, II, 17, v. 21-22
13 Ibidem, 1, 1, v. 27
,-4 Ex Ponto, IV, 12, v. 5-14
1.5 Ibidem, 1, 5, v. 7-8
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Carmina secessum scribentis et otic quaerunt :
Me mare, me venti, me fera iactct hiems" 16,
(Senin cînd e la suflet, atunci poetul cîntă:
Pe sufletul meu însă nori negri s-au lăsat.
Singurătate cere şi tihnă poezia:
Pe mine mă aruncă furtunile pe mări).
in unele vers uri, Ovidiu consideră că prin artă poetul se depersonalizează, Îşi depăşeşte condiţia umană, aspirÎnd spre subl,im

"S ic, ubi mota calent viridi mea pectora thyrso,
Altior humano spiritus ilie malo" 17,
(Aşa şi eu, În focul avÎntului poetic,
Mă-nalţ mai sus cu mintea de răul omenesc),
Poeziile lui Ovidiu se caracterizează prin rafinament, prin plasticitatea imaginilor artistice, Poetul cultivă frumosul, sC\Jlpturalul, ajungîn d la o
adevărată "religie a frumuseţii" 18. EI poate fi considerat un parnasian
"avant la leltre", Poetul contemplă cu un och i de estet formele umane
armonioase, sculpturale, "Dacă Virg'il,iu lucrează după natură (",), Ovidiu
lucrează după operele artiştilor timpului său" 19
Poetul dezvoltă ideea creaţiei ca formă supremă de manifestare a spiritulu i uman, In "Metamorfoze" Întîlnim mitul creatorului, Îndrăgostit de
propria lui operă . Creaţia sa este atit de desăvîrşită, încît reuşeşte să se
substituie realităţii vii omeneşti:
Interea niveum mira feliciter arte
Sculpsit ebur ; formamque dedit, qua femina nasci
Nulla potest : operisque sUii concepit omorem.
Virginis est verae facies : quam vivere credas,
Et, si non obstet reverentia velle moveri.
Ars adeo latet arte sua; miratur et haurit
Pectore Pygmalion simulati corpoeis ignes" 20,
( ...Avind minunată-iiscusinţă,
EI a cioplit Într- un fildeş ca neaua un trup de femeie,
Cum n-a născut nicicind firea aşa de frumoasă; pe dotă
Se-ndrăgosti de lucrarea miinilor sale; o fecioară
Pare aievea; ai crede că-i vie, că-ar vrea să se mişte,
Dacă s"iala n-ar ţine-o pe loc; Într-atît meşteşugul
Prin meşteşugu-i se-ascunde; cu drag o priveşte şi-I arde
Dragoste pentru un trup plăsmuiL)
In versurile acestea, Ovidiu accentuează asupra ideii de "iscusinţă",
de "meşteşug artistic" remarcabil ("mira ars"), condiţie sine qua non a crea16
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torului pentru realizarea unei opere desăvîrşite, durobile. În fragmen tul de
mai sus transpare teonia aristotelică a "mimesis" -ulu i, a refiectă nii fidele
a realităvi!i, prezentă şi în .. Arta poetică" horaţiană .
Ovidiu dezvoltă în versurile sale şi ideea finalităţili artei, a sensului ei
social. .. Urmînd pilda IUli Luc reţ iu , VirgiNu şi Horaţiu, poetul nostru relevă
în multe locuri din Amoruri, Arta iubirii, din Faste, ca ş i din Triste şi Pontice puterea cîntului, a poeziei, ca factor civilizator, specific omului" 21 :
.. Adde, quod ingenuas didicisse fidel ·i ter artes,
Emoll it mores, nec sinit esse ferax" 22
(Mai pune-apoi şi asta că artele frumoase
A' omului năravuoi barbare le-mblinzesc).
Arta Îi umanizează, ii transformă pe oameni. Această idee o Întîlnim
şi la Ckero, in "Pro Archia poeta" 23.
Ovidiu crede in puterea nemărginită a artei, În efectul ei miraculos
asupra fiinţei umane. Cintecu l, poezia ii însoţesc pe oameni in momentele
esen~iale ale vieţii, le uşurează munca şi le alină suferinţa
"E xs ul eram: requiesque m~hi non foma petita est:
Mens intenta suis ne foret usque ma lis.
Hac est cur contet Vlinctus quoque compede fossor,
Indocili numero cum grave mollit opus.
Cantet et innitens limosae pronus arenae
Adverso tardam qui trahit amne ratem.
Quique refert po,iter lentos ad pectoro remos,
In numerum pulsa brachia versat aqua" 24.
(Nu gloria o caut: am vrut să uit durerea,
S5 nu ma i fiu cu gîndul la chinul meu cel greu.
Şi sclavul care sapă cu lanţuri la pioioare
Prin cintec mai uşoară îşi face munca sa.
Asemenea luntraşul care-ndoit de şale
Prin mîl, în susul apei, îşi trage luntrea sa,
Şi tot aşa năierul ce bate apa mări'i,
Trăgînd cu-a sale braţe lopeţile spre el).

Nu întîmplător, in .. Metamorfoze", poetul acordă un importa "t spaţiu
figurii lui Orfeu, ca simbol al artei, al puterii ei de a transfigura totu l
in jur.
Sensul, final!itatea artei sînt legate in opera ovidiană de noţiunea
de glorie, de durabi litate. Aşa cum afirmă G. Călinescu, .. Ovidiu făcea
teoria romantică a geniului, opun ind glof1iei militare, aceea a operei cultura le" 25.
Gr. Tănăs escu. op. cit .. p. XII
Ex Ponto. 1/, 9. v. 47-48
23 Pro Archia poeta, passim
24 Tristio. IV. 1. v. 3-10
2S G. Călinescu, Ovidiu poetul, în Publius Ovidius Naso, Editu ra Academiei R.P.R.
Bucureşti, 1957, p. 24
21
22
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Pornind de 10 acel "exegi monumentum" horaţian, Ovidiu iş i afirmă
cu tărie conştiinţa va lorii operei sale, crezind În perenitatea ei :
"Iamque opus exegi, puod nee lovis ira nee igni s.
Nec poterit ferrum, nee edax obolere vetustas" 26.
(Am incheiat o lucrare pe ca re minia lui Joe,
Focul sau fierul sau timpul cel lacom n-o pot nimici).

"Fama et gloria" reprezintă coordo na te esenţia l e ale concepţiei ovidiene despre destinul poeziei ş i a l poetului.
Ovidiu consideră aspiraţia spre glorie drept factor stimulator, cata lizator 01 energiilor creatoare de care dispune un veritabi l poet:
.Denique non parvas anima dat gloria vires.

Et fecunda facit pectora laudis amor.
Nominis et famae quondam fulgore traheba r,
Dum tulit antennas eura fecunda meas"

27,

(Poetului, pe urmă, şi gloria-i dă pinteni,
Şi lauda ii face ta lentul mai fecund:
Dus mă Iă sa m eu insumi de-a faimei strălucire.
Cit timp un vi nt pcielnic vintrelele mi-a dus).
Poetul este obsedat, ca şi Horaţiu, de ideea dăinuirii sa le după
moarte. Horoţianul "non omnis moriar" devine un teit-motiv al multora
d intre eleg iile sa le:
.. Ergo etiam, cum me suprem us adederit ~ gnis.

Vivam, parsque mei multa superstes erit" 28.
(Astfel, chiar cind voi fi mistuit de văpaia din urmă,
Voi mai trăi, dăinuind În ce-am avut eu mai bun).

Poetul conside ră că re numele şi faima (nomen honosque) sint nepieritoare, spre deosebire de "corpo ra ", care sint supuse pieirii.
Aceeaşi idee revine în e m oţio nanta
e legie 29 in care, adresÎndu - se
Perillei, o Îndeamnă să cultive mai departe poez:i a, să se dedice arte'i. care
este mai trai nică decit frumuseţea şi decit soarta omenească, supravieţui n d
acestora.
Arta este deci. potrivit concepţi ei lui Ovidiu, raţiunea supremă a existenţei, principiu şi finalitate a vieţ ii, faelor civilizator, esenţă şi co n diţie
umană. Arta adevărată este durabilă, perenă, are tendinţa de universali tate , de extensiune În timp şi În spaţiu , fÎlind purtătoare a unor valori
autentice, general-umane.
M etamorphoses, XV, v. 871-872
Tristlo, V, 12. v. 37-40
28 Amorcs. 1, 15, v. 41-42
29 Tristlo, III. 7
26
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RESUME

.. ARS" ET .. PERENNITAY DANS LA CONCEPT/ON D'OVIDE
l'ouv·roge cherche 6. d(Hinir la conceptia n artistique ovid ienne, ses cons;derations
relatives il !'acte de creatian, CI I'ort poetique. Scns o\loir des preoccupations particul ieres pour la poetique, oinsi qu'on rencontre chez H oroce, Ovide a parseme dans san
oeuvre, surtout dans les elegies de I'exi l - "T";5tio" et .. Ex Ponta", des ,iclees pnk ie uses

de poetique. de psychologie de I' ort. l e poete foit d istinctian e ntre "ors" ("tro\loil
et " i nge nium" "<"predisposition artistique i nnee, talent") . Ovide developpe
"idee de la finalite de I'ort. de San râ ie social.

ertisanal")

Dans la de rniere pa rtie de I'ouvrage, on definit la conceptien ovidienne re lativE:

el la durobil ite de I'ort, el la perennite de son oeuvre.

