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ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN (1799–1837) s-a născut 
la Moscova, într-o familie de nobili de viţă veche. Studiază la Liceul 
Imperial din Ţarskoe Selo, iar în 1817 se stabileşte la Petersburg şi 
devine membru activ al cercului literar „Lampa verde”, publicând 
prima poezie la cincisprezece ani.  În 1820 apare primul său poem 
lung, Ruslan şi Ludmila, dar în acelaşi an, din cauza scrierilor sale 
antidespotice (Odă Libertăţii), se mută la Chişinău, unde va rămâne 
până în 1823. În această perioadă scrie două poeme romantice, Fân-
tâna din Bahcisarai şi Captivul din Caucaz. Pleacă apoi la Odessa, 
unde intră din nou în conflict cu guvernul şi este trimis în exil în 
nordul Rusiei (1824–1826). În 1823 începe să lucreze la marele său 
roman în versuri, Evgheni Oneghin. În 1825 scrie drama Boris 
Godunov, publicată cinci ani mai târziu. Moare în 1837, în urma 
unui duel cu presupusul iubit al soţiei sale. 

Puşkin este considerat cel mai mare poet rus şi fondatorul litera-
turii ruse moderne. Prin stilul său unic, sensibil, prin vocabularul deo-
 sebit de bogat şi multele genuri literare pe care le abordează — poezie 
lirică şi narativă, roman, nuvelă, povestire, dramă, eseu critic —,  
a influenţat major scriitorii ruşi care i-au urmat.   
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PREFAŢĂ 
PUŞKIN ŞI PROZA REALISTĂ RUSĂ

Din multe puncte de vedere, A.S. Puşkin poate fi considerat 
întemeietorul literaturii ruse moderne. El este nu numai un poet 
extrem de cunoscut, de altfel, dar şi un prozator revoluţionar pen-
tru vremea respectivă (să nu uităm că, la vremea când au apă rut 
prozele lui Puşkin, literatura rusă se afla încă în siajul senti-
mentalismului care, datorită popularităţii uriaşe pe care o căpă-
tase, generase o pleiadă de imitatori care nu au făcut decât să 
tragă în jos literatura cu adevărată rusească, al cărei drum a fost 
trasat de Mihail Lomonosov, Antioh Cantemir, Gavrila Derjavin 
şi Nikolai Karamzin). Scriitorul şi-a exprimat încă din anul 1822 
primele teze referitoare la calităţile prozei: „Precizie şi concizie, 
iată care sunt primele merite ale prozei. Ea cere numai şi numai 
idei, fără ele nişte expresii strălucite nu servesc la nimic” (Despre 
proză). Un merit la fel de important îl are Puşkin în folosirea, ca 
limbă a poeziei mai ales, nu a francezei (pe care, de altfel, a şi 
folosit-o în prima perioadă de creaţie), ci a unei limbi ruse auten-
tice; nu rusa academismului, care impunea o variantă solemnă, 
înaltă, plină de slavonisme, ci acea limbă rusă vorbită de oamenii 
de rând, extrem de bogată, plastică şi expresivă.

Creaţia lui Puşkin a acoperit două mari orientări literare, ro-
mantismul şi realismul. Prima parte a ei, tributară romantismului, 
a fost puternic impregnată de motivele şi temele acestuia, aşa 
cum circulau ele în literatura universală. Prezenţa fantasticului, a 
misteriosului, întoarcerea spre teme neconvenţionale, din istoria 
Rusiei sau din folclorul acestei ţări, sunt şi ele trăsături romantice. 
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Demonismul lui Hermann şi al Lizavetei Ivanovna, din Dama de 
pică (1834), îl face pe Puşkin autorul uneia dintre cele mai reu-
şite povestiri fantastice din literatura universală, care este în con-
tinuare prezentă în antologiile de specialitate de pretutindeni. 
Scrisă sub influenţa lui Hoffmann şi Nodier, povestirea deschide, 
de asemenea, o altă temă dragă a literaturii ruse, şi anume a cri-
mei şi pedepsei care-i urmează invariabil. Pe de altă parte, istoria 
literaturii ruse înregistrează această nuvelă ca fiind printre pri-
mele care a avut un mare succes în Franţa, fiind tradusă, de-a 
lungul vremii, de Prosper Mérimée şi André Gide. Patima pentru 
jocul de cărţi în Rusia era foarte mare la vremea aceea; nu era 
vorba numai de a juca pentru a câştiga, ci şi de plăcere. În acelaşi 
timp, putem spune că nu există roman rusesc în care jocul de 
cărţi, ca obicei păcătos în viaţa unui personaj, să nu fie prezentat 
ca una dintre plăgile societăţii ruse (să ne amintim numai de Ju-
cătorul lui Dostoievski, şi el inspirat, din păcate, din propria ex-
perienţă a scriitorului; personajul principal al nuvelei, Hermann, 
poate fi încadrat în familia tipologică a eroilor din Adolescentul 
şi Crimă şi pedeapsă, de exemplu). Subiectul nuvelei puşkiniene 
a fost inspirat din realitate, fiind furnizat scriitorului de prinţul 
Goliţîn, a cărui bunică, cunoscută în epocă, N.P. Goliţîna, i-ar fi 
dat nepotului sfatul de a miza pe cele trei cărţi care au fost în cele 
din urmă norocoase.

Tema istoriei, aşa de des folosită în prozele lui Puşkin, este 
mai degrabă de domeniul realismului, deşi în nuvelele respective 
pot fi sesizate încă note romantice la multe dintre personajele 
puşkiniene. Puşkin scrie despre evenimente importante, capitale, 
care au schimbat soarta mai multor generaţii, despre personalităţi 
văzute nu ca nişte (semi)zei, ci ca oameni simpli, capabili de sen-
timente adevărate şi umane. În cazul lui Petru cel Mare, de exem-
plu, poziţia lui Puşkin este ambivalentă. Primul împărat rus a fost 
promotorul modernităţii în Rusia, reformatorul prin excelenţă, 
cel care a adus în propria ţară Occidentul în toate formele sale. 
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Prin ataşamentul faţă de rădăcinile ruse, Puşkin a fost mai de-
grabă un orientalist, adept al curentului ce se opunea reformelor 
majore ale lui Petru cel Mare, care, pentru a fi aclimatizate mai 
repede, impuneau ştergerea a tot ce este rusesc, bizantin, oriental 
etc. din moştenirea culturală rusă. De aici şi imaginea demonică 
a ţarului Petru în celebrul poem Călăreţul de aramă, care, prin 
mutarea capitalei în neprietenosul Petersburg, a distrus nu numai 
vechile tradiţii, dar şi vieţile oamenilor de rând, ale căror exis-
tenţe au fost măturate, dacă nu de inundaţiile catastrofale din pri-
mele decenii de existenţă a noii capitale, de rigoarea şi răceala 
noilor moravuri de aici. În Arapul lui Petru cel Mare (povestirea 
a fost scrisă în anul 1827, dar a văzut lumina tiparului în 1837), 
ţarul rus apare mult mai umanizat. Nuvela este o altă dovadă a 
interesului lui Puşkin pentru istoria rusă, de data aceasta scriito-
rul făcând o incursiune şi în propria biografie. Arapul lui Petru 
cel Mare îl prezintă, de fapt, pe Abram (Ibrahim, după creştinare 
Piotr) Petrovici Hannibal, străbunic al lui Puşkin pe linia ma-
ternă. În linii mari, nuvela păstrează datele biografice, deşi există 
şi câteva inadvertenţe (Hannibal s-a căsătorit cu soţia lui, care nu 
era aristocrată, la şase ani de la moartea lui Petru cel Mare). Petru 
cel Mare a dorit să reformeze ţara prin reformarea oamenilor şi 
de aceea a încurajat trimiterea în străinătate, la studii şi la „schimb 
de experienţă” a multor tineri aristocraţi din care dorea să for-
meze mai apoi nu numai buni conducători militari, şcoliţi în arta 
occidentală, dar şi nişte curteni de bază, care să-l susţină şi să-l 
ajute în trasarea reformelor. Se observă, în nuvelă, imaginea ex-
trem de puternică a unui Petru volitiv, un adevărat suzeran care 
dispunea până şi de cele mai mici detalii din viaţa oamenilor săi. 
În orice caz, în prozele lui Puşkin se observă foarte bine princi-
piile istorismului – înfăţişarea concret-istorică a trecutului naţio-
nal, fidelitatea faţă de personajele istorice, privirea realităţii în 
evoluţia sa (S.M. Petrov) – trasate pentru prima dată în drama 
Boris Godunov şi reluate mai apoi în Arapul lui Petru cel Mare, 
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care poate fi considerat astfel prima încercare de roman istoric 
realist din literatura rusă.

Povestirile răposatului Ivan Petrovici Belkin este un ciclu de 
povestiri care au apărut în anul 1831 (au fost scrise la Boldino, în 
septembrie-octombrie 1830), devenind la scurtă vreme extrem de 
populare. Latura romantică se observă deja aici în mai multe  
povestiri, cu o tentă profund ironică, pe fundalul unor personaje 
reale şi tablouri de viaţă autentice. Împuşcătura este dedicată  
duelului care, ca şi jocul de cărţi de care am vorbit, constituia, în 
societatea rusă, un flagel greu de stăpânit. Orice conflict, mai 
mult sau mai puţin important, se soluţiona prin duel, provocato-
rul, dar şi cel care accepta duelul fiind consideraţi astfel persoane 
care acţionau după un cod al onoarei extrem de popular. Biografii 
spun că în povestire ar fi vorba de o experienţă a scriitorului în-
suşi, care s-a duelat şi el, în postura lui Silvio, în iunie 1822, la 
Chişinău, cu ofiţerul Zubov (ca să nu mai vorbim de faptul că, 
peste şapte ani, Puşkin îşi va pierde viaţa tot în urma unui duel). 
Viscolul, o povestire cu adevărat romantică, are toate ingredien-
tele stilului: dragostea a doi tineri rămâne neîmpărtăşită şi după 
tentativa, eşuată, de a se căsători pe ascuns. Viscolul care l-a îm-
piedicat pe logodnic să ajungă la biserica unde îl aştepta mireasa 
a adus în locul lui un colonel de husari care, de dragul glumei, s-a 
dat drept mirele mult aşteptat şi s-a căsătorit astfel cu eroina 
noastră. Ofiţerii curajoşi mai fac glume, dar mai şi luptă, mai ales 
că în fundal se declanşează celebrul război din 1812, invazia lui 
Napoleon în Rusia, care a dat apă la moară tinerilor romantici 
dornici să-şi dea viaţa pentru patrie. Tot de esenţă fantastică este 
şi povestirea Dricarul, în care, sub pretextul unor apariţii de coş-
mar, morţii sunt alături de cei vii şi petrec împreună în anumite 
momente din an. Spre deosebire de proza romantică tradiţională, 
fantasticul misterios nu mai este încununat de o aureolă străluci-
toare, ci e privit în cheie comică. În toate aceste proze, în pofida 
notelor sentimental-romantice de care am amintit, nu mai întâlnim 
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limbajul abstract şi sensibil, moralist, al prozei de dinainte, cu 
situaţii romantice de efect şi coliziuni dramatice, accentul punân-
du-se pe o naraţiune extrem de simplă şi deloc sofisticată, pro-
fund umană.

Tot de esenţă romantică este şi nuvela Dubrovski (încheiată în 
anul 1833, publicată în 1942), în care postura de haiduc, de răzbu-
nător al ofenselor aduse de moşierul vecin, hapsân şi acaparator, 
este luată de un tânăr ofiţer, şi el aristocrat, care îşi face dreptate 
singur, după ce în instanţă familia pierde moşia litigioasă. Şi aici 
avem de-a face cu o iubire neîmplinită, între tânărul haiduc şi 
fata moşierului împotriva căruia luptă, dar puternica influenţă a 
moralei creştine în care a fost educată fata o împiedică să-l ur-
meze pe alesul inimii după ce i-a jurat credinţă în biserică soţului 
impus de părinţi. Tema protestatarului cu suflet mare este dezvol-
tată de Puşkin într-o nuvelă-roman şi ea celebră, Fata căpitanu-
lui (1836). De data aceasta, revoltatul este Emelian Pugaciov, 
liderul unei mari răscoale ţărăneşti din secolul al XVIII-lea, dar 
firele acţiunii aduc laolaltă un ofiţer romantic, puternic marcat de 
simţul onoarei, care nu se dă în lături, la un moment dat, să-l 
apere pe răsculatul urmărit de reprezentanţii puterii ţariste; iubi-
rea, aproape imposibilă, de data aceasta, cunoaşte şi ea o mulţime 
de tribulaţii, desfăşurându-se într-un plan extrem de mare (eroina 
ajunge, în final, chiar în faţa împărătesei Ecaterina a II-lea, pen-
tru a-i cere graţierea logodnicului acuzat de complicitate cu lide-
rul răsculaţilor).

Paginile în care scriitorul descrie evenimentele istorice sunt, 
şi de data aceasta, extrem de puternice. Nu este deloc întâmplător 
acest lucru, deoarece Puşkin a dorit, încă din anii 1820, să scrie 
un roman istoric de anvergură, ale cărui prime tatonări au fost 
făcute în nuvela Arapul lui Petru cel Mare. Trebuie menţionat 
faptul că în Rusia, primul roman istoric pe teme ruseşti a apărut 
cam în aceeaşi perioadă, în anul 1829 văzând lumina tiparului 
Iuri Miloslavski, sau ruşii la 1612, scris de M.N. Zagoskin, care 
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se pare că a lăsat anumite urme în proza istorică ulterioară a lui 
Puşkin. Interesul pentru Emelian Pugaciov, de cealaltă parte, tre-
buia să se materializeze într-o istorie a răscoalei lui Pugaciov, pe 
care Puşkin intenţiona să o realizeze (hotărârea scriitorului în 
acest sens poate fi demonstrată şi de „călătoriile de studiu” între-
prinse de Puşkin în sudul Uralilor, pentru a discuta cu martorii 
evenimentelor din anii 1770). Fata căpitanului a fost apreciată 
mai apoi în spaţiul cultural rusesc chiar de istorici celebri, care 
remarcă, asemeni lui V.O. Kliucevski, că „în ea este mai multă 
istorie decât în Istoria răscoalei lui Pugaciov, care pare o notă 
explicativă lungă la roman”. Şi aici, ca şi în Dubrovski, pot fi 
decelate şi o serie de motive din romane celebre în epocă, scrise 
de nu mai puţin celebrul Walter Scott (Rob Roy, Waverley). 

Putem spune astfel, în concluzie, că proza lui A.S. Puşkin, 
care a însemnat în mod clar o nouă etapă calitativă în literatura 
rusă, prin particularităţile sale narative, dar mai ales prin temele 
şi subiectele tratate, este şi în zilele noastre o lectură extrem de 
plăcută şi alertă pentru cititorul contemporan.

Antoaneta Olteanu




