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Prefată , 

V olumul de faţă a izvorît dintr-o necesitate stringentă. 
El constituie în realitate o micromonografie, solicitată în 
ultima vreme tot mai insistent de numeroşii călători care 
vizitează litoralul românesc al Mării Negre şi, implicit, 
Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa, reu
nind în sălile de studiu, consacrate cercetărilor ovid'iene, 
tot ceea ce ar putea reprezenta sau sugera în conştiinţa 
contemporanilor vreo urmă a prezenţei aceluia care a fost 
şi este pentru români simbol al participării lor de milenii 
la creaţia valorilor lirice ale civilizaţiei omeneşti. 

Este poate bine s-o spunem că s-a elaborat totul chiar 
la Constanţa, anticul Tomis - atît de familiar autorului 
- între ale cărui ziduri de apărare, în urmă cu două mii
de ani, a vibrat lira măiastră a primului poet de condiţie
cultă, trimis brutal aici să-şi petreacă anii unui surghiun
nemeritat sau poate spre a-şi împlini destinul lingă un
popor la a cărui istorie se mai adaugă astfel încă un argu
ment hotărîtor - dacă mai era nevoie - pentru demon
strarea obîrşiei sale daco-getică şi latină. Fiindcă noianui
mărturiilor arheologice şi tezaurul de linibă sînt tot atîtea
uriaşe atestate latine, cărora Columna lui Traian de la
Roma, Sarmizegetusa dacică şi Monumentul ,triumfal de
la Adamclisi - Tropaeum Traiani 1 

- le f armează coro
larul ; gingaşul cîntăreţ al iubirilor şi al suferinţei, fiul
Sulmonei şi cetăţeanul Tomisului, Publius Ovidius Naso,
le aureolează pe toate.

5 

www.ziuaconstanta.ro



I-am tnchinat lui Ovidius pagini care însumează lao
laltă un volum menit să faciliteze oricui şi oricînd prilejul 
contactului nemijlocit cu lirica sa, urmînd-o în urcuşu-i 
firesc pe drumu-i de la Roma la Tomis. Fiindcă ne între
băm, pe bună dreptate, am fi avut noi astăzi Scrisorile
din Pont, mature, sensibile, dăltuite perfect în versuri 
inspirate genial, dacă n-ar fi fost zbuciumul poetului zdro
bit de apăsarea mediului care l-a obligat să izbucnească 
adesea în accente lirice incandescente ? 

Ovidiu celor douăzeci de secole îşi datorează indis<;u
tabil perenitatea atît talentului său uriaş, cît şi exilului 
tomitan. Sînt cele două stări existentiale care i-au atras 
dintotdeauna iscodirea curioasă a citit�rului şi febra aflării 
unor adevăruri ele către căutătorii în cronici şi în arhi
vele care nu spuneau cu nimic mai mult decît ne-a des
tăinuit însuşi poetul după alungarea sa clin cetatea eternă. 
Cît priveşte şederea la Tomis, aceasta parcă a fost în
cinsă nu numai de zidurile groase ale unui polis, ci şi de 
neputinţa oarbă a exilatului de a sări peste necruţătoarea 
izolare impusă de autocratul Augustus. Oricum, trupu-i 
firav a rămas în cetate, dar gloria lui a depăşi.t cu mult 
şi pentru totdeauna orice oprelişte. Peste strînsoarea incin
tei tomitane pe meterezele căreia el însuşi a devenit ade
sea oştean, luptînd în vremuri de restrişte, sunetul cristalin 
al lirei sale a intrat în eternitatea timpului, în conştiinţa 
generaţiilor, în patrimoniul culturii universale. Şi dacă el 
însuşi a avut puterea proteică să ajungă la noi încărcat 
de creaţii nepieritoare, nu ne rămîne decît să-i mulţumim 
cu respect şi cinstire, fiindcă îl moştenim întru totul, este 
în noi, constituie parte organică a conştiinţei noastre. Să 
ne apropiem de uriaşa lui personalitate îndemnaţi de sen
timentul îndatoririi civice, de conştiinţa firească a tribu
tului pe care-l datorăm memoriei şi operei sale, despre 
care am afirmat deseori ,că reprezintă, privită tocmai din 
acest unghi, un mesaj înălţător ele istorie ! 

Opusculul nostru departe de a reprezenta o exegeză 
sau o încercare critică ele sinteză şi analiză, în genul atî
tora de care s-a încreclnicit literatura universală, cuprinde 
suficiente date şi temeiuri de a reconstitui pentru lector 
un 1nic univers propriu sulmonezului, care să depăşească 
hotarele specifice unor lucrări consacrate „omului şi ope
rei". Am schiţat un Ovidiu istoric, plasat întotdeauna în 
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mediile reale în care ,şi-a petrecut viaţa ; am întrepătruns, 
poate mai mult decît de regulă, omul cu peisajul ambien
tal, cu date şi fapte care să ajute la zugrăvirea unei -fresce 
veridice a epocii şi a faptelor omeneşti, atît cele contem
porane lui cit şi cele care se leagă de prezenţa sa în con
text romanic şi universal. 

Vizitatorul de pe litoralul românesc al Mării Negre, 
indiferent de unde ,ar veni, găseşte în paginile .cărţii toate 
acele elemente componente, suficiente şi sigure, care-l 
ajută, fără eforturi prea mari, să-i cunoască oarecum îndea
proape fiinţa reflectată de însăşi creaţia lui. Am făcut-o 
cu scopul evident de a oferi un mic îndreptar care să 
contribuie la dobîndirea unui surplus de interes infor
mativ-ştiinţific, la stabilirea şi m,ai temeinică a unei ade
renţe între cititor şi poeziile ovidiene. Şi fiindcă trăim 
vremurile în care preocupările umaniste trebuie ,să devină 
un atribut indispensabil intelectualităţii circumscrise unor 
atît de diversificate profile - aceasta judecată şi prin 
optica preeminenţei astăzi, a studiilor pozitive - am con
siderat utilă stabilirea relatiei între traducerea românească 
a versurilor lui Ovidiu, î� descinderea lor directă din 
creaţia originală, latină. Aceasta nu numai pentru a dovedi 
asemănarea şi muzicalitatea care merge pînă la identitate, 
ci şi pentru a servi un argument hotărîtor în f armarea 
tezei că limba română rămîne o fiică fidelă a celei latine, 
că Ovidiu ne-a fost un precursor şi a semănat în pămîntul 
fertil al geto-dacilor sămînţa unei culturi majore. 

Cartea rămîne accesibilă oricui. Si sînt multi aceia care 
vin la Constanţa în căutarea inedituiui, a satisf�cţiilor esti
vale, a peisajului în care a trăit Ovidiu. Nici nu se poate 
un prilej mai bun pentru a înlesni tuturor, turişti şi local
nici, români şi străini, o posibilitate de a găsi o delectare 
şi un agrement intelectual mai complet, într-o ţară ca a 
noastră, încărcată de faptele minunate ale unor înaintaşi 
care s-au acoperit de gloria nemuritoare a civilizaţiilor 
geto-dacice şi romane, la incidenţa dintre era veche şi 
cea nouă, acolo unde a dominat ca un Pronieteu scena 
istorică de la ţărmul Pontului românesc, Publius Ovidius 
Naso. 

A. Rădulescu
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Litoralul pontic şi 
coordonatele sale 

Explorarea orizontului românesc al literaturii culte cu 
implicaţiile sa1e cele mai profunde în lirică ne împinge 
în chip obli,gatoriu la retrospectiva unui spaţiu cronologic 
de două milenii cînd, la Tomis, pe malul Pontului Euxin 
se auzeau rostite în latineşte elegiile a două mari opere : 
Tristele ,şi Scrisorile din Pont ale lui Publius Ovidius Naso, 
cel care alături de alţi poeţi latini a deschis căile unui 
univers de creaţii nemuritoare, pe care aveau să-l urmeze 
apoi între,gi ,pleiade .de poeţi, din toate hotarele lumii civi
lizate. Anrtkhitatea tîrzie, evul mediu şi Renaşterea, epoca 
modernă şi contempO'ranei:tatea, 1ao1a1tă, datorează acestui 
precursor, tributul cuvenit unei creaţii de elevată inspi
raţie. 
. Ovidiu reprezintă pentru lirica românească nu numai 
o culme artistică, literară - la fel ca şi o sursă de infor
mare istorică - dar el este şi rapsodul care, în vremurile
de început ale erei noi, a încîntat .cu lira sa sufletele aspre
ale strămoşilor geto-daci. Creaţia sa se înscrie în antolo
gia universală .şi românească, ca momente unice de satis
facţie artistică elevată, cu acele nuanţe accentuate de
suavitate şi măiestrie - ceea ce îl face o dată mai mult
să fie viu în amintirea tuturor generaţiilor de români şi
venerat în mod constant, aşa cum se petrece dealtfel cu
alţi neîntrecuţi poeţi moderni şi contemporani: Eminescu,
Blaga, Arghezi, Goga, Labiş ...

* 
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Să ne apropiem de locurile exilului său. 
Puţine, chiar foarte puţine sînt în lume, acele ţărmuri 

marine care se bucură din plin de privilegiul soarelui 
îmbelşUJgat şi al nisipului atît de abundent - fin şi curat 
- ca litoralul apusean al Mării Negre. Pe lungimea celor
245 km, hotarul răsăritean al Dobrogei româneş,ti, de la
Chilia deltei dunărene şi pînă la Vama Veche spre miază
noapte, şerpuieşte, cu rare întreruperi, ca o panglică .ar
gintie, o plajă mirifică, punctată de sa1ba staţiunilor bal
neare - tot atîtea ,oaze ospitaliere şi izvoare .de sănătate
pentru milioane de oameni în căutarea acelor posibilităţi
de dobîndire a bucuriilor adevărate. Şi satisfacţiile cresc
cu atît mai mult în intensitate şi diversitate, cu cît stră
lucirea razelor solare se produce pe durata iÎntregii întin
deri diurne, nopţii rămînîndu-i numai acel scurt - dar
suficient - răgaz cît să ofere vieţuitorilor lini,ştea pro
fundă a odihnei balsamice. 

Recr,eaţia estivală la ţărmul mării înseamnă unul din
tre cele m:ai evidente prilejuri care i se pot oferi omului 
pentru a se tămădui pe plaja scăldată deopotrivă de razele 
miraculoase ale soarelui şi de talazurile înspumate în 
neostoita lor rostogolire peste nisipurile ,care păstrează 
vestigii cochilifere din scurgere.a implacabilă a mileniilor. 

Soarele, apa şi nisipul au sporit de timpuriu posibi
lităţile de h.mnă şi că1dură ale omului, i-au vindecat bolile 
şi i-au întremat puterile, i-au deschis orizonturi nesfîrşite 
şi l-au inspirat ... Intinsul necuprins al mării l-a chemat 
adesea, cu glasu-i ascuns, să-i cunoască infinitul - acea 
aparentă împreunare a bolţii cereşti cu apele fără hotar, 
c1idoma îngemănării nopţii cu ziua. 

Dincolo de fîşia de nisip pe care se topeşte spuma, 
adusă de valuri începe platoul dobrogean, încins la miază
noapte şi .apus de Dunăre şi sfîrşinrdu-se pe nesimţite la 
miazăzi în cîmpia lină a prispei prebalcanice. Dealurile, 
văile şi bătrînii săi munţi de vîrstă hercinică, din nord
vest, totul înrtr-o alcătuire geologică unică, conferă ţinu
tului românesc transdanubian o primă însuşire de valenţă 
turistică intrinsecă. 

Şi dacă acestui cadru mirific, cu peisaje inedite, îi 
adăugăm cea .de a doua mare valenţă - proprie Dobrogei 
prin densitate, vîrstă .istorică şi insolit - arheologia, atunci 
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avem temeiul înţelegerii depline a tot mai frecventelor 
soliditări turistice, venite ,din toate punctele cardinale ale 
lumii. 

!ntr-adevăr pămîntul fertil al Dobrogei, ţară a stră
bunilor geţi şi romani, a români1or de mai apoi, a con
stituit dintotdeauna o vatră de succesiune a .civilizaţiilor, 
într-un mers evolutiv neîntrerupt, care din adînca anti
chitate şi pînă în zilele noastre, au semănat pretuitindeni 
urmele muncii ,şi faptelor lor, durate în pămînt şi piatră, 
cărămidă şi marmură, sticlă şi metal ... Intr-o astfel de 
ambianţă s-au produs manifestări spirituale de esenţă 
aleasă; aid s-au înfrăţit adesea g,eniul ou arta, cu poezia 
şi cu literatura. 

Degajate de sub linţoliul greu de humă care le-a păs
trat fiinţa pînă la noi sau scoase ,din rafturile bibliotecilor 
- ,eînd avem în vedere cărţi - .şi unele şi altele sînt tot
atîtea monumente admirabile în măveţia .lor, sînt mesaje
care vin din străfundurile veacurilor către noi, cei care
dorim să comunicăm ,cu [naintaşii, să le ·cunoaştem .lupta
şi aspiraţiile, credinţele şi obiceiurile, înţelepciunea şi poe
zia, s,uferirn�ele şi buourr-iile, aşa, ,Olllill aru fost e1e aievea, aici
pe ţărmul mării ospitaliere, unde muzele l-au însaţit pe
poetul anonim sau tPe cel al cărui nume de geniu va reuşi
să ajungă pînă la noi.

Oriunde îţi vei îndrepta privirile, călătorule, vei vedea 
la tot pasul cum natura ,şi munca, trecutul şi prezentul, 
frumosul .şi utilul, totul se .îmbină într-o armonie unică, 
proprie ţărmului românesc al Mării Negre. Aici istoria 
s-a întruchipat în ruini .de cetate şi fortificaţii, în monu
mente .de piatră, marmură sau bronz, în ,r,esturi de arhi
tectură ,şi s,culptură, atestînd laolaltă trecutul de milenii,
de secole sau numai de decenii.

Iar prezentul este o .înlănţuire de în.făptuiri fără pre
cedent : fabrici şi uzine, ornşe înfloritoare .şi sate în plină 
ascensiune, presărate în oîmpiile roditoare ale Dobrogei 
care se constituie, azi, într-un adevărat muzeu al celei mai 
înaintate civilizaţii pe care a cunoscut-o acest pămînt în
cărcat de istorie : socialismul. 

Dar între trecut .şi prezent .sînt numeroase punţi ale 
cunoaşterii, mult umblate, şi ne stă în putinţă să ,le trecem 
oricum am dori. Să încercăm însă, mai jntîi, să le folosim 
pe acelea care, de data aceasta, ne .conduc ,către inima 
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Dobrogei, Constanţa contemporană, oraşul venerabil de 
două milenii şi jumătate, nu numai pentru a-l admira în 
cele mai ascunse din ungherele sale istorice, ci mai mult, 
pentru a asculta tînguirea acelor ecouri cristaline, ieşite 
din unduirile mării în înlănţuirea lor cu versurile făurite 
şi rostite la ţărm de Ovidius. Spre el să ne îndreptăm 
paşii, cu reculegere şi respect ; lui să-i închinăm omagiul 
dragostei şi al omeniei, fiindcă poezia lui ne aparţine. Este 
darul pe care ,ni l-a făcut în urmă cu două milenii istoria, 
a cărei muză Clio, lasă Euterpei privilegiul să-şi , facă 
auzite ecourile lirice, prin Ovidius, pînă pe meleagurile 
getice, unde în vremurile de început ale mileniului nostru, 
vor .zămisli împreună cu romanii cuceritori, neamul româ
nesc de la Carpaţi, Dunăre şi Mare. 

* 

Oricare dintre drumurile .către litoralul României, ve
nind din oricare ,punct cardinal şi mai ales cel .de pe 
meleagurile din Sulmona natală (din Abruzzii italieni) 
înseamnă tot atîtea escale la ,Constanţa - anticul Tomis, 
oraşul adoptiv al poetu}ui - şi în chip predilect, în Piaţa 
Independenţei - mai exact, ca să ne conformăm denu
mirii .fireşti folosită de localnici, în „Piaţa Ovidiu". 

Tomisul străvechi - Constanţa zilelor noastre - ocupă 
peninsula înaltă, cu malurile ades·ea abrupte, aidoma unei 
săgeţi care intră în apele mării, al căror tumult hibernal 
este sporit de numeroşi curenţi submarini venind din 
nord-est ; dar ,corăibiil,or li se oferă liniştea golfului sud -
sud-vestic, mica sa adîncime fiind dintotdeauna preferată 
pentru pescuit şi adăpost nautic. In acest golf ,au ancorat 
comod vechii greci în veacurile roirii lor pe mări (sec. 
VII-VI î.e.n.), în căutarea adăposturilor -�i oameni1or pen
tru care .aduceau mărfuri artizanale, destinate schimbului
cu bogăţii oferite generos localnicilor de pămîntul atît de
fertil pe care .stăpîneau din vremuri imemoriale ( de cînd
piatra, mai întîi cioplită şi apoi şlefuită dovedea prezenţa
lor perenă aici).

La ţărmul ospitalier apa mării oferea condiţia esenţială 
a unei avantajoase activităţi mercantile în dialogul mate
rial şi spiritual care s-a s,tabilit încă de la mijlocul veacu
lui al VI-lea î.e.n., între oaspeţii de limbă străină şi geto-
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dacii băştinaşi aflaţi atunci pe tn:iapta evolutivă a demo
craţiei militare, deci cu o societate în care aristocraţia 
tribală dor,ea şi putea să achiziţioneze mărfurile de lux ale 
greci.lor. Astfel, mica aşezare getică este aleasă de noii 
veniţi şi transformată cu rt:impul într-un oraş. Vatra de 
sălăşluire a locuitorilor, în amestecul .lor inerent impus de 
convieţU!irea în veaiourri a oaspeţilor ou oamenii locului, s_.a 
întins chiar pe promontoriu, acolo unde ţărmul înalt, dese
ori accidentat, oferea adăpost şi siguranţă aşezării. Dacă 
săpăturhle recente din oUJTtea catedralei „Petru şi Pavel" 
de pe strada Muzeelor nr. 25, în apropierea capătului sud
estic al peninsulei, au dat la iveală vesrt:i.gii sigure, oare 
confirmă prezenţa masi,vă a geto-dacilor în faza „precolo
nială" a oraşului, avem toate temeiurile să credem că şi 
în dreptul actualei Pieţe Ovidiu, de unde, mai spre sud
vest, începe partea continentală a Constanţei, vor fi exis
tînd - prin raiport de vecinătate, daică nu chiar ca entitate 
unică - dovezi similare. Aici, la gîrtuirea peninsulei, din 
observaţiile mai vechi prilejuite de amenajări edilitare, 
s-au suprapus straturile de civilizaţie străvechi: geto
dacice, greceşti, romane, bizantine, genoveze, otomane şi
române,şti, ffn succesiunea }or cronologică enunţată, fiecare 
cu grosime conformă cu aportul ei la istoria locului. Săpă
turile arheologice, sistematice sau ocazionale, oferă astăzi 
cunoaşterea binevenită a unor realită,ţi care altfel ar fi 
rămas cu totul anonime. Că aici a existat o agora gre
cească - forum în accepţiunea latină şi piaţă în cea ro
mânească, cu funcţi·onalităţi schimbate oarecum pentru 
vremurile noastre, o dovedeşte „Marele edificiu roman cu 
mozaic" din apropiere, pe faleza pontului mo:dern, care, deşi 
de dată mai tîrzie, sec. III-VII e.n., îndreptăţeşte pe cer
cetător să-i determine o înfă,ţişare urbană similară, pre
existentă, într-un ·ansamblu ambiental în care pulsa viaţa 
civică, neguţătoreas,că şi de navigaţie. Tradiţia a impus 
aici o adevărată unitate ecologică de structură complexă, 
dar, cum afirmam, cu destinaţie precisă: agora, forum, 
piaţă - în exprimarea potdvită creatorilor de civilizaţie 
în acest }oe. 

In zilele noastre Piaţa Ovidiu este expresia celei mai 
elevate şi mai aurtentice condi,ţii spirituale şi istorice a 
celui mai vechi oraş din ţară - Constanţa. Către acest 
centru converg toate drumuri-le. Aici, ochii nedumeriţi ai 
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călătorului încearcă imediat senzaţia bucuriei de la capătul 
drumului care l-a dus în incinta muzeelor bogate în isto
rie, şi mai ales, exaiot la sit,1atu,ia ace1uia a,1 cărui niume a 
străbătut veaourHe pînă la noi: Publius Ovidius Naso -
primul cînrl:ăreţ al me1eag,rnifor iiomâneşti de la mare, 
a.utornl niemuri1,oo[1e1or Metamorfoze şi a,l Scrisorilor din
Pont. Să încercăm să desdf.răm taina ce-i înconjoară sta
tuia în bronz şi să-l .cunoaşrtem pe cît posibil în intimitatea
vieţii sale nef.e,ricite.

* 

Statuia a fost concepută între anii 1883-1884, la co
manda autorităţilor oraşului Consrtanţa, de către sculptorul 
italian Ettore Ferrari 2, amplasarea ei făaîndu-se în anul 
1887. Avatarurile dramatioe uneori, suferite de piosul mo
nument, de-a lungul unui secol de la realizare, în special 
în primul război mondial, constituie adesea pagini întu
necate, triste, din istoria existenţei sale 3

• Abia în zilele 
noastre, vitregiile i-au fost curma.te, statuia intrînd defi
nitiv şi autoritar în conştiinţa patrimonial-culturală a 
municipalităţii. 

Dar opera în sine, singu1arizată şi detaşată de contexitul 
multiplelor sale semni.ficaţii, apare în înţelegerea privito
rulrui neaviziat, drept o humă măies<trii modelată şi apoi 
imortalizată in duritatea înnobilată a bronzului, reprezen
iînd „un poet latin"; acesta, în atitudinea sa meditativă, 
cu un volumen în mîna stîngă şi •cu capul sprijinit în cea 
rireaptă în care aîndva mai avea un stilus, este îmbrăcat 
în toga drapată care-i cade în pliuri pînă la glezne. !nalt 
de 2,60 m - de.ci mult mai mare decît media comună a 
staturilor omeneşti reale, răspunzînd unor canoane tradi
ţionale, este aşezat pe un soclu de piatră dobrogeană, 
de formă paralelipipedică (cu dimensiunile de 2,68 x 
1,61 x 1,61 m) cu trăsăturile sale tipice, aidoma numeroa
selor plă-smuiri marmoreene, clasice, oare abundă în sălile 
muzeelor destinate statuariilor antice, ca cele ale Muzeului 
naţional de la Atena sau ale Vaticanului de la Roma -
ca să nu ne referim decît la aceste două exemple mai 
cunoscute. 

Dar înţelegerea mai profundă a acestei unice podoabe 
de for, destinate Consitanţei moderne de la sfi.rşitul 
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veacului al XIX-lea, atunci în plină renaştere, se produce 
abia cînd pe suprafaţa frontală a soclului citim în latineşte 
şi în româneşte, emoţionantul şi în acelaşi timp celebrul 
epitaf compus de însuşi Ovidius la Tomis, în maniera ver
surilor funerare ale vremii: 

Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum 
Ingenio perii Naso poeta meo 
At tibi qui transis ne sit grave quisquis amasti 
Dicere Nasonis molliter ossa cubent 

(Tristia, III, 3, V. 73-76) 

Sub această piatră zace Ovidiu, cîntăreţul 
Iubirilor gingaşe, răpus de-al său talent; 
O, tu, ce treci pe-aice dac-ai iubit vreodată 
Te roagă pentru dînsul să-i fie somnul lin 4. 

Avem însă datoria de a lămuri privitorul că statuia care 
îl redă pe Ovidius meditînd, apare într-o ipostază de sim
bol ce depăşeşte cu mult stricta întruchipare a unui per
sonaj de italent unic, scump întregii ginte latine (şi în 
general umanităţii), care din antichitate şi pînă astăzi a 
rămas tributară creaţiei sale atît de fecunde. 

După marele act al reintegrării Dobrogei în hotarele 
naturale ale vetrei strămoşeşti, împlinit acum peste 100 
de ani, locuitorii oraşului Constanţa avînd drepit promotor 
zelos al românismului şi descendenţei noastre latine la 
ţărmul pontic, pe Remus Opreanu, au dat ours imperati
vului vremii, comandînd o statuie a lui Ovi,dius 5, în plăs
mukea de elevat talent a unui sculptor italian. Bronzul, 
sublinia rna,şrterea în ari,a oa,rpa;bo-dunăreano-porntică, a lim
bii ,şi poporului român şi acredita documentar prezenţa 
conrtinll1lată de mi,J,enii pe aces,te mei1e,agu.ri a UilJUi neam 
izvorît din amestecul geniului latin şi al eroismului geto
dacilor. Astfel judecat, era o anticipare nu prea distanţată 
în timp, potrivit căreia, pe meleagurile dobrogene abia 
descătuşate de robi,a s·ecula,ră a musulmanilor, cercetările 
arheologice, atunci în plină desfăşurare, ale lui Grigore 
Tocilescu 6, demonstrau pertinent ,teoria cu valoare de 
axiomă - recunoscută ca atare de numerosi savanti de 
mare prestigiu internaţional - a etnogenez'ei româi:ieşti 
în cadrul geografic menţionat, simbolul testimonial consti-
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tuindu-1, incontestabil, marele Monument triumfal de la 

Adamclisi, Tropaeum Traiani, ridicat în anul 109 e.n. 

Statuia lui Ovidius reprezintă deci, la proporţiile semni

ficaţiei sale istorice, .artistice şi sociale, un simbol de for, 

o podoabă citadină şi, în acelaşi timp aureolă, a unui popor

de sorginte latină, pre�erut de milenii pe acesrt pămînt,

creator de civilizaţie şi beneficiar al tradiţiilor culturale

moştenite de la aceia care le sînt strămoşi direcţi: romani

şi geto-daci. Ultimii, în viziunea ,ovidiană, avînd înrtipărite

pe chipuri vitregiile vieţii ră�boinice; dar în străfundurile

fiinţei lor găseau întotdeauna cuvinte de alinare şi îmbăr

bătare pentru exilatul în suferinţa sa amară de la Tomis.

Se impune deci să desluşim sensul statuii, urmărind 

procesul devenirii ovidiene, de la naştere şi pînă la tra

gicul său sfîrşit tomitan. 
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Ovidiu în Italia 

Cine este Oviidius şi de unde vine el? Care au fost 
circumstanţele potrivnice care l-au alungat departe de 
patrie? Iată întrebări la care putem răspunde sorutînd 
veacurile îndepărtate ale istoriei romane, _,atunci cînd fră
mîntări sociale şi politice editau instaurarea unor forme 
de guvernămint aurtocratice, ce aveau să dăinuie multe 
veacuri la dimensiunile unui imperiu cum rar s-au mai 
1ntîlnit în istoria omenirii. 

Cea de a doua jumătate a s-ecolului I î.e.n. se carac
terizează pe pl1an istoric prin dispariţia formei de guver
nămînt republicane şi trecerea la imperiu, mai exact prin 
instaurarea principatului, care avea să dureze peste trei 
veacuri consecutive. La Roma fenomenul a îmbrăcat forme 
vi'Olente a căror cunoaştere implică un examen mai atent. 

Oaiu,s IiuliUJS Oaesair, bi:ruitor la Pharsalos în arnul 48 
i.e.n., înlătura pe unul dintre cei mai temerari ,adversari
ai săi din triumviratul care dealtfel agoniza, pe Pompeius
Magnus, şi consolida astfel o dictatură care sfîrşeşte prin
a-i pregăti o coroană dinastică. Temeiuri politice, mai pre
sus de do,riniţeLe-i ascunse, l-au făout pnudenrt:, nieacoep
tînd-o. El esrt:e primul care croieşte planul cuceririi Daciei,
pe atunci în culmea dezvoltării sale statale, sub condu
cerea regelui Burebista, pentru motivul de „neiertat" că
daco-geţii îl ajutaseră pe adversarul său în lupta de la
Pharsalos. Spiritele erau însă agitate la Roma. Teama de
•războini'Cii geto-daci de la Dunăre, Carpaţi şi Pontul Eiuxin,
era mare. Reflexul acestui sentiment nutrit de contem
porani, îl constatăm exprimat şi în unele versuri de epocă:

2 - Ovidiu la Pontul Euxln 17 
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... Procul hunc arcete furorem, 

O supe1'i, motura Dahas ut clade Getasque, 

securo me Roma cciclet 

... Zei cereşti, ţineţi departe de mine această nebunie, 

Şi anume ca, printr:-un dezastru care i-ar pune în 
mişcare pe claci şi pe geţi, 

Roma isă cadă, iar eu să rămîn liniştit7
. 

Iată confirmarea aserţiunii, pe care ne-o dă Lucanus, 
poetul Latin din vremea lui Nero, în epopeea sa preabine 
cunoscută, Pharsalia, în care exprimă o astfel de teamă 
faţă de neamurile care locuiau în vatra lor de la Carpaţi 
şi Dunăre şi pe care Cato cel Bătrîn îi cunoştea la vremea 
lui cu toate însuşirile lor. 

Dar în ru:iul 44 î.e.n., ieşea din arena evenimentelor şi 
ultimul mare triumvir, Caesar, cu trupul însîngerat de 
loviturile de pumnal ale complotiştilor în frunte cu Brutus 
şi OasshIS, ultimii a,părători fanatici ai republicii senato
riale în agonie. 

Tot atunci se sfîrşea şi marele rege Burebista, creatorul 
primului stat .dac centralizat şi independent, în toiul pre
gătirilor pentru a-l înfrunta vitej,eşrte pe strălucitor,ul său 
adversar. Poate chiar la Argedava8, capitala regatului său 
de o întindere fără precedent - căruia nu de multă vreme 
îi integrase şi oraşele greceşti de la mare, cu Histria, 
Tomis şi Ciallatis -:-- conspiratori mişei ai arisrtocraţiei -
acei tarabostes - mînaţi de patima puterii fără gJiorie, îşi 
asasinau regele, preferînd libertăţii prin luptă eroică, pa
cea ruşinoasă pe temeiul unei pretinse prietenii cu Roma. 

Augurii au vrut însă altfel. 

La Roma aristocraţia nu-şi mai regăseşte virtuţile stră
moşeşti care ar fi ajutat-o la reconstituirea republicii, ast
fel încît, odată cu dispariţia violentă a dictatorului, se 
aprinde un noian de lupte care îngăduie instituirea unei 
monoconduceri în stat, cunoscută în istorie sub numele 
de Princi,patul lui Afl.1gustus. Testamentul lui Caesar 
indică drept succesor pe Caius Octavianus, nepotul său de 
soră; smead, tînăr şi aproape imberb, noul pretendent la 
putere în stat se dovedeşte abil, plin de tact, perseverent; 
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foloseşte împrejurările favorabile pentru a-şi înlătura rînd 
pe rînd adversarii care-l priveau de la înălţimea autorităţii 
şi experienţei lor echivoce. 

In timpul .domniei sale îndelurigate, graniţele impe
riului au crescut considerabil. Nu se puseseră încă bazele 
principatului cînd, la Dunărea de Jos, triburile geto-dace, 
care mai înainte făcuseră ,parte din statul dac, centralizat 
şi independent al lui Burebista, sînt tot mai mult învrăj
bite între ele prin instigaţiile proconsulului Macedoniei 
Marcus Licinius Crassuî - ,aplicînd principiul divide et 
impera. Atacat de către dad şi bastarni, tribul trac al den
teleţilor, cu sprijinul legiunilor lui Crassus, reuşeşte să 
scape de pericol alungîndu-şi adversarii. Şi le-a fost cu 
atît mai lesne denteleţilor cu cit au avut şi sprijinul lui 
Roles - căpetenie geto-dacă din sud-vestul Dobrogei, inti
tulat ,emfatic, ,,prieten şi aliat al poporului roman". 

Celelalte căpetenii de la Dunărea de Jos - MLxpd: 
1:xu&L0::, Dapix şi Ziraxes, ultimul cu capitala la Genu
cla 9, sîrut învinşi după rezistenţe înve.rşunaite şi supuşi 
dominaţiei romane, aceasta exercitîndu-se indirect, prin 
intermediul tracilor odrişi ale căror garnizoane se postează 
în cetăţile dacice de pe malul drept al Dunării. 

Cetăţile greceşti mercantile, care se înşirau ca o salbă 
pe coasta occidentală a Pontului Euxin, preferă alianţa cu 
Roma penitru 1a evita corufHctele cu geto-dacii, basta,rnii şi 
sarmaţii şi pentru a-şi menţine tradiţionalele avantaje co
merciale sub scutul protector al unei mari puteri. !ncă 
din primii ani ai prezenţei lor în această parte a lumii, 
romanii au înfiinţat acea Praefectura orae maritimae 10 -

comandament militar al ţărmului - cu o flotă care supra
veghea permanenit coastele cu cetăţile greceşti tradiţionale 
şi e11a cond1USă de procooou1ul Macedoniei Intre aceia ca1re 
au avut această calitate la începuturile erei noi, au fost 
Vestalis şi Lucius Pomponius Flaccus. Tomisul constituia 
sediul prefecturii, ca fiind cea mai bună şi strategică 
escală. 

* 

Ajutat de la început de susţinători destoinici, cum ar fi de 
exemplu Agriippa11 şi Maecenas 12, primul mare general şi co
laborator al împăratului, secundul, om politic şi sprijinitor 

2• 
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al scriitorilor vremii, Octavian Augustus îşi inaugurează 
opera de conducător aureolînd-o cu strălucirea unei epoci 
de autentică va}oare culturală, reprezentată de o adevă
rată pleiadă de poeţi: Catulus, Vergilius, Horatius, Tibullus, 
Ovidius, Propertius 13 şi ,atî,ţia alţii. Tot acum se realizează
personalitatea uriaşă a istoricului Titus Livius 14, a cărui
operă a rămas utilă de-a lungul celor două milenii de la 
elaborarea sa. Grijile conducerii fiind date pe seama lui 
Octavian şi a s,o,ţiei sale Livia - pe cît de aUJtod1Jairă şi 
ambiţioasă, pe atît de pricepută în tainele diplomatice ale 
vremii - la Roma se instalează un climat priincios crea
ţiei artistice. Acum se înfiinţează cercuri literare, perma
nente izvoare d� emulaţie artistică, dintre care, demne de 
reţinut sînt cele ale lui Maecenas, M. Valerius Messala 
Corvinus şi Asinius Pollio 15• Preocupările artistice care îi
fac pe mulţi cetăţeni ai Romei - în majoritate ariistoc:mţi 
- să uite de treburile politice, se materializează prin
impresionanite realizări ale unei urbanistici nemaiîntîlnite,
iar produsele poetice, cernute în exigenţa critică a cercu
rilor amintite, invadează lumea cultă in forma lecturilor
publice 16• 

In nici un document al vremii nu se vorbeşte despre 
naşterea poetului, cu excepţia creaţiilor sale din exil, în 
care vom găsi mărturii cu caracter autobiografic - Tristia 
IV, 10, V. 3-5 - pe care lesne le putem corobora eveni
mentelor istorice ale epocii şi mediului natural sulmonez 
atît de pitoresc. 

Publius Ovidirus Naso a văzut lumina zilei la 20 martie 
anul 43 î.e.n., în oraşul Sulmo - azi Sulmona - în regiu
nea munţilor Abruzzi din Italia centrală, la 158 km de 
Roma, pe drumul care leagă cetatea eternă cu oraşul de 
pe coasta Mării Adriatice, Pescara. Era în perioada serbă
rilor aşa-nrumiite Quinquatrii 17, închinate zeiţei Minerva,
căreia mai tîrziu, Ovidius îi va aduce recunoştinţa sa 
poetică (Fasti, V, 833-834). 

La ordinea zilei erau disputele aprinse ale ambiţiilor 
politice dezlănţuite după moaritea lui Caesar, cînd prota
goniştii celui de-al doilea triumvirat îşi încrucişau armele 
pe cîmpul de luptă - abia se sfîrşise lupta de la Mutina 
intre armatele lui Marcus Antonius şi cele ale Senatului, 
conduse dP Octavian. 
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Editus hic ego sum, nec non, ut tempora noris, 
Cum cecidit fato consul uterque pari. 

(Tristia, IV, 10, 5--6) 

Eu m-am născut acolo, de vrei să ştii, în ziua 
ln care cei doi consuli odată au pierit 18. 

Amintind numele oraşului de naştere, poetul între
geşte ştirea cu amănuntul geografic redat într-o duioasă 
culoare poetică: 

Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, 
Millia qui noviens distat ab urbe decem. 

(Tristia, IV, 10, 3-4) 

De loc sînt din Sulmona cea cu fîntîni de gheaţă, 
Departe de cetate la mile nouăzeci. 

Aşadar, deşi poezia s:a esrte triburtJao:ă f,anrteziei, tortuşi ea 
ne oferă ştiri reale ou privire la timpul şi lootlll naşterii cu 
precizări ce închid oTice posibi,lirt:a,te de Tăsrt:ălmăcire. Ima
ginea oraşului S,ulmo, din ţara peliignilor „cea bogată în 
păşuni mănoase, cu turme de oi, cu izvoare răcoroase, cu 
cîmpuri roditoare şi dumbrăvi de măslini şi migdali şi, 
mai cu seamă, cu nenumăratele sale vii", redată atîrt de 
sugestiv în opera sa, va persista ,în memoria poetului toată 
viaţa, chiar şi în exil, în Scythia Minor. 

Ovidius descinde dinrt:r-o veche famiilie de cavaleri. Pă
rinţii săi nu dispuneau de o mare avere, dar au ţinut să 
dea celor doi copii - lui şi unui frate mai mare, Lucius -
o educaţie pe măsura odraslelor aristocratice, pentru a le
înlesni ascensiunea în ierarhia funcţionarilor publici -
cursus honorum. In dorinţa de a le dezvolta patriotismul,
tatăl lor le evocă adesea isitoria glori,oasă a romanilor, tre
cutul neamului pelignilor din care descindeau gentilic,
precum şi al oraşului Sulmo, unde s-au născut, asigurîn
du-i că îrutemei'e1Jo,rul ei ar fi fost legendaruil Solymus, tova
răşul de luptă al troianului Aeneas 19• 

După deprinderea primelor elemente de învăţătură de 
la părinţii săi - me docuere parentes - precum şi la 
şcoale looală - ludus - feciorul cavalerului sulmonez 
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,a fost dus şi dait, împreună cu friatele său, La Roma 
în grija unui grammaticus, pentru a-şi însuşi ortografia, 
gramatica şi limba greacă, mai apoi, părăsind toga prae
texta, îmbracă toga virilis - ca semn al bărbăţiei - eve
niment întîmplat între anii 28-26 î.e.n.: 

Liberior fratri sumpta mihique toga est, 
Induiturque umeris cum lato purpura clavo, 
Et studium nobis, quod fuit ante, manet. 

(Tristia, IV, 10, 28-30) 

Noi amîndci luarăm şi toga de bărbat, 
Am pus pe umeri banda cea lată de porfiră, 
Şi fiecare drumul ·ales şi l-a urmat. 

După aceea, cei doi fraţi sulmonezi se înscriu la şcoala 
retorică - pe atunci culti,vată insistent de tinerii familiilor 
înstărite - unde şi-au însuşit arta oratoriei sub auspiciile 
unor vestiţi profesori ca Porcius Latro şi Arellius Fuscus. 

Protinus excolimur teneri curaque parentis, 
Imus ad insignes urbis ab arte v'iros. 

(Tristia, IV, 10, 15-16) 

De tineri daţi la carte prin grija părintească, 
Umblarăm la ai Romei vestiţi învăţători. 

Influenţa artei retorice, atît de mult cultivată în epoca 
aceea, avea să se resimtă mult în numeroase creaţii ovi
diene. Acuzaţia potrivit căreia poetul ar fi tributar, în

versurile sale, declamaţiilor şi exagerărilor specid'ice prac
ticii oratorice, se izbeşte de adevărul incontestabil că intre 
forma şi fondul giînidirii poetului, exista un acol'd structu
ral unic. 

,, ... problema raporturilor lui Ovidius cu retorica nu 
poate fi limitată exclusiv la o analiză a formei. Mai im
portantă este alături de ea substanţa umană, psihologică 
şi fantastică a conţinutului. De aceea, se poate vorbi mai 
curînd de o influenţă şi de un impuls ce au acţionat tn 
adîncime, alimentînd unele tendinţe înnăscute în firea 
poetului, de o relaţie liberă şi organică, mani,festată prin 
tendinţe şi atitudini fundamentale şi substanţiale în urna-
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nitatea şi arta poetului. In felul acesta declamaţiilor reto
rice le d_atorează Ovidius îndeosebi patosul aprins şi exu
berenit a,l urnoQ' disoursuri di1il. Metamorfoze, precum şi o 
complexitate cu totul modernă în analizele psihologice" 20• 

După frecventarea cursurilor acestei înalte şcoli, Lu

cius, fra.te1e cel mare, se simte atras către luptele oraitorice 
din for: 

Frater ad eloquium viridi tenclebat ab aevo, 
Fortia verbosi natus ad arma f ori. 

(Tristia, IV, 10, 17-18) 

El, fratele, de tînăr plecat spre elocvenţă, 
Era făcut să lupte cu armele din for. 

Ovidius, .în schimb, cade sub vraja poeziei, pe care 

incepe s-o cultive cu pasiune şi talent. 

Et quocl tentabam, scribere versus erat 

(Tristia, IV, 10, 26) 

Ce încercam a scrie, era îndată vers ! 

Opţiunea pentru poezie îi va aduce repede faima. Tînă
rul Ovildius, înzestrat cu imaginaţie nestrunită, era convins 
de gloria sa. Or, unul din scopurile pe care ni le-am propus 
rezidă tDcmai în înfăţişarea tristei lui deveniri, pe care 
noi românii ne clădim capitole întregi de istorie şi fără 
de care nu s-ar fi realizat cele două monumente lirice 
scrise în exilul tomitan: Tristia şi Epistulae ex Ponto. Ca 
primi beneficiari spirituali ai sacrifi.catului artist, noi ro
mânii sîntem datori să-i cinstim cenuşa şi creaţia nemu
ritoare scrisă cu lacrimi. Şi dacă opera sa perenă s-a dove
dit birui,toare în asalturile ,celor peste 20 de veacuri, putem 
fi siguri că ea va dăinui mai departe, alături de marile 
creaţii ale anti'Chităţii, semnate de Vergilius, Horatius, 
Propertius ş.a. Dar să reluăm firul biografiei sale. 

In anul 25 î.e.n. cînd Ovidius împlinea 18 ani, pentru 
completarea formaţiei sale intelectuale, care în concepţia 
paternă însemna oratoria cu avantajele ce ar fi decurs de 
aid, a fos,t ·trimis să ounoaiscă şi să cer,ceileze cu,Hm,m e1enă 
în Grecia, Asia Mică şi Sicilia, ţinuturi de veche tradiţie 
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istorică şi culturală grecească, aflate în componenţa ,extra 
italică a Imperiului Roman de atunci. In timpul acestui 
periplu mediteranean, îi moare fratele. La întoarcere, ,pen
tru a nu-şi indispune părinţii care-i hărăziseră o carieră 
mai pmctică, a intrat în rîndurile corpului juridic -roman, 
ocUJpînd mai multe funcţii, dintre care aceea de triumvir 
capitalis - supraveghetor al ordinii publice în oraş şi 
apoi judecător: 

N ec male commissa est no bis fortu na re o rum 

Lisque decem deciens ,inspicienda viris 

(Tristia, II, 93-94) 

Pe vinovaţi să-i judec am fost cîndva destoinic, 

Şi bun am fo�t, pe-atunce, să fiu şi centumvir. 

Ca judecător - decernvir litibus iudicandis - OvidilUS a 
încercait să răstă-lmăcească leges Iuliae de adulteriis date de 
Augustus pentru sprijinirea familiei romane, aristocratice, 
care dădea tot mai numeroase şi indezirabile semne de 
destrămare 21

. Dar, aplicate conform opticii ovidiene, legile 
amintite loveau în primul rînd în familia imperială, cu 
multe exemple de decădere morală. Constatîndu-se nedo
tat cu simţ juridic şi nedorind probabil să se avenrtureze 
pe un teren profesional primejdios, poetul n-a mai can
d�dtat pentru magisrtratură, părăsindu-şi laticlava - toga 
cu banda lată de .purpură - pe care o îmbrăcau cei des
tinaţi acestei demnităţi sruiperioare şi s-a resemnat ou an
gusticlava 22

. Dar nu era atras de această carieră ca1'e 
implica zbucium şi temperament combativ şi aceasta o 
aflăm chiar din relatările s•ale: 

... clavi rnensura cuncta est; 

Maius erat nostris viribus illud onus. 

Nec patiens corpus, nec mens fuit apta labori. 

(Tristia, IV, 10, 35-37) 

... dar n-am vrut laticlava 

S-o port; era ,să-mi fie o sarcină prea grea

Nu mă îndemna la asta nici sufletul nici trupul.
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Potrivit unor aranjamente martrimoniale ale părinţilor, 
mult prea tînărul poet se căsătoreşte, dar, din motive ne
mărturisite, prima lui căsnicie a durat puţin: 

Paene mihi puero nec digna nec utilis uxor 
Est data, quae tempus ,per breve nupta fuit. 

(Tristia, IV, 10, 69-70) 

M-am însurat de tînăr, dar nu era de mine,
Soţia ce mi-au dat-o: puţin am fost cu ea.

S-ar părea, după cum reiese din versurile citate, că
prima lui so.ţie ar purta vina despărţirii. In continuare, pe 
cea de a doua o apreciază, dar nici această căsnicie nu 
durează: 

Illi successit, quanivis sine crimine coniunx, 
Non tamen in nostro firma futura toro. 

(Tristia, IV, 10, 71-72) 

Urmă apoi a doua, femeie cumsecade, 
Dar casă nici cu dînsa eu n-am putut să ţin. 

De ce s-a despărţit şi de a doua soţie dacă, aşa cum 
el însuşi ne mărturiseşte, era o femeie aşezată ? - ne-am 
putea întreba dintr-o firească nedUIITlerire; dar, fiindcă 
Ovidius nu vrea să se explice, îi vom respecta discreţia 
şi-i ·vom urmări mai deparite destinul. După cele două 
tentative nereuşite, el se căsător,eşte din nou. Fabia este 
pe măsura aspiraţiilor sale, la fel de credincioasă ca şi 
Penelopa lui Ulisse, şi ii va fi alături în grelele încercări: 

Ultima, quae mecum seros permansit in annos, 
Sustinuit coniunx exulis esse viri 

(Tristia, IV, 10, 73-74) 

A treia ,pîn'la urmă rămase lîngă mine 
Şi n-a roşit să fie soţie de proscris. 

De data aceasta poetul ne prezintă o mai completă 
identi;tate a ultimei sale soţii: Fabia venea ,,,din a Falisci
lor ţară bogată-n livezi" şi aparţinea unei familii aristo-
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eratice. Ea este îndrăgită de soţ, care-i recunoaşte însuşi
rile de femeie superioară. Mai mult, ea împinge devota
mentul dinco1o de linia comună, vrînd să-şi urmeze băr
batul în exil. Dar simţul de înaltă demnitate al poetului 
nu va încuviinţa; el înţelege să-şi ispăşească singur pe
deapsa căpătată pentru erori personale. 

Din cuprinsul elegiei autobiografice, mai aflăm că 
Ovidiu6 a avut o fiică, iar de la aceasita doi nepoţi: 

Filia me mea bis prima fecunda iuventa 
Sed non ex uno coniuge, fecit avum. 

(Tristia, IV, 10, 75-76) 

ln două măritişuri copila mea fu mamă 
Şi mă făcu pe mine bunic de două ori. 

In momentul drnmiartiieei plecări în exi,l, fiiioa sia se aflia 
cu familia în Africa, după cum aflăm din celebra elegie: 
.,Cea de pe urmă noapte la Roma". 

Nata procul Lybycis aberat diversa sub oris, 
Nec poterat fati certior esse mei 

(Tristia, I, 3, 19-20) 

Pe cînd a mea ;copilă pe libicele ţărmuri 
De soarta mea cea tristă nimica nu ştia 

Desigur, absenţa fiicei sale sporeşte durerea momen
tului dramatic. Şi, ca tabloul sumbrei prăbuşiri familiale 
să fie cit mai complet, poetul ne aminteşte şi de moartea 
prematură a fratelui său Lucius, pe care l-a iubit cu 
ardoare: 

Iamque decem vitae frater geminaverat annos. 
Cum perit, et coepi parte carere mei. 

(Tristia, IV, 10, 31-32) 

Cînd fratele-mplinise abia două decenii, 
Muri, luînd ,o parte şi din fiinţa mea. 

Cadrul tragediei familiale, odaită încheiat, poetul atrage 
atenţia apoi în poeziile sale autobiografice asUJpra drnmei 
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personale. El are grijă să ne facă spectatori imparţiali ai 
procesului său de evoluţie artistică, vrînd parcă să staibi
lească exact erorile comise (care, cîntărite obiectiv, nu 
conţineau nimic din ceea ce s-a considerat în casa impe
l"ială - mai apoi - a fi o crimă odioasă). 

Ca şi ceilalţi confraţi celebri, el frecventează din tine
reţe cercurile literare deschise la Roma. Aşa după cum 
Vergi,liiu şi Horo,ţiu beneficiau de protecţia unllli Maeoerna, 
Ovidius îşi va găsi sprijin în persoana lui Marcus Valerius 
Mess,ala Oorvinus, căruia, mai th-ziu, îi va exprima re,CIU
noştinţa sa. Aici Ovidius se va lăsa atras de lumea lite
relor. El simte că-i prieşte acest climat fascinant şi începe 
să se iniţieze în meşteşugul stihurilor pentru care, încă din 
adolescenţă, simţise o chemare irezistibilă. 

Aparţin[rud epocii lui Augustus, de a cărei libertate se 
bucură din plin, poetul îi ,admiră fără restricţie ctitkă pe 
scriitorii romani contemporani, unii dintre ei servindu-i 
drept model: 

Temporis illi'U!S colui fovique poetas, 
Quotque aderant vates, rebar adesse deos. 
Saepe suas volucres legit mihi grandior aevo, 
Quaeque nocet serpens, quae iuvat herba, Macer, 
Saepe suos solitus redtare Propertius ignes, 
Jure sodalicii, quo mihi. iunctus erat. 
Ponticus heroo, Bassus <"/uoque clarus iambis 
Dulcia convictus membra foere mei. 
Et tenuit nostras numerosus Horatius aures, 
Dum ferit Ausonia carmina culta lyra. 

(Tristia, IV, 10, 4J-!'10, 

Am onorat pe-atîţia poeţi din vremea ceea· 
Cînd îi vedeam pe dînşii credeam cr>-, "'1.i:,te zei! 
Ades bătrînul Macer îmi recita din , ·, 1sări", 
Din „Leacurile" sale, .din „Şerpii" veninoşi. 
Adeseori Properţiu, mult scumpul meu prieten, 
Din versurile .sale de dragoste-mi citea. 
Prieteni dragi îmi fură şi Ponticus şi Bassus, 
Poet satiric unul şi epic celălalt. 
Mi-a fermecat urechea şi lira lui Horaţiu 
Cu-a ei melodioase italice 1cîntări. 
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La Roma universu,l poetic al lui Ovidius se cir,oumscrie 
unei arii proprii, unor căi nemaistrăbMute ale sensibilităţii 
umane; ar-e un nou registru de stări sufleteşti specifice 
unei personalităţi proteice în ascensiunea sa artistică şi 
in permanentă mişcare faţă de tematicile diverse ce-şi 
propune să le realizeze liric. Etapele creaţiei ovidiene pot 
fi reconstituite cu destulă exactitaite, dacă le urmărim linia 
ascendentă, de· la facil la grav, aidică de la produsele ga
lante ale colecţiilor din prima tinereţe - Amores, Ars 
amandi - de un erotism S<UJbtil, pînă la scrierea Meta
morphoselor, operă pe cit de gravă pe atît de complexă şi 
pînă la akătuii:ea Tristelor şi Ponticelor, mărturii ale în
singurării, menite să .dea ,tonalitatea unei specii noi care 
va fi cultivată peste secole. 

In prima etapă a creaţiei sale lirice, Ovidius este „cîn
tăreţul gingaşelor iu,biri" (tcnerorum lusor mnorum), aşa 
cum se prezintă el însuşi mai tîrziu în repetate rînduri: 
Tristia, IV, 10, V-1; III, 3, V-73. Stihurile, alcătuite cu 
multă uşurinţă în această primă· etapă a formării sale, în 
colecţiile Amores, Heroides, Ars amandi şi De medicamine 
faciei femineae, îmbină sensibilitaitea cu subtilitatea mon
denă, detaliile vieţii cotidiene, cu referiri la echivalenţe 
mitologice şi toate acestea într-o formă plăcută, adeseori 
manieristă. Dealtfel Ovidius nu a urmărit de la început să 
transmită cititorilor contemporani sau viitorimii o confe
siune lirică despre trăiri proprii, aşa cum face Catul 23,
povesitirndu-şi amonul pentnu Lesbia, sau Propertius, pen
tru Cynthia. Sulmonezul tinde mereu să depăşească sfera 
simţirilor personale, tranispunînd iUJbir,ea, ca sursă de poe
zie, pe un plan ideatiic de generalitate. Deci în poeziile 
sale cu tematiică amoroasă, nu_,l vom găsi pe Ovidius ca 
personaj de referinţă ci pe tinerii vremii. Pe aceştia fi 
educă în felul său, înţelegînd să-i iniţieze în arta iubirii 
cu folos. !i previne aproape solemn de urmările nefaste 
ale iubirii neîmpărtăşite, învăţîndu-i un anumit cod de 
comportament. 

Ovidius se dedică poeziei, citindu-şi unele piese în 
public, participînd la reuniuni literare şi debutînd cu pu
blicarea primelor colecţii de versuri care aveau să capteze 
prin eleganţa lor interesul tineretului din rîndurile patri
cienilor. Proiectează o Gigantom,achia (Jupiter învingător 
al giganţilor), poem în care urma să fie reprezentat în 
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forme a1egorice Augustus biruindu-şi duşmanii. Dar nu 
ajunge să realizeze acest plan. Cum era la o vîrstă cînd 
ima,ginaţia juvenHă se avîntă fără prea mult discernămînt 
către o anumită a1easă a inimii, el îşi încearcă talentul 
preamărind femeia întruchi,pată convenţional, după moda 
poeţilor alexandrini, în persoana unei oarecare Corinna: 

Carmina cum primum papulo iuvenalia legi, 
Barba resecta mihi bisve semelve fuit. 
Moverat ingeniuni totam cantata per urbem 
Nomine non vero dicta Corinna mihi. 

(Tristia, IV, 10, V. 57-60) 

Cînd 1am citit eu lumii întîi a ,mele versuri, 
Eu barba mi-o răsesem cam de vreo două ori 
M-a inspirat femeia ·slăvită-n toată Roma
Şi căreia Corinna în versuri eu i-am zis.

Strădania literatului cere referi,ri exacte: Amores -
Amoruri, operă prin care poetul şi-a făcut debutul atît 
de ,răsunăitor 1a Roma. La începurt ,alJcăitiuiJtă din cinci cărţi, 
a fost redusă apoi la tr,ei. Ea cuprinde cincizeci şi una de 
elegii erotice scrise probabil între anii 25-20 î.e.n., în 
maniera lui Titbul 24 şi Properţius, dedicate aşa oum spu
neam, Oorinnei. 

Poetul de aici nu este cel din Tristia şi Ex Ponto, în 
care lirismul se prni,ectează din sentimente proprii, ci el 
se considera pe sine ca punct de plecare, în străduinţa 
de a face din iubire un bun comun întreg,ului tineret 
roman, pe care l-a înţeles profund şi l-a iubit nespus. Or, 
atari scopuri propuse sieşi nu conţin nimic impur şi cu 
atît mai puţin corupător. Numai că erotismul său mani
festat publicistic contravenea puritanismului rept11blican, 
faţă de care scriitorul ar fi trebuit să facă dovadă că-l 
respectă perntru a fi acceptat nu numai de tineret, dar şi 
de cei vîrstnici. Aproape toate elegiile din această colecţie 
den10tă sensibtliitate, iubiirea avînd un oamoter :fiacil. Ovidius 
o vede pe Corinna cu ochii estetului, care ştie să aprecieze
o sculptură vie, dar nu-i comunică pasiunea marilor
amanţi din literaitura ,genului, cum au ştiut s-o facă mai
tîrziu Dante, Petrarca sau Emines-cu.
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Oricum însă, domenirul naturii delicate s·e întrepătrunde 
armontos ou cel a,l artei, fenomen lipsit însă de vtbraţii 
patetice. Totuşi, chiaJ" astfel, iubirea tratată pe registrul 
estetic în Amores pare la îndemîna oricui; în ea se regă
seşte orice tînăr atins de săgeata dragostei: 

Militat omnis amans et habet sua castra Cupido 
Attice, crede mihi, militat omnis amans. 

(Amores, I, 9, v. 1-2).

Cel ce iubeşte-i ostaş, că şi Cupido tabără are: 
Attice, crede ce-ţi spun: cel ce iubeşte-i ostaş 25

. 

Deşi primele s1ale produse literare arată că dmmul 
pînă la arta majocă este lung, resursele-i creatoare îi dă
deau încă de pe acrum conştiinţa valorii şi certitudinea că 
opera îl va urca pe culmile gloriei: 

. . .  Mihi fama perennis 
Quaeritur: în toto semper ut orbe canar. 

(Amores, I, 15, v. 7-8) .

. . . A mea ţintă-i o veşnică faimă, 
Voi ca să-mi fie pe glob numele pururi slăvit. 

Iar oeva mai departe, horaţiaruul „non omnis moriaru 

. - ,,nu voi muri cu totul" - apare şi în scrierile sale, pur
tind însă o notă mai gravă: 

Ergo etiam, cum me supremus adederit ignis, 
Vivam, parsque mei multa superstes erit. 

(Amores, I, 15, v. 41-42)

Astfel, chiar cînd voi fi mistuit de văpaia din urmă, 
Voi mai trăi, dăinuind în ce-am avut eu mai bun. 

H eroides, opera din perioada următoare, diferă de Amo
res atît ca tonalitate cit şi prin patetismul dramatic. !n 
realizarea primului său ciclu de „epistole", în distih ele
giac, poetul utilizează tot retorismul deprins de la maeştrii 
săi - Arellius Fuscus şi Porci,us Latro. Subiectele tratate 
şi personajele au fost împrumutate din surse diverse: 
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poemele homerice, tragedia greacă şi epopeea naţională a 
romanilor (Eneida). Mînuirea temelor, a locurilo,r comune 
vădeşte imensa erudiţie ovidiană, cu adînci implicaţii de 
natură mitologică şi literară (o erudiţie ce va .fi confirmată 
magistral de viitoarea sa operă de maturitate, Metamor
phoses). Eroinele Penelopa, Didona, Medeea, Phaedra, aşa 
cum prind viaţă .în Heroides, par încălzite pînă la incan
descenţă de o ,pasiune mereu trainică. D�i populează con
ţin11.1tul unor epistole, ele trăiesc din nou zbuciumul dra
melor din legendă cu iubirea lor dezlănţuită, cum este 
cazul Phaedrei sau cu ura paroxistică a Medeii: 

Quid rtimeam ignor o, timeo tamen omnia demens: 
Et patet in curas area lata meas. 

(Heroides, ep. 1, v. 71-72) 

Nu ştiu de ce să mă tem, ca nebună mi-e teamă 
de toate, 

Grijile ce mă muncesc nu mi le pot mărgini 26.

Poetllil s•e opreşte înde1ung asiuipria personajului Medeei, 
reluat din tragedia cu acelaşi nume scrisă de Euripide şi 
din Argonauticele lui Apollonius din Rhodos 27. Cît de 
mult ,a fost preocupat de chipul acestei f.emei fără pereche 
în lirteriarburn vvemii, do:vedeşite însăşi tr.agediia sa Medeea 28, 

s-orisă în tine['eţe şi oare din păcate s-ia pierdui (sau pe cit 
s•e pare n-ia apucait s-o mai scrie). Durerea Medeei stîrnită 
după oe aflase că bă:r,batul i,uibirt;, fo.s'On, s1e căsă<to,reşte au 
Creusa, se îruvo-lburează cu săi1bărticie şi merge pînă la ne
garea identităţii, deci pînă la demenţă. 

Un alt tip de eroină apa.re în Heroida a VI-a şi este 
preluată din Eneida lui Vergilius. Aceasta este Didona 29

evocată în situaţia limită în care Aeneas se pregăteşte să 
plece, înrdreptîndu-se către ţărmii lavinieni. Alături de 
această femeie iubitoare, dar întristată de pierderea lui 
Aeneas, amintim pe eroina homerică, Penelopa 30, proto
tipul fidelităţii conjugale, atît de înţeleaptă pe aît bărbatul 
ei Ulysse este de inventiv, da.r şiret. Şi după ce autorul 
Heroidelor face amenda cuvenită faţă de cele două tipuri 
de femei virtuoase, ne-o înfăţişează pe Phaedra 31, cea sfî
şiată de partimă mistuirtoa.re penrtru Hyppolyt, fiul soţru1ui 
său. Această amantă calcă legile firii şi cele ale orînduiri-
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,Lor mvrnalle şi-şi dă friu J�ber dez,lănVUIÎJte1or porniri oarnia,le, 
inspirînd oroarea şi dezaprobarea oamenilor măsuraţi. 

Heroidele constituie încă un model de desăvîrşire artis
tică şi în acelaşi rtimp ni-l arată pe autor în ipostazia de 
fin cunoscător al sufletului omenesc. 

Ars amandi (sau Ars amatoria), operă poetică alcătuită 
in trei căiţi şi terminată în anul 2 e.n., este un adevărat 
manual practic de el'otică, un fel de catehism al iubirii. 

Poetul - IliU ştim cu ce scop - ambiţionează să devină 
pre.ceptoruu. tinerimii, căilăuzia ei pe drumurne întortocheate 
ale lui Eros: 

Si quis in hoc artem popula non novit amandi 
Me legat et lecto carmine doctus amet. 

(Ars amandi, I, v. 1-2) 

Dacă Romani, cineva nu cunoaşte-ale dragostei taine, 
Să mă citească; aflînd, să se grăbească-a iubi 32

. 

Tendinţa dildactkă recurentă în opera ovidiană, încă 
din Amores, acum se manifestă cu multe nuanţe. 

1n cartea I-a vorbeşte despre alegerea şi cucerirea fe
meii; în cea de a II-a indică arta de a păstra iubita şi în 
cartea 1a III--<a poetul ,îşi insltruieşte elevele, s!fătltlin1du-le 
cum trebuie să se poarte ca să devină demne de a fi iubite. 
Aceste teme confirmă cele spuse, dar nu-i anulează liris
mul, fiindcă nu tr,ebuie să uităm, acest meticulos manual 
pentru uzul tineri1or - cum dorea Ovidius să fie - este 
alcătuit de un poet. 

Monden prin exceleniţă, Ovidius ne descrie locurile de 
întîlnire ale tineretului, teatrele, spectacolele de circ şi 
forum-ul. Surprinde aspecte ale vieţii cotidiene, detalii 
vestimentare etc. Mai mult, se arată chiar preocupat şi de 
amănunte de higienă corporală şi dă tinerilor în această 
privinţă sfatu,ri de o precizie discretă, motivată cu inge
nuitate. Cartea a III-a ecte consacrată în întregime femei
lor, învăţîndu-le arta de a plă•cea prin punere în evidenţă 
a calităţilor fizice şi sufleteşti. Ele trebuie să ştie cum şi 
cînd să Jidă sau să plîngă, cum să dobîndească acel nescio 
quid femineum, ,,nu ştiu ce feminin". Ca şi în scrierile 
anroeri,oare, poetlllJ se dovedeşte încă o dată un bun cunos
cător al psihologiei feminine. 
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Statuia lui Ovidiu din Constanţa, Primarul Constanţei, Petru Nicolae, �
cel al Sulmonei, Paolo di Bartolomeo, depun coroane de flori (1972) 
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Epitaful de pe soclul statuii lui Ovidiu din Constanţa. 

Basorelief reprezentindu-i pe membrii familiei imperiale a lui Augustus. 
De la stinga la dreapta : Tiberius, Augustus, Livia şi Iulia. 
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Statuia lui Ovidiu de la Sulmona. 
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Medalion: SMPE (Sulmona mihi patria est) . 
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1 [RQMAJ 
2 Proeneste 
3 Fregenae 
4 Venofrum 
5 Beneventum 
6 Venus10 

.: . 7 M ateola 
{rJ 8 Caehum 

6·. 9 Brund1s1um
10 lthaca 

LIBIA 

11 Dyme 
12 Pathre 
13Aeg1um 
f4Aeg1ra 
15 Cor1nthus 

• 

EVXlNVS 

16 Aeg1na 
17 Sunum 
1 8  Carystus 
19 Scyrus 
20 Halon nesus 
21 Myr1na (Lemn os) 
22 lmbros 
23 Samothrace 
24 Perontlcum 
25Apollon10 
26 Mesembr1a 
27 Odessas 
28 Ca llatis 
29(TOMISI 

100.Km
I

Harta pe care este marcat drumltl ipotetic al lui Ovidiu prin Italia şi 
mai departe, pe apă, pină la Tomis . 
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I· 

Monumentul triumfal de la Adamclisi. 

Zidul cetăţii Tomis (sec. III-VI). 
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Scrisoarea adresată de locuitorii Sulmonei celor din Constanţa, în 1957, 

cu ocazia sărbătoririi bimilenarului Ovidiu. 

_Poarta de vest, cu turnurile de apărare, ale cetăţii Trophaeum Traiani. 
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Protocolul de înfrăţire a oraşelor Constanţa-Tomis şi Sulmona, incheiat 
in 1968 la Constanţa. 
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C �taţeuii .Suhuouti 
F�tzeufi. ln. C-011sto..11ta 

î ii 2 i uo.. îutra.ti i-i. l 
6 iuuit 190 

Cetăţenii Sulmonei prezenţi la Constanţa in ziua înfrăţirii : 6 iunie 1968. 
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Prin .temperamentul său, prin structură sufletească şi, 
mai cu seamă prin cultivarea acestui gen lirico-ditlactic, 
Ovidius se dovedeşte a fi omul vremurilor sale. El nu 
este un laud.ator temporis acti - admirator al trecutului 
- ca Verigiliu, ci cîntă prez.entul, bucurîndu-se de bine
facerile veacului prosper:

?risca iuvent alias: ego me nune denique natum 
Gratulor; haec aetas moribus apta meis. 

(Ars amatoria, III, v. 121-122). 

Laude alţii trecutul, eu sînt mulţumit cu ce-i astăzi: 
Vieţii ce-mi place să duc e potrivit acest veac. 

Prin urmare, Illll se retrage în t'Deout, nici nu plînge 
nostalgic duipă o lume care a încetat să mai existe, ci răs
frînge .şi modelează o realitate vie, solidari:zJîndu-se cu ea. 
Nu ar fi lipsit de importanţă să reţinem pentru atenţia 
unor transfugi în atemporal, că declaraţia sulmoneziului le 
poa.te servi de model civic, atunci cînd cine ştie din ce 
motive, adoptă atitudini negative faţă de singura realitate 
certă: prezentul. 

Autorul nu detestă nki treoUJtul, dar din el i,a numai 
un reipertmLu de pilde sau lecţii perutru a intui şi mai bine 
veaoul în oaa:ie trăiJeşte. In nki un oaz nu-şi propune să 
caiurte în ev;ocări un prilej de ,rretragere contemplartivă. 

Marele liric va mai străbate o cale lungă ,pînă s-ajungă . 
tot mai aproape de poezia înaltă a contemporanilor săi, 
Vergiliu, Horaţiu şi de ceilalţi mari plăsmuitori de stihuri 
ai Romei, a căror prietenie o cultiva cu grijă. Cu toate 
acestea, primul obiectiv al candidatului la gloria publică 
este atins, căci generaţia tînără a aristocraţiei, a fost cuce
ri,tă. Poetul este fericit şi continuă să scrie frenetic şi îm
plineşte o nouă lucrare. 

Este vremea cînd el cercetează tot mai des cernul li te
rar condus de Messala Corvinus. Se împrieteneşte cu ma
rele elegiac Properţius, îl vede pe Vergiliu şi se lasă fer
mecat de lira lui Horaţiu, a cărui operă desăvîrşită va sta 
în centrul admiraţiei sale de-a lungul întregii vieţi. Desi
gurr-, poezi,a marilor săi înaintaşi se situează pe cooTdonate 
temaiti,ce diferi,te; conrtJaotul cu aceşti lidci consacraţi, 
îl va influenţa în bine, dar abia în epoca ulterioară. El 
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continuă să scrie versuri consacrate unor subiecte fără 
importanţă. Produce în continuare poezie mondenă, de o 
galanţerie adesea continuată de uşurinţă, aceasta pentru 
tineretul nobiliar, ce va fi exultat iarăşi de bucurie. Ovi
dius se simte bine, se bucură de largă popularitaie, culege 
laurii ce i se aruncă pretutindeni, şi astfel încurajat, conti
nuă să scrie produse facile, uneori reduse la simple sfaturi 
de budoar şi, în orice .caz, sub nivelul artei convenabile 
- serioase. Cităm în acest sens De medicamine faciei fe
mineae � Despre îngrijirea feţei femeieşti - un veritabil
tratat de cosmetică, şi, Remedia amoris - Leacurile con
tra iubirii - în oa:re autorul, de la înălţimea a11.1rei sale, dă
sfaturi tinerilor atinşi de pasiunea dragostei pentru a nu
cădea în disperare.

E de la sine înţ;eles că De rnedicamine faciei femineae 
a contribuit mult la popularitatea sa în lumea sexului 
gingaş, dar socotim că nu şi la cîştigarea unui anumit 
prestigiu de mare poet. Totuşi tratatul conţine mai cu 
seamă în partea introductivă, observaţii realiste, reflexele 
unei llllmi a interioarelor de lux, gînduri utile, precum şi 
un talent real ce pătrunde în sufletul femeiesc. Ele, fe
meile, vor trebui să-şi păstreze în stare de puritate atît 
aspectul fizic cit şi cel interior: 

Prima sit in vobis morum tutela, puellae: 
lngenio facies conciliante placet. 

(De medicamine faciei, 43-44)) 

Tinere, să vă îngrijiţi mai întîi ·să aveţi bune 
deprinderi: 

Cugetul vostru curat vi se răsfrînge pe chip 33•

In opera sa din tinereţe ,poetul nu poate fi acuzat de 
corupere a moravurilor. Mai degrabă, el poate fi identifi
cat cu un pr-ofund ounoscăibor al gingaşu1ui S1Uflet feminin. 
Drept argument în favoarea acestei aprecieri, putem cirta 
admiraţia poetului pentru s1mplitatea agrestă a femeilor 
de altădată: 

Forsitan antiquae, Tatio sub rege, Sabinae 
Maluerint, quam se, rura paterna coli. 
Cum matrona premens altum rubicunda sedile, 
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Assiduo durum pollice nebat opus. 
Ipsaque claudebat, quos filia paverit, agnos: 
Ipsa dabat virgas caesaque ligna foco. 

(De medicamine faciei, 11-16)

Poate că vechea Sabină, sub regele Tatiu, mai bine 
De părintescul ogor ca de-al ei trup se îngrijea 
Cînd roşcovana ei mamă, - aşezată p2 naltul ei scaun, 
N eobosită-nvîrtea fusul cu degetul gros. 
Ea. închidea în staul mieii pe care-a ei fiică-i păscuse 
Şi pe-a lor vatră aprindea f acul cu vreascuri şi crengi. 

După -cum uşor se poate vedea, poetul în versurile ci-
tate a prins uimitor portretul unei sabine; dar, se înţel,ege, 
cu tot omagiul adus gospodinei .rurale, conchidem că 
aceasta niu prea avea ce faoe cu sfaturile despre cosmetică, 
acestea rămînîrnd spre beneficiul contemporanelor lui 
Ovi:dius. 

In ordine cronologică, ultima din ciclul poemelor ero
tice este opus-culul Remedia amoris - LeaCU1.'i împotriva 
iubirii. Departe de el gîndul weunei ati-tudini potri'VIlice 
faţă de dragoste; el se simte totuşi dator să-şi prevină 
admiratorii, făcîndu-i atenţi în cazurile în care dragostea 
nu este împărtăşită sau cu urmări nocive. 

inidrăgostiţilor .atinşi de melancoli,a erotică le reco
mandă activitatea şi eforturile fizice, care învio,rează tru
pul şi aduc linişte sufletului. In legătură cu aceste reco
mandări, Laudă viaţa de ţară, cu bucuriile ei simple dar 
sănătoase, înfăţişîndu-ne un autentic tablou cîmpenesc, şi 
nu exagerăm spunînd că versurile se pot aşeza cu cinste 
alături de Georgicele lui Vergiliu: 

Rura quoque oblqctant animos stucliumque colendi; 
Quaelibet hui.c curae cedere cura potest. 
Coila iube domitos oneri suppcnere tauros, 
Sanciet ut cluram vomer acluncus hum,u·n. 
Obrue v.ersata Cerealia semina terra, 
Quae tibi cum multo foenore reddat ager. 

(Rem�dia amoris, v. 169-F4.)

Cîmpul şi-a' lui îngrijiri aduc ininiii multă plăcere; 
Nu este gînd să nu poţi cu-aceste grijuri goni. 
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Pune-mblînziţi-i tăi tauri să-şi plece grumazul sub 
juguri 

Şi cu al plugului fier spintecă glia adînc; 
Incredinţează deschiselor brazde sămînţa Cererei, 
Ce, din aratul ogor, ţi-o vei întoarce-nsutit 34

• 

Şi Remedia amoris, lucrare căreia îi facem numai o 
prezentare sumară, rămîne în opera ovidiană ca un adaos 

. nesemnifiioativ a.I producţiei sale erotice. 
Fenomenul ilustrat în operele citate mai sus se explică 

prin modul de gîndire al epocii de început a imperiului 
şi dacă ne mirăm asrtăzi cum de a fost cu putinţă apariţia 
unor opusuri în totală discordanţă cu preocupările unui 
mare poet, apoi putem fi siguri că pentru moravurile vre
mii, faptul petrecut se încadra perfect în viziunea nobi
limii romane. Nu tot astfel judeca însă şi Octavian Augus
tus, reprezentant de frunte al clasei dominante, care -încă 
mai păstra amintirea republicii lui Cato Censorul 35

. îm
păratul îşi dă seama că alcătuirea statală romană va în
cepe cu destrămarea morală a familiei şi, în consecinţă, 
adoptă unele măsuri de însănătoşire a societăţii aristocra
tice. Aşa se face că operele lui Ovidius din această primă 
parte a existenţei sale cad in contrapunct pe linia politicii 
lui Augustus. Poetul inrtuieşte pericolul şi pe temeiul unei 
maturităţi pe care i-o conferă cei 45 de ani, se orientează 
imediat către arta serioasă, scriind Metamorphoses -
Metamorfozele, în 15 cărţi - operă .de erudiţie şi Fastele 
(Fasti). Dar scrierile despre amorul mai mult sau mai 
puţin liber vor rămîne drept martori irecuzabili, cînd 
autorrul lor va fi pus sub acuzare. Ciclul literar de poezii 
erotice, începînd cu anul 23 î.e.n., se încheie în anul 2 e.n., 
dată de la care poetul îşi începe aativitatea în domeniul 
marilor sale creaţii, aşa după cum dealtfel, îşi aminteşte 
în ultima sa elegie din Amoruri. Primii paşi de creator 
autentic îi arată în Metamorphoses - scrise între anii 
2�8 e.n., în care autorul se .dovedeşte robust, serios, gin
gaş, inventiv. 

Cercetînd sursele de inspiraţie ale poetului pentru 
această lucrare, constatăm că îndeosebi mitologia a exerci
tat o puternică atracţie asupra acestuia. Bogata sa imagi
naţie fertiliza cu uşurinţă cîmpia fantasticului cu eroi din 
lumea legendelor, cu zei, cu semizei, zîne şi naiade, pe 
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caire apoi, îi S1Upunea uruui necurmat proces proteic. Cum 
în epoca lui Augustus rnu se cunoştea concepţia evoluţio
nistă, poetul, urmînd credinţele atunci practicate, se făcea 
adeptul transformărilor instantanee. Aşadar, în alcătuirea 
concepţiei sale despre lume, era loc destul pentru ca extra
ordinarele sale Metamorphoses să prindă fiinţă. Abordînd 
materialul lor, se va fi gîndit poate s-atingă două ţeluri: 
să dovedească împăratului că şi el aparţine grupului de 
poeţi care se angajaseră a-l susţine în politica sa de sal
vare a bunelor moravuri de la Roma şi apoi să-şi realizeze 
opera de apogeu, cunoscute fiind preferinţele sale pentru 
miirific. Cam aoestea ar fi coordonatele psihologice pe care 
se înscrie acest ,poem ovidian, care constituie coronamen
tul activirtăţii sale literare de la Roma. In cele peste 12 OOO 
de versuri ne înfăţişează două sute patruzeci şi şase de 
legende, începînd ,cu haosul primar şi sfîrşind cu apoteoza 
lui Augustus. Ele sînt şlefuite măiestrit. Preţul lor s-a 
verificat cu scurgerea vremii, timp de peste două milenii 
de la apariţie _şi pînă azi, fără ca pe parcurs să-şi fi pier
dut din strălucirea ini,ţială. Ceva mai mult, ele au fertilizat 
pe o imensă arie fantezia altor poeţi de mai tîrziu. Deşi 
s-ar părea că nu interesează depozitele care au furnizat
poetului materi,alul oarecum brurt, totuşi, atenţia suscitată
de apariţia minunatului şlefuitor sulmonez a determinat
pe istoricul literar să caute izvoarele din care s-au născut
cele 15 cărţi. La această problemă de geneză poetică s-a
răspuns în parte. O explicaţie deplină nu s-a formulat
pînă acum. Oriicum, se poate afirma cu certitudine că
poetul a cunoscut operele cu caracter mitologic ale pre
deoesori:1or săi greci şi latini: Theogonia lui Hesfod, Aitia lui
Callimach, Heteroiumena lui Nicandru din Colophon, Me
tamorfozele lui Parthenius, poemul Nunta lui Pe leu şi a
zeiţei Thetis, al lui Oaitul 36 etc.

Fondul mitologiic glI'eco-latin constituie produsul comun 
al anti•chităţii mediteraneene, acumulat încă din îndepăr
tatele timpuri, în cadrul concepţiei politeiste despre pute
rile supranaturale. In contemporaneitatea secolului lui 
Octavian Augustus, acel fond mitologic se păstra. Mitolo
gia nu mai constituia propriu-zis o religie, ci mai degrabă 
un depozit al sincretismului faţă de care oamenii păstrau 
respect, dar nu şi teamă SJU,perstiţioasă. Către acest fond 
mitologic s-au îndreptat lirele poeţilor amintiţi, inclusiv 
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• 

oea ovidiană. Pe acest teren pri,elnic se întîlnea·u poeţii 
vremii, întrecîndu-se în pr•elucrare,a aceluiaşi bog.a,t mate
rial. Thte cl1ar deci ,că, a1cătuindu-şi minun,atele Metamor
phoses, Ovidius n-a imitat pe nimeni, ci s--1a docum,entat,
opera sa constituind o pro·duoţie personală şi nu mai puţin 
.apogeul 1artei sale poetice. 

Poemul începe în m·od solemn prin·tr--o invocaţie către
zei - procedeu tradiţional intîlnit în poem·ele şi epop,eile 
greco-rom,ane: 

In nova f ert ani mus mutat as dicere formas 
Corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas) 
Adspirate meis, primaque ab origine mundi 
Ad mea pe1"petu1-Lm deducite tempora carmen ! 

(Metamorphoses, I, v. 1-4) 
• 

Metamorfoza-n noi forme a fo1„melor gîndul îmi este 
· Să povestesc, o, ze'i ( şi-acelea-s a voastră lucrare); 
Fiţi de-ajutor năzuinţelor mele şi-mi duceţi povestea 
De la obîrşia lumii pînă în vremile noastre31

. 

Poetul anti1cipează creaţiun,ea lumii, .admiţînd exis<tenţa 
haosului primar. El conturează o interes•antă cosmog1onie, 
împru,mutîrudu-şi ideile filozofice de la gîn,ditorii greci, 
Anaxagoras38 .şi E1npedocles39

. Termenul semina rerum -
seminţele lucruril,or - c. 1, - 9 - îl întîlnim şi la Lu
cretitlS în poemul fil.oz·ofi,c De rerum natura. Momentul 
culminant în crear-ea universului şi î11 evoluţia vieţii pe 
pămînt îl constituie apariţia omului - fiinţă înzestrată cu 
r·,aţi,une - mentis capacius altae, c. I - v. 76 - căruia.

poetul îi aduce un elogiu înălţîndu-i un en,tuziast i.mn, 
arătind perpetua lui aspi·raţie sp1"e înălţimi : 

Pr·onaque cum sp�ctent ani11ialia cete1·a terram, 

Os ho1nini sublime de·lit caelumque videre 

11.lssit et erectos ad sidera ·tolle1"e vultus. 
• 

(Metamorphoses, I, v. 84-86) 

Celelalte făpturi, aplecate, privesc în ţărînă : 

Omului el îi dădu obraz înăltat si îndemnul 
• I 

. 

Sus să privească spre cer, să-şi ridice fruntea spre stele. 
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Apoi, autorul Metamorfozelor perindă prin faţa lecto
rului său cele patru vîrste ale omenirii : vîrsta de aur, de

argint, de aramă şi; în sfîrşit, cea de fier. Aurea aetas, 
c. I, v. 89 - vîrsta de aur - dominată de Saturn40

, cînd
oamenii trăiau în deplină armonie cu firea. Această epocă
elaborată de imaginaţi.a omului cu mintea de copil care
crede în basme, constituie desigur o fabulaţie, dar primi
tivii o acceptă ca pe o existenţă posibilă, manifestîndu-şi
nostalgia după ţărîna care dă roade fără eforturi şi după
ţara în care curg riuri de Lapte şi miere :

V er erat aeternum, placidique tepentibus auris 

Mulcebant Zephyri natos sine semine flores. 

Mox etiam fruges tellus inarata ferebat, 

Nec renovatus ager gravidis canebat aristis; 

Flumina iam lactis, imn flumina nectaris ibant. 

(Metamorphoses, I, v. 107-111) 

O primăvară era ne-ntreruptă: Zefirii cei molcomi 

Cu ,adieri căldicele, flori desmierdau !f"ăsărite 

Fără sămînţă; pămîntul rodea chiar fără arătură 

Şi nelucratele-ogoare albeau, de bogatele spice 

Pline; curgeau peste tot rîuri mari. de nectar şi de lapte. 

Tabloul paradisiac pictat de imaginaţia poetului pen-
tru a ·reda nevinovăţia vieţii pe pămînt este de fapt viziu
nea omului în stare de pruncie, care-şi consolează exis
tenţa chinuită, visînd la imposibile stări de fericire. Nu 
ne îngăduim a crede că Ovidius împărtăşea şi pentru sine 
aceste convingeri nai•ve, dar ştim că în materie de creaţie 
artistică realitatea .prea adesea cade pe pkm secundar. 
După peisajul înscris pe fond senin urmează imagini de 
răvăşiri pustiitoare ale apelor. Versmile poetului devin 
grave, ca şi cerul carie se posomorăşte - bră:zJdat înfrico
şător de fulgerele lui Jupiter41 care zvîrle pe pămînt trăs
nete teribile. Descripţia capă-tă puteri pe măsura îngr,ozi
toarei dezlănţuiri a elementelor naturii şi îndaită diluviul 
pusti,eşte totul în cale şi îne,acă vrăjmaş toată suflarea, 
precum şi agonisirea necăjiţilor romani : 
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Exspatiata ruunt per apertos flumina campos, 
Cumque satis arbusta simul, pecudesque virosque, 
Tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris. 

(Metamorphoses, I, v. 285-287)

Rîuri ieşite din matcă s-aruncă pe cîmpuri întinse 
Şi laolaltă duc holde, şi arbori şi vite şi oameni, 
Case şi temple cu sfinte odoare. 

Descrierea diluviului este impresionantă, iar autorul se 
vădeşte un adevărat romantic, căruia îi place să prindă în 
versuri minia cerului, şi a naturii dezlănţuite. 

Dar grozavei calamităţi acvatice, descrisă în cartea 
a I-a a Metamorf.oze}or îi urmează în cartea a II-a, urgia 
unei pîrjio11toare canicule: Phaethon, nesăbuitul fiul al lrui 
Phoebus 42, vrînd să mine caii de foc ai soarelui, îi scapă 
într-un moment de ne,atenţie, iar aceştia pornesc acrum în 
neştire, apropiindu-se de pămînt şi arzînd totul în cale. 
Calamitatea focului se întinde cu repeziciune şi este pe 
aproape de a incendia întregul univers. Poetul pri\leşte , 
îngrozit spectacolul de dezastru, pe care îl descrie măreţ : 

Pabula canescunt, cum frondibus uritur ,arbor, 
Materiamque suo praebet seges arida damno. 
Parva queror: magnae pereunt cum moenibus urbes. 
Cumque suis totas populis incendia gentes 
In cinerem vertunt. Silvae cum montibus ardent. 

(Metamorphoses, II, v. 212-216). 

Vai, se usucă păşunile; arborii ard cu frunzişul 
Holdele-uscaţe dau hrană prăpădului lor. Vai! Dar 

plîns-am 
Pagube mici. Pier cetăţile bine-ntărite cu ziduri 
Focul preface-n cenuşă ţinuturi întregi şi popoare; 
Munţii se-aprind şi cu ei, pădurile lor. 

Dacă legenda diluviană se poate afla în amintirea po
poarelor antice, cea a dezastrului incendiar trebuie că a 
luat naştere fie din producerea marilor secete, fie din 
erupţiile vulcanice, în perimetrul cărora, viziunea pîrj,o
lului descris de poet îşi are temei cu ,orizont limitat, dar 
real şi îngrozitor. 
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Legendele transformiste se succed apoi, înlănţuindu-se 
şi contopindu-se în ansamblul operei, iar autorul, mirat, 
dar întotdeauna atent la desfăşurarea minunartei comedii 
mitologice, se zăreşte discret înapoia lor, ca un adevărat 
demiuil1g. Astfel, eroii creaţi de marea fantezie colectivă 
din lumea antică, se lasă .preschimbaţi rînd pe rînd : în 
pietre, în plante şi în animale, aşa cum blocurile mar
moreene se transformă în chipuri sub dalta meşterită de 
marii sculptori. Pe drept cuvînt se pune atunci întreba
rea : deoarece cu ajutorul daltei se obţine o operă nemu
ritoare, de ce n-ar fi posibil acelaşi lucru şi cu ajutorul 
cuvîntului ? 

Se pare că Ovidius, ca şi alţi mari lirici, a realizat 
cu multă acurateţe opere de acest gen, izbutind să echi
valeze pe Phidias sau P.raxiteles în preocuparea desăvîr
şirii plastice. Astfel, Daphne este prefăcută în laur, Io în 
juncă, Syrinx în trestie, Narcis în floare, Echo în ecou, 
Cycnus în lebădă, Battus în piatră, iar Actaeon în cerb 43• 

Trecerea dintr-un regn într-altul se face cu respectarea 
impusă de regula genurilor proxime şi nici un semn de 
siluire nu apare jenant. Un admirabil exemplu ni-l oferă 
descrierea transformării Menadelor în arbori, · drept pe
deapsă pentru că acestea l-au ucis pe Orpheu44, zeul 
muzicii: 

Dumque ubi sint digiti, clum pes ubi quaerit, et 
ungues, 

Adspicit in teretes lignum succedere suras, 
Et conata femur maerenti plangere dextra, 
Robora percussit; pectus quoque robora fiunt : 
Robora sunt umeri, longos quoque bracchia veros 
Esse putes ramos, et non fallere putando. 

(Metamorphoses, XI, v. 79-84) 

Unde le este făptura: degete, unghii, picioare, 
Văd, pe rotundele pulpe, cum urcă a lemnului scoarţă. 
lndurerate, voind să-şi lovească a lor coapsă cu mîna, 
Bat doar în lemn; tot în lemn se prefac ai lor mneri 

şi piepturi: 
Dacă credeai că întinsele braţe sînt ramuri aevea, 
Nu te-nşelai de fel într-o astfel de încredinţare. 

41 

www.ziuaconstanta.ro



Descrierea transformării Menadelor în arbori se înru
deşte cu descripţia homeri,că. 

Dar cu tot caracterul tragic al poemului, Ovidius nu 
uită că arta lui personală constă în folosirea gingăşiei 
subtile. De aceea introduce în el poveşti de iubire, dind 
operei frumuseţe lirică prin demoltarea sentimentelor pro
fund umane. Astfel Pymmus şi Thisibe, PhUemon şi Baucis, 
Orpheu şi Eurydi,ce reprezirută pernonaje oare au devenit 
celebre prin initensiitaitea s,entimerutului de dragoste, dev01ta
mentul lor neţărmurit şi puterea de sacrificiu de care au 
dat dovadă. Mi,tiul lui Orpheu45 ocupă un loc proeminent în 
Metamorfozele ovidiene. Cîntăreţul din Rhodope - cel 
care prin puterea artei sale reuşise să îmblînzească pînă 
şi fiarele - impresionează prin tragismul durerii sale. El 
o pierde a doua oară pe soţia iubită Eurydice.

Versurile care redau imaginea zonelor întunecate ale
infernului unde se reintorses•e Eurydice, datorită nenespec
tării de către Orpheu a ,condiţiilor puse de Pluton 46 de a 
nu privi înapoi, ating un dramatism zguduitor: 

Carpitur adcliv1JS per muta silentia trames, 

Arcluus, obscurus, caligine densus opaca. 

N ec procul abfuerant telluris margine summae: 

Hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi, 

Flexit amans oculos : et protinus illa relapsa est ;
Bracchiaque intendes prendique et prendere certans 
Nil nisi cedentes infelix adripit auras. 

(Metamorphoses, X, v. 53-59) 

Ei apucară-n mijlocul adîncii tăceri o potecă 
Greu de urcat prin al ceţii dese şi oarbe-ntuneric. 
Foarte aproape erau de-a pămîntului faţă, cînd iată 
lndrăgostitul de teamă că-i scapă şi dornic is-o vadă, 
Ochii întoarce, dar fata pe dată-napoi este smulsă. 
Braţele-ntinde spre ,el, să-l cuprindă, să fie cuprinsă, 
Dar n-a mai prins decît aer, ce-i fuge prin degete, 

biata. 

Această duioasă poveste de dragoste se va repeta de-a 
lungul secolelor care au urmat, fie prin imitaţii, fie prin 
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tmpru1nut·uri în zeci şi zeci de opere, unele clin ele deter
mitL1nd plăsmuiri ori·gim1l!e, ca de exem1plu Orfeu şi Eury
dice„ la compozitorul german Glilck. 

Ajungînd către sfî:rişitul Metamorfozelor, Ovi1dius ne de
S•ci·ie ca un mar.tor ocular, în ,ca•r'bea :a XV-1a, transformarea 
lui Ca·esar în stea, după car-e, urmîn,d alte ·exemple poe
tice, îi în,chină .lui Octavian mai multe versuri şi-l glori
fică în chip de zel1. Omagiul împăratului nu trebuie con
fun,d.at cu un act fin-al de ,adulaţie, d·eoarece coronamentul 
oper-ei nu--1 constituie această re,verenţă poetică, ci con
vinger-ea, clamată mîn,dru de poet, că ope,ra sa va înfrunta 
uzura vremii şi îi va purta n-um·ele în z·onele nemuririi • 
Ca şi Hor,atiu, au,torul era c·onştient de v·a.loarea sa : 

• 

Iamque opus exegi, quod nec I ovis ira, nec ignis, 
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas. 
Citm volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius 
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi; 
Parte tamen meliore mei super alta perennis 
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum; 
Quaque patet domitis Romana potentia terris, 
Ore legar populi; perque omnia saecula, f ama, 
Si qiiid habent veri vatum praesagia, viva1n. 

' (Metamorphoses, XV, v. 8:1-879) 

Am încheiat o lucrare pe ,care mînia lili Joe 
Foctll sau fierul sau timpul cel laconi n-o pot nimici. 

Cînd 

Ziua cea neîndurătoare, ce are drept doaÎ· asup1·a 
Trupului meu, va voi, nu ştiu cînd, să-mi sfîrşească 

viaţa, 
Partea cea bună din mine, cea nemuritoare, purtată 
F�-va ·deasupra stelelor; numele n-are să-mi piară; 
Peste întinsul pămînt stăpînit de puterea romană 
Fi-voi citit de popoa1·e, trăi-voi cu faimă prin veacuri. 

Metamo·rfozele ,au dat lui Ovi1diu d .1·ept de cetăţenie în 
panteonul poeţilor cu ci•rculaţi·e uni,ver&ală şi au făcut să 
nu se· _piardă atîte·a legende şi mituri, unele n1ai frumoase 
decît celelalte, prin semnificaţia }or simboli1că. Fiin,dcă ele 
s-ar fi pierdut cu sigua:.anţă, ca .atîtea a1te comori ale ge
niului •omenesc, dacă Ovidius n-ar fi ,avut feri,cita inspi
raţie de a le aduna cu grijă de pe aria gre1co-romană, d,e 
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a le fi revalorificat la potenţa artistică şi de a le fi oferit 
beneficiarilor din vremurile noastre. 

In plus, profeţia poetului s-a împlinit: faima lui de 
orizont universal. îl va purta pururea prin veacuri. Finalul 
Metamorfozelor este măreţ, fără ostentaţie, el asemănin
du-se cu mulţumirea de sine încercată de un lucrător care 
şi-a încheiat truda împăcat. 

Tot pe linia preooupărilor serioase se înscrie şi alcă
tuirea Fastelor (Fasti), operă amplă rămasă însă netermi
nată. Elaborarea ei a început imediat după anul 8 î.e.n. 
şi a continuat în timp, cuprinzînd şi o parte din anii exi
lului tomitan. El intenţiona s-o akătuiască în 12 cărţi -
cite una pentru fiecare lună a anului - dar n-a realizat 
decît şase înainte de plecarea în surghiun. Opera a fost 
dedkată lui Germanicus, deşi iniţial fusese închinată lui 
Augustus. 

Fastele cuprind calendarul roman versificat şi probleme 
de astronomie, ca apariţia şi dispariţia constelaţiilor şi 
diferite semne cereşti : 

Tempora cum causis Latium digesta per ctnnum 
Lapsaque sub terras, ortaque signa ccmam. 

(Fasti, I, V. 1-2) 

Anul latin voi cînta cu-mpărţirile-i ş-ale lor pricini, 
Stelele cînd răsar, sub orizont cînd apun. 

Poetul evocă obiceiurile străvechi, ceremoniile reli
gioase, cronicile şi analele poporului roman: 

Sacra recognosces annalibus eruta priscis, 
Et quo sit merito quaeque notata clies. 

(Fasti, I, V. 7-8) 

Scoasă clin vechile anale, citi-vei sfinţite-obiceiuri 
Şi pentru ce s-a-nsemnat fiece zi într-un fel. 

Vorbind despre luna ianuarie, el o derivă de la Ianrus 
- veche zeitate italică - căreia îi cere protecţia pentru
poporul roman. Zeul, ţinînd un toiag în dreapta şi o cheie
în stînga, devine călăuza poetului în descifrarea tainelor
trecutului, în de luşirea sen ului unor sărbători şi practici
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tradiţionale. Descrierea Anului Nou pricinuieşte poetului 
un spor de energie cr-eatoare, optimism şi încredere în 
viaţă: 

Prospera lux oritur; linguis animisque favete. 
Nune dicenda bona sunt bona verba die. 

(Fasti, I, V. 71-72) 

Zori cu noroc ne răsar: tăcere şi gînduri curate ! 
Zilei bune de-acum vorbe de bine grăiţi! 

Apoi, continuă amintindu-ne de alte sărbători tradiţio
nale ale romanilor: Carmentalia, Lupercalia, Feralia, Pari
lia, Ce,rialia, F1oralia etc. 

Ziua a trei.a a idelor lui februarie de exemplu e.ra con
sacrată ;,Lupercaliilor", fiind legată de cultul lui Pan, zeul 
turmelor. Se face o incursiune în această străveche tra
diţie, dîndu-se amănunte de ordin mitologic şi coborînd 
în protoistoria Romei, cînd oamenii duceau o viaţă extrem 
de simplă: 

Vita feris similis nullos agitata per usus; 
Artis adhuc expers, et rude volgus erat. 
Pro domibus frondes narant, pro frugibus herbas: 
Nectar erat palmis hausta duabus aqua. 
Nullus anhelabat sub .adunco vomere taurus, 
Nulla sub imperio terra colentis erat. 

(Fasti, II, v. 291-296) 

Viaţa ei şi-o duceau ca .fiarele, fără nevoie, 
Vulg necioplit şi lipsit de vreun meşteşug. 
Case aveau de frunziş, drept hrană aveau numai 

ierburi, 
Apa sorbită din pumni o socoteau un nectar. 
Taurii nu gîfîiau sub pluguri de lemne-ndoite, 
Cîmpul nu se afla ele vreun plugar stăpînit. 

Floralia, sărbătoarea primăverii, a florilor, se desfăşura 
exuberant, între finele lui aprilie şi începutul lui mai. In 
cadrul ei festiv era cinstită. zeiţa Flora, la greci Chloris. 
Ac�astă dată calendaristică, cu tendinţa spre frumos şi 
prospeţime a oamenilor, este descrisă de poet în versuri 
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străbătute de ales suflu liric. Şi cine altul putea evoca mai

bine gingăşia florilor, aceste efemeride policrome, care 
invită la viaţă pe toţi oamenii plini de eterna dorinţă de 
regenerare a vieţii ? Horele, Charitele participă la bucuria 
întregii naturi, învolburîndu-se cu omenirea toată într-un 
fel de beţie cosmică atît de necesară omului, după starea 
de veghe hibernală. Şi de daita aceasta sensibilitatea ovi
diană keamătă intens, ca o descărcare de griji sufocante, 
atît ale sale cit şi ale semenilor săi: 

Roscida cum primum f oliis excussa pruina est, 

Et variae radiis intepuere comae; 
Conveniunt pictis incinctae vestibus Horae, 

Inque leves calathos munera nostra legunt: 

Protinus accedunt Charites, nectuntque coronas, 

Sertaque caelestes implicitura comas. 

(Fasti, V, v. 215-220) 

Roua cea răcoroasă îndată ce piere din frunze 

Şi-al florilor vîrf razele îl încălzesc, 

Iată că Horele vin încinse-n veşminte pestriţe 

Darul meu îl culeg în cite-un coş uşurel. 

Iute şi Charitele se apropie, leagă buchete 
Şi cununi de-mpletit într-al cereştilor păr. 

Poem cu caracter etiologic, influenţat din scrierile ase
mănătoare din epoca elenistkă (Aitiile lui Callima.ch) 47, ca
şi de opere de tradiţie latină (Origines a lui Cato; De Fas
tis a lui L. Cincius Alimentus 48) - Fastele aduc o notă
aparte în ansamblul creaţiei ovidiene, ca şi în cadrul în
tregii literaturi latine. Şi, deşi cartea este împrumutată 
cu episoade mitologioe şi uneori chiar cu unele metamor
foze, ea n-are adiacenţă ou poez�a propriu-zisă şi, din 
prozaismul ei sec, n-o poate salva nici retorismul, în care, 
cu prilejul altor elaborări, autorul s-a dovedit un mînuitor 
de prim rang. Aşadar Fastele, fără să se ridice deasupra 
nivelului mediu de creaţie artistică, se rînduiesc în raftul 
�crierilor cuviincioase şi dacă nu oferă astăzi interesul 
scontat de autorul antic, ne pun la îndemînă cel puţin 
valoare.a unui document artistic. 
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Alungarea din Roma 

Cffnd gloria îi surîdea pentru eternitate - talentu-i ro
bust şi plin de s,evă se afirmase plenar în Metamorphoses 
- şi cînd scria celelalte .şase cărţi din Fasti (era anul
8 e.n., deci avea 51 de ani), deodată se năruie rtemeiul
vieţuirii sale la Roma: Octavian Augustus dă un edict de
.rei1e,gare potrivit căruia poetul iubidlor şi miturilor este
trimis la Tomis, cetate elenă din ţara geţilor de pe ţărmul
de vest al Pontului Euxin.

De ce natură a fosrt vina care a stîrnit mînia autocra
tului ? Exceptînd scrierile ovidiene din exil şi o fugară 
menţiune din secolul IV, atribuită lui Sextus Aurelius 
Victor 49, nu găsim la contemporani nici o referinţă în 
privinţa drelictuliui de care s-a făcut vinovat. De asemenea 
nici la istoricii de mai tîrziu nu aflăm vreun indiciu, aşa 
încît este foarte greu, dacă nu imposibil, să se stabilească 
in mod cert caruza re1egării. Totuşi să încer•căm. 

Am menţionat .deja hotărîrea lui Octavian Augustus de 
a însănătoşi moravurile Romei imperiale, ale nobilimii 
zgomotoase, începînd cu eradicarea manifestărilor deca
dente din propria-i familie. Mîhnit de boală şi de bătrî
neţe, autocratul se arăta intoleranrt faţă de unele simptome 
ale desfrîului public, fără să ia seama la ceea ce se în
timpla chiar în propria sa familie. Curînd însă comporta
irea scandaloasă a nepoo,tei sale, Iulia Minor, capătă noto
rietate publică şi atitudinea lui Augustus, o clipă, se des
cumpăneş<te. Vrînd să înăbuşe scandalul, împăratul ape
lează la măsuri contraindicate, aşa încît familia sa devine 
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centrul disp:rieţului general. AugUS<tus însă îşi continuă cu 
perseverenţă acţiunea de a curma o alunecare a moravu
rilor sociale începînd de data aceasta cu pedepsirea des
cendenţilor imperiali. Astfel, uşuratica sa nepoată este 
exilaită, iar odată cu sancţi,onarea ei, cad mai multe vic
time, între care şi Ovidius. El este relegat La T,omis (exilare 
fără confiscarea averii) sub acuzaţia de corupător al tine
rimii, prin intermediul operei s,ale, Ars amandi. Dar în 
această privinţă, .dată fiind nesiguranţa care învăluie cauza 
exilării, s-au formulat mai mulite ipoteze dintre care trei 
mai verosimile se impun atenţiei: 

Prima, susţinută de Bayeux so, Cuvillier-Fleury 51, 

Boissier 52, Cartault 53, Korn-Ehwald 54, Schanz 55 etc., care 
sînt de părere că principala cauză rezidă în publicarea 
colecţiei de poezii eroitice Ars amandi sau Ars amatoria.

Cea de a doua, sooţinută de: Villeneuve 56, Nageotte 57, 

Plessis 58 şi Ripert 59, îl consideră pe Ovidiu părtaş la un 
complot împotriva lui Ttberius - fiul Liviei - cu scopul 
de a-l impune ,].ia succesiunea tronulru.i pe proipri<ul nrepot 
al împăratului, pe Postumus Agrippa.

In sfîrşiit a treia, susţinută de S. Reinach 60 şi J frome 
Carcopino 61, ar fi ,o variantă de natură mistico-religioasă, 
potrivit căreia Ovidius ar fi participat la unele culte şi 
ceremonii misterice, interzise de lege - se pare, în cinstea 
zeiţei Isis 62. 

Dar să auzim ceea ce însuşi relegatul ne mărturiseşte 
în mai multe elegii din Tristele şi Ponticele sale. Adresîn
du-se împă.ratului, el îi reproşează măsura-i arbitrară, prin 
nerespectarea legilor de procedură penală: 

Nec mea decreta darnnasti facta senatus, 

Nec mea selecto iudice iussa fuga est 

(Tristia, II, v. 131-132)

Tu nici prin hotărîrea senatului pe mine 

Nu m-ai gonit şi nici prin judecători aleşi 

A.ici se fc:1.ce loc unor nedumeriri. De ce Augustus nu
l�a supus judecării de delincverut? Se temea oare că vina
lui nu se încadra în textul legii ori dorea să nu devină
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notoriu un secret ce aparţinea familiei imperiale ? Astfel 
că, în decembri,e ·anul 8 e.n., Auigustoo semnează decretul 
de relegare. 

In ochii opiniei romane edictul imperial prezenta apa
renţa unei ,pedepse uşoare, fiindcă el îi cruţa averea şi 
drepturile civi,le. Faptul că nu s-a ţinut seama de judecata 
lumii, înseamnă că, în ceea ce priveşte gravitatea vinei 
imputate, împăratul avea anumite îndoieli .şi dacă totuşi 
a semnat edictul, nu încape :îndoi1ală că mîna sa IŞOVăitoare 
a fost îndrumată de o alta mai sigură. Oricum, avem bune 
temeiruri să credem că exipulzar,ea poemlrn, înitr-un loc 
a<tît de :îndepărtat ca cel a1es, servea cum nu se poate mai 
bine interesele curţii. Augustus s·e dovedea dement cru
ţîndu-i averea, iar Ovidius şters din lista celor vii, fără 
a fi ucis - ceea ce l-ar fi fă.cut odios pe împărat. Deci 
edktul, b1înd în aparenţă, constituia o formulă ce n-ar fi 
putut fi concepută decît de Uvia, teri:biLa soţie a autocra
tului. Ea acţiona cu inteliigenţă şi abilitate, netezindu-i 
fiului său Tiberius, drumul spre tron, iar îndepărtarea lui 
Ovidius de la R:oma, se pare că îşi ar,e ră:dădnHe în planul 
ei de a acapara prin eliminarea succesivă a celor care ar 
fi sprijinit eventual o altă candidatură, s:ît şi pe preten
denţii înşişi. Decretul de re}e:g,a,re ţinieia mai deginabă de 
îndepăiMJar,e a UillUi martoir jenant penrbr,u împărăteasă, dedt 
de cond!amrnarea unui delincvent. Oontirnuîndu-şi tentativa 
de disicu1pare in ,faţa 1egilor, po,etul adaugă: 

N ec mihi ius ci vis nec mihi nomen abest 
· N ec mea concessa est aliis ;f ortuna, nec exul
Edicti verbis nominor ipse tui.

(Tristia, V, 2, v. 56-58) 

Eu am ş-acuma nume şi drept de cetăţean, 
Şi bunurile mele n-au fost la alţii date, 
Edi_ctul tău nu spune că sînt un exilat. 

Raţionamentul său în versurile de mai sus este just în 
formă, dar nu şi în fon:d, deoarece el eludează adevărata 
cauză a condamnădi sale; chiiar dacă scapă legiilor, nu 
scapă împăraitului. In Tristia, poetul mărturiseşte totuşi 
că există două cau:zJe: carrrien - deci, poezia - aproape 
sigur Ars amandi, pentru conţinutul căreia a primit cali-
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ficarea de doctor obsceni adulterii (învăţ,ait în privinţa ne
ruşinatului adulter); şi a doua, o faptă mult mai gravă: 
error - o greşeală periculoasă - care, pe lîngă nociva 
Ars amandi, constLtuie un răru mult mai mare, comis de 
poet, într-un moment de rătăcire. De această error, el 
refuză însă să vorbească: 

Ut pateat sola culpa sub arte mea. 

(Tristia, II, v. 76) 

Să fie numai arta iubirii vina mea ! 

„Oarmen", poemul acuzatocr a1l tinereţii saile, cel care 
venea în totală contradkţie cu măsurile imperiale de asa
nare a răului endemic din comportamentul social al tine
rilor aristocraţi, o constituia însăşi Ars amandi sau Ars 
amatoria, operă cMe cuprindea, iLa drept voribind, versuiri 
pe care cititorul zile1or noastre le-ar găsi de-a dreptul 
inofensive. Autorului lor îi plăcea să treacă în ochii tine
retului drept călăuză în tainele iubirii, motiv pentru care 
dă sfaturi de conduită în faţa femeilor. El cîntă părul de 
mătase oasrbanie a,le Corinnei- întruchipacrea simbolică a 
femeii adorate - sau ii dep1în,ge moartea parpagahtlui. Pot 
oa.re asemenea „nimicuri frumos aduse" să pună în pri
mejdie de moarte mora1a pubUcă a imperiului lui Augus
tus? 

Şi-apoi colecţia Ars amandi :fa.l!Sese scrisă ou mulţi ani 
înaintea nefastului ordin de alungare, fără ca cineva de 
la curtea imperială să fi aV'l.lt ceva de spus. Ou toate aces
tea, .pentru a respecta adevărul, vom recunoaşte că pro
dusele mondenului poeit deitermina:seră formarea unui 
curent favorabi:l vieţii lasci�e, inutHe, a tineretului de 
stirpe aleasă. Este de la sine înţeles că Augustus, Livia şi 
fiul ei Tiberius - care la acea epocă girau mai toate afa
ceri,le imperiului cu aportul birocratic şi intrigile lor atît 
de complicaite, nu ,puteau da un mai drastic avertisment 
libertinilor, dedt izibind fără menajament .în cel ce cîntase 
acest facil mod de vi,aţă. Iată deci partea de contribuţie a
poeziei la vina ce a .adus poetului exilul 

· -

Cît priveşte cauza secundară - error - ar fi de bănuit 
mai întîi că ea se datoreşte .firii poetului şi participării 
sale la unele orgii practicate de membri' familiei lui 
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Augustus. Este posibil să fi făcut parte din anturajul Iuliei 
Minor, nepoata împăratului, femeie fantezistă şi libertină 
pînă 1a soallld0il, car.e ca şi mama sa, Iulia Maior, oe mai 
înainte fusese exiwaită în ins,ula Pandateria, sfîrşeşte şi ea, 
acumtă de imoralitaite, prin a fi suipusă aceluiaşi s1Uplidu. 
al exi,lării în insiula Trimerium. Nu se ştie prin oe conoors 
de împ1:1ejmă,ri, Ovidirus air fi 1uart parte la unia din orgii,le 
organizate de aceasta, ochii poetului surprinmnd-o într-o 
qituaţie diifici'lă. De aici, mărturiseşte el, ,,am vărut ceea 
ce nu trebuia" (Tristia, II, 1, v. 100-105). 

S-a mers pînă acolo incit unii exegeţi au formulat ipo
teza că „Diana goală" ar fi fost chiar Livia, împărăteasa. 
Dar să nu uităm că la data cînd se petreceau aceste eve
nimente la care Ovidius face referire din exil - dată care 
se plasa la cumpăna celor două ere -, împărăteasa tre
cuse de mult de vîrsta maturităţii, plasindu-se oricum în 
afarn vreunor bănuieli leg,ate de eventuale practici amo
roase. 

Deci nu sîntem prrea departe de adevăr oînd rămînem 
convinşi că numai într-o inadvertenţă legată de Iulia Mi
nor îşi găseşte explicaţia termenul error. Prin urmare, 
principala sa greşeală, aceea de a fi su�rins fără voie sau 
de a fi contemplat nudul nepoatei imperiale (în casa pro
prie, unde-şi ascundea amorul liber Iu'lia), şi mai mult 
poate, de a se fi .ştiut pU!blic că ,poetul a comis un aseme
nea „sacrilegiu", l-a mîniat pe Augustus în aşa măsură 
încît pedeapsa a survenit inevitabi,lă. Impărartul pretindea 
pen tnu el şi perutru membrii casei sme, nru nlUIDai !respect 
deplin, ci şi adoraţie re'1iigioasă. Această tgnorare sau lirpsă 
de discernămînrt şi tact pali:tic a fost poate mar.ea vină 
a lui Ovidius şi ea l-a costat exilul la '!'omis, de unde 
Livia şi .deS'cendenţii săi vor fa.ce tot ceea ce le va sta în 
putinţă spre a nu se mai întoarce niciodată. 

Substantivul ahst11act error a generat încă o multitu
dine de presupuneri, unele din ele initrînd chiar în dome
niul farutiasiLoului. Despre această error s-,a scris şi se va 
scriie mullt, nu fiindcă a fost o greşeală oaireoare, ci fiindcă 
este foarte posibil să frizeze politiieul. Ea constirtuie şi 
astăzi o enigmă, pecetluită de tăcerea celui ce a comis-o: 

4• 51 

www.ziuaconstanta.ro



· Perdiderint cum. me cluo criniina, carmen et error,

Alterius facti culpa silenda mihi.

(Tristia, II, v. 207-208)

Pe mine poezia şi o oarbă rătăcire 

Pierdutu-m-a; pe-a doua n-o pot destăinui. 

Şi totuşi poetul schiţează o direcţie către care imagi
naţia lectorului ,ar putea investiga, lăsînd să se înţeleagă 
oarecum, că în situaţia în care fapta lui ar fi fost înţeleasă 
de Octavian Augustus, ar fi fost de vină Livia şi Tiberius. 
Istoricii domniei lm Augustus au arătat însă precis rolul 
pe care l-a avut Li,via în deschiderea drumului către tron 
fiului său Tiberius, ţesînd ,pînză de intrigi şi determinînd 
mai multe asasinate pentru a �nlătura cand1daţii posibili. 
P:referin� 1ui Ootavi,an pentr,u nepotul său diirecit, Agrippa 
Postumus, era cunoscută de Fabia, soţia lui Ovidius, care 
la rîndu-i deţinea această taină de la fratele ei Fabius 
Maximus. Probabil că din casa poetului, prin sclavi, s-ar 
fi propaig,art; unele indis,areţii, care, desigur, l-,aru înfruri1at pe 
Tiberius şi _pe Livia şi n-ar fi exclus ca împărăteasa să fi 
cerurt soţului ei îpdepărtarea ,poetului şi .pedepsirea nepoa
tei împăratului, Iulia Minor, despre care s·e aflase că se 
întâlnea la el ou Iulius Silanus. Aşa se face că poetul a 
fost acuzat de proxenetism - lenocinium - de către 
Augustus însuşi, acuzaţie nedreaptă care nu poate rezista 
unei aprecieri oritke pentru evidentul motiv că Ovidius, 
avînd o stare civi'lă onorabilă şi un nume bun în conside
raiţia opiniei civice romane, nu putea coborî pînă la o 
atare practică de:ZiOnoranrtă. S-ar fi putut totuşi ca libertina 
nepoată de împărat să-şi aranjeze întîlniri-le cu Iulius Si
lanus fără ştirea lui Ov1dius, iar runa din ele• să fi fost 
surprinsă ocular de gaZJdă, care însă de teama urmărilor 
teribile, n-a .adus faptul j,osnk la cunoştinţa lui Au,g,UJStus.
ln acest sens sîntem îndreptăţiţi să facem exegeza versu
rilor: 

Cur aliquid vidi ? cur noxia lumina feci ? 

Cur imprudenti cognita culpa mihi? 

Inscius Actaeon vidit •sine veste Dianam. 

Praeda fuit canibus non minus ille suis 
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Scilicet in suparis etiam fortuna luenda est, 
Nec veniam laeso numine casus habet. 

(Tristia, II, v. 103-108) 

De ce n-au prins de veste mai înainte ochii ? 
De ,ce, mi-alunecară ? De vină ei au fost ! 
Actaeon fără voie văzu pe Diana goală, 
Dar dinii foi îndată ,pe el l-au sfîşiat. 
Iertare .nu se-ncape, la zei plăteşti greşeala 
Chiar cea ,fără de voie, cînd îi jigneşti pe zei. 

. l 

Poetul, în lumina analogiei cu Aotaeon 63, a surprins cu
oohii ceva deosebit, probabil nudul desfranatei Iulia Minor. 
In ipostază simiJa:ră a SIUTprins legendarul vînător pe Di1ana, 
ce-'l p1iefaoe în corb, sfîrtecat apoi de propriii săi cîini. 
Aşadar, răzbunarea imperială îşi are o explica,ţie plau
zibHă. 

Impăratul ar fi putut desigur să ierte indiscreţia ne
voită a lui Ovidius, prirvind ,capriciile Iuliei, dar cuin putea 
S-<O ierte ră-zhunărtloarea lui soţie Livia, caire, după oum se 
ştie înlătură din preajma bărbatului său tot ce reprezenta 
legătur.ă directă de rUJbedenie? Manid:estarea simpaitiei sale 
şi a Iuliei Minor pentru Agrippa Postumus - pe atunci 
exilat în insula P1anasi:a. - căruia anumite cercuri politice 
înoer:cau să-i nete2Jească drumul la succesiunea imperială 
în detrimentul lui Ttberius - avea să constiituie motivul 
unei teri.ibi-le diU!Şmănii a împărărtesei. Dils:credi-taţi, Iulia şi 
neforidrtn.Iil. poet n-au mai avut oum să înJ.ărtru.re consecinţele 
nefaste, suferind deopotrivă ri,gorHe unor pedepse aspre. 
lmpăratul, bătrin şi suferind, compromis în opinia Romei 
prin notorietatea dovezilor de desfrîu ale nepoatei sale 
Iulia, s-a lăsat somat de Livia, desemnîndu-1 ,conitra voinţei 
sale ca succesor, pe Tiberius. Nepoaita sa a fost exilată, 
iar poetul relegat în co1ţul îndepărtait al Scythiei Minor, 
la Tomis, pe coasta Pontului Euxin - Constanţa zilelor 
noastre. 

Prin urmare, poetul s-a făcut vinovat în faţa lui Augus
t,us tăinuind actul imora1l al Iuliei, act condamnat de ve
chlil.e moraouri romruiie - mos maiorum - dar a aipreci.Jat, 
poate, că rela,ţi.ile amoroase. dinrtre vlăsitarul imperiiail şi 
Sikmus nu vor avea urmări atît de nefuste, şi ,apoi el nu 
.ir fi putut destăinui ,un secret ce nu-i aparţinea şi pe care 
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l-a aflat fără să vrea. In aiceaistă situaţieJ delaţiunea nu era
de recomanida.rt, mai a1es că eroii înrtîmplării îrucriminiate
din punct de vedere politic, erau cu mult prea puternici
faţă de persoana sa. Tăcerea timoratei gazde a fost com
promisă însă de limbuţia sclavilor:

Quid ref eram comitumque nef as famulosque nocentes ? 

(Tristia, IV, 10, v. 101) 

Dar ce-mi făcură-amicii ? Dar sclavii ce-mi făcură ?

Asrtf,el secre1:Jul des,coperit s-a risiipirt în 1Joiaită Roma, îndrt 
poetul ne mărturiseşte în cunoscuta elegie autobiografică: 

Causa meae cunctis nimium quoque nota ruinae 
lndicio non est testificancla meo. 

(Tristia, IV, 10, V. 99-100) 

Pricina prăbuşirii mi-o ştie toată lumea, 
Şi nu mai e nevoie aici să o arăt. 

E1 n-a mai căutat să se dezvinovăţească şi nid pe îm
părat nu l-a acuzat de duritate. In schimb, în versuri pline 
de simţire şi respect, i-a implorat clemenţa. Aşa cum ară
tam, istoricii, fi1ologii, ,criticii literari etc . .au emis încă alte 
două i;porteze de consistenţ,a un:ei verid1cirtăţi chiair şi rela
tive. 

Astfel, participarea lui Ovidius ,la mani,festări misterice, 
destinate exclusiv femeilor, în ,cinstea cultului oriental al 
zeiţei Isis - pentru bărbaţi, prohlbirt; sau .aceea de a fi 
asistat la o şedinţă a neopitagoricienilor, într-o cri:ptă de 
lîngă Porta M,a,g,giore - la Roma - unde aderenţii, în 
a�cuns, celebrau anumite mis,tere încercînd să ghicească 
viitorul şi întîmplărHe ce vor surveni în vi•aţa autocratului. 

Oricare ar fi fos,rt această error, ea a fost descoperită 
cînid Ov1dius se aiDlia în vizi-tă 1a prietenul săIU Maximus 
Cotta, în irusu1a EJJba (Epistulae ex Ponto, II, 3). Ellllldare1a 
judecăţii pnetim,illllui dieilinicvent vădeşte ou prisosinţă graba 
casei imperiale de a-l alunga pe poet, căruia nu i-a mai 
acordat nici măcar răgazul ,pen.rtru pregătirea tristului drum 
de exil: 
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Nec spatium nec mens fuerat satis apta parandi. 
Torpuerant longa pectora nostra mora. 
Non mihi servorum, comites non cura legendi, 
Non aptae profugo vestis opisve fuit. 

(Tristia, I, 3, v. 8-11) 

Dar eu de-atîta vreme, eu vai, încremenisem 
Nici timp n-aveam, nici mintea-mi nu sta atunci 

la drum 
Nu-mi alesesem încă nici sclavii, soţi de cale 
Nimic nu-mi pregătisem, nici straie de surghiun. 

Cînd ddn edictU!l de re.1egare află că va fi exilat la Tomis, 
Ovidius este cuprins de disperare. Fabia, soţia sa este lo
vită ca de trăsnet; sclavii îl booesc; prietenii fug de el; 
iar poetul, slab din fire, plirnge ca şi ceilalţi din jurul lui. 
Jalea era mar,e şi, din păoaite, el nu se va mai vindeca de 
răul €i pînă la moarite. 

Doborît sub greutatea teribilei sentinţe, Ovidius nu 
şti€ la ce mai poate recurge. A,re totuşi tăria de a combate 
hortărîrea Fabiei, ,care vrea să-l întovărăşească în exil, con
vingînd-o de necesitaitea rămînerii acasă, să acţioneze îm
preună cu prietenii, pentru dobîrndirea graţierii imperiale. 
ln elegia „Cea din urmă noapte la Roma", poetul descrie 
patetic despărţi.rea de soţia sa: 

Uxor amans flentem flens acrius ipsa tenebat, 
Imbre per: indignas usque cadente genas. 

(Tristia, I, 3, v. 17-18) 

Plîngeam, plîngea soţia şi mă strîngea în braţe, 
Şi plînsu-i ca o ploaie brăzda al ei obraz. 

Ceilal1i însă, admiratori, convivi sau .rude, l-au părăsit 
de îndată în acest€· împrejurări triste şi numai dţiva prie� 
teni au mai venit să-şi ia rămas bun: 

Adloquor extremum maestos abiturus amicos, 
Qui modo de multis unus et alter erat. 

(Tristia, I, 3, v. 15-16) 
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Am zis un trist adio mîhniţilor prieteni, 

Ce mulţi erau odată ! Şi-acuma numai doi ! 

Dar edictul lui Augustus era categoric şi condamnatul. 
după întoarcerea din insula E1ba, nu mai poate zăbovi 
deloc la el acasă. Trebuie să pă·răsească de îndată strălu
citoarea Romă, cerul blînd al Italiei şi să ia calea către 
ţinuturi necunoscute, pe meleaguri vitregite .şi :răscolite 
de atacuri baribare - colţ îndepărtat şi de curînid intrat 
în componenţJa Imperi1Ului, Roman, pe atunlCi parte a rega
tuliui trac �lientel1a[' - Ripa Thraciae 64, soo Sciţia Mică 56, 

El se îmbarcă la Brundisium, ca în vremurile tinereţii, 
cînid pleca în călătorie de stu:dii .şi a,gremenrt către Grecia 
şi Orient. Călătoreşte însă pe o coraibie veche şi şubredă, 
care prezenta puţine garanţii că va înfrunta tumulrtoasa 
călătorie de iarnă, anotimp în care foarte puţini marinari 
se încumetau să treacă marea, dar un firav călător meri
dional? 

Perip.Jul ovidian : Roma-Tomis (8-9 e.n.) 

Cu sufletul :l)drobit _şi îngrijorat de pedeapsa inumană 
ale cărei perapecti;ve sumbre le înrtreve"dea clar, Ovidius 
porneşte în zorii unei dimineţi ,de început autumnal pe 
drumul fără întoarcere al exilului tomitan. 

NIU ştim exact ce itinerar a urmait în prima p.31rte a 
că!lăitor1ei, saiLe. Isrtoridi- şi biogmfLl. săi înclină să oreadă oă 
s-a îmbarcat pentru Gre<:!ia, la Brundisium - ceea ce im
plică în chip necesar un prealabil voiaj terestru. A stră
bătut, mai întîi, regiunHe muntoase ale peninsulei italice,
indreptîndu-se spre sud-est, către cel mai, important port
al wemii la Marea Adriatică, Brundisi um, de pe ţărmul
Calabriei. Drumul Lung şi obositor, cu bagaje .şi sclavi -
poate însoţirt de o escortă - va fi trecut în chip obligatoriu
prin Latium şi Campania cu respecti,vele .oraşe Praeneste
şi Vanafrum, prin munţii Samniţi străjuiţi de istoricul
centru Beneventum, şi de aici mai departe, spre Venusia
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ApuJ.iei, pentru a se sfirşi în fmmosul port adriatic, de 
unde va .începe partea a doua şi cea mai dificilă a periplu
lui, cea marină. 

Brundisium, în ciuda bancurilor de nisip, aduse de cu
renţii submarini, care îng,reuiau accesul spre portul natu
ral - corăibiiile ian(l()rau ·la aiţiva kilometri de ţărm - a 
fost din tot timpul punrtea de legătocă a I taliei cu Grecia 
şi Orientul Apropiat. Indelungul isrto-riei sale, .prin acest 
port au trecut armate numeroase şi puternice, în ale căror 
înfruntări preopinenţi as,pirînd la puterea supremă, sfir
şeau deseori în glorie deşartă ... Aşa de exemplu, după 
trecerea Rubiconului 66 de către Caesar, opoziţia senato
rială în frunte cu Sexitus Pompeius, se îndreaptă spre Gre
cia prin Brundisium . . . In aoel an 44 î.e.n. Octavi·anus, 
aflat în fruntea trupelor lui Caesar la ApoMonfa, se în
dreaptă spre Italia, debarcînd la Brunidisi.um ... Dar iată 
că virtuţilor militare .în dispute războinice le urmează 
uilJOOII'i şi gforii aurtenitiice ocroti,te de muze1e cărora le plă
cea pacecţ ... 

Pe poarta larg deschisă a Italiei către Grecia şi Orien
tul elenistic, pe unde pătrundeau valori1e inesrtimabi'le ale 
culiturii oelei mai elevate, într-o infinită gamă de producţii 
artisti-oe, poetice, retorice, ,ştiinţifice etc., ieşea gonit din 
propria-i patrie, unul dintre corifeii Romei mondene, care 
prin talentul său nepieritor a dat sitră:lucire chiar aceluia 
din mîrna căruia via suferi moartea exi'1ului: Ovildi,us. 

Cît de aspră şi potrivnică i-ar fi fost Marea Ionică în 
timp ce o trarverna spre Achaia 67, nu ştim. Ştim însă că 
a început să scrie chiar de atunci. Primele poezii ale Tris
telor s-au realizat in lungul acestei călătorii. 

Care-i vor fi fost gîndurile poeitului nefericit dnd a 
revăzut Ithaca 66 lui Odisseu, ne putem lesne imagina. Cită 
alinare sufoletească-i vor fi adus orizonturHe şi peisajul 
care se leagă legendar şi istoric de numele oraşu1ui home
ric, contemporanii noştri pot inrtui exact, ajutîndu-se de
liiigur şi de monrumentalull poem epic care a încîntat atîtea 
generaţii de admiratori ai Orbului din Chios. Cu cîită tris
teţe îşi va fi rememorat versurile din Iliada lui Homer, al 
căror conţinut de idei, în acele împrejurări triste i se 
potriveau atît de bine: 
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Asta e soarta ce zeii croiră sărmanilor oameni, 
Viaţa să-şi ducă-n durere, iar lor de nimic nu le pasă. 

Nenorocirea-l aşteaptă, dar are şi parte de bine. 
Dacă-i dă însă necazuri, îl face batjocura lumii, 
Femeia pe sfîntul ll)ămînt îl adulmecă fără de milă 
Şi umblă săracul pribeag, oropsit de zei şi .de oameni69 • 

Dar amintirea rătădrtorului Ulisse, în aventuroasa-i 
întoarcere către ţărmul Ithacăi pe care o părăsise pentru 
războiul tvoian, î1 readuce pe Ovidius la realirtăţile locului. 
Tocmai atunci trecea pe Lingă ţărmurile insulei descrise 
în versurile câre conţin imagini poetice de o plastkă pro
prie Odiseei: 

Eu locuiesc Ithaca, limpezitul 
Ostrov, pe unde-i muntele Neritul 
Cu freamăt ide păduri, la-nfăţişare 
Măreţ, şi unde împrejur sînt -multe 
Şi-apropiate insule, precum e 
Zachintul păduros, Dulichiu, Same. 
Ithaca-i cea ma'i îndelungată-n mare 
Şi scundă spre apus, iar celelalte 
Sînt mari spre răsărit . .Pietroasă, aspră-i 
Ithaca, dar ca bună mamă creşte 
Feciori voinici. Şi-apoi inimic mai dulce 
Ca ţara ei nu pot vedea pe lume 70.

Lumea de vis a Odisseei se pieI'de în zare odată cu ţăr
mlllll Ithacăi ... Ceph01l1Jonia odată depă,şiltă, corabia pă
trunde în l,un,g,UJl. golf,ului CorintJhk, adînic, în trupul Gre
ciei. Ţăirmu,l AetoUei, Phocidei şi Beoţ�ei la nord, şi ce1e 
ale Achaiei şi Arca;diei la sud, sînt toaite presărate de 
podoaba oraşelor încărcate de o străveche şi tumu1toasă 
istorie, cu începuturi care deseori ţin de legendă .şi mit. 

Ajunge într-un tîrziu la Corinth, oraşul care străjuia 
istmul de legărt;,m:·ă îrutre Gr:eci:a oorutinen'1:lailă şi Pe1L01ponez 
deci 1a drium,ul carre venea de l:a A>teilla şi Megara, ambe1e 
constituind şi atunci ca şi-n veacurile de mai tî>rzinl, puntea 
largă de unire a grecilor de ,pretutindeni. Poetul derbarcă 
în portul Lechra1e'UIII1. 
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Corinthul H reţine pe Ovidius mai mult timrp, atîta cît 
să treacă primejdia ,unei navigaţii în toiul iernii, şi tot
odată să se bucure înoă odată de desfăitătorul oraş, reclădit 
nu de mulită vr,eme, de către Caesar. Faima vieţii de lux 
şi opulenţă de aici îi fusese de multă vDeme fixată într-o 
exprimare prove11bială: non licet omnibus adire Corinthum 
- ,,nu-i dat tururor să se drucă în Corinith".

Dar bietul poet, de data aceasta nu mergea în fastuoasa
cetate helleni,că, ale cărei curtezane oblăduite de Afoodita 
îi vor fi creait în urmă cu peste trei deoenii prilej de in
spiraţie .galantă . .&cum dacă-şi mai putea îngădui evocări 
din tirnerieţea de muJ,t ,apusă, dnid, la Coirinth, Vies,el şi 
încrezător, admira edd.fiicii şi opere de artă, gusta ,şi respka 
din plin vi,aţa mustind de sevă intelectuală, rafinaită, a 
unui mare oraş comercial intrat încă din anul 146 î.e.n., 
între frunitariHe .Romei expansioniste. 

Bogata ,cetate de la răspîntie de drumuri, în care se 
desfăşurau de seoole jocurile istmice 71 - prilej de reunire 
a grecilor de pDetutindeni - a cîştigat şi mai mult în glo
rie isitori'Că prin rezistenţa eroică opusă Romei, în cadrul 
ligii acheene . . .  

Dezastrelo,r din anul 146, le supravieţuies·c totuşi multe 
edificii: templul lui Apollo (sec. VI î.e.n.); .fîntîna Pire
niană 72 (sec. IV î.e.n.); Acrocorintul, dist:rius şi refăcut de 
mai multe ori; arhai,oa fîntînă a lui Glaukes 73; marea 
Agora, una dintve cele mai renumite din Grecia, cu pră
vălii, statui şi porti,ce minunate - unul dintre e1e avînd 
71 de coloane dori1ce şi 34 coloane ionice, din s,e,e. IV î.e.n.; 
teatrul, în repertoriul cărufa se vor fi jucat atîtea triagedii 
celebre etc. 

Pentru Ovidius vestiigiile din agora corinrthkă aipăreau 
acum ca un fel de oază în deşertul sud:lertului său chinuit 
şi pîndit de un viitor sumbru. S-a bucurat nespus de pri
velişti admir,aJbile, înnoite. 

Dar, în chip fatal, răgarul „corin:thic" a tvecut. Minu
nile admirate ca într..,un vis amăigi,tor aveau să persiste 
în memoria sa mulită vreme în anii exilului tomitan. 

Condiţiile mai prielnice navigaţiei l-au obli,gat să-şi 
reia periplul marin, îmba�cîndu..,se pe o nouă corabie, 
Minerva, 1a puntea căreia va sitrăibate Marea Egee. Pornind 
din portul Cenchreae, la mta,zăll!o1apte de Corinith, n'a1Via sitră
bate golful Salonic; în zare se poate admira ţărmul înalt 
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al Atticii, dominat de templul Hefaistos de la Carpul Su
nion şi, înaintînid pe la sudul insulei Eubeea, cea bogată 
ln argint, să se piardă în întins'llll. mării, printre uriaşele 
taliazuri ridicaite de furia vinturilor dezlănţuite. Stihiile 
iernii din această parte a lumii, cu totul inedită pentru 
poetul meridiona1l, l-au impresionat într-atîta incit, cu o 
magistrală forţă de .creaţie, a dăltuit în versuri tabloul 
apelor răscolite, ameninţînd să-l înghită, cu înJtreaga co
rabie. Acillll se pare că a prins contur, în forma unui 
adevărat jurna·l de bord, a doua elegie a Tris,telor - car
tea I, v. 21-36 - ale cărei 110 versuri stîrnesc puternice 
emoţii - moti,v să fie, considerată o dalpOdo,peră a genrul11..1i. 

Quantae diducto subsidunt aequore valles !
1am iam tacturas Tartara nigra putes. 
Quocumque aspicio, nihil est, nisi ,pontus et aer, 
Fluctibus hic tumidus, nubibus ille minax. 
Inter utrumque fremunt inmani murmure venti: 
Nescit, cui domino ,Pareat, unda maris. 
Nam modo purpureo vires capit Eurus ab ortu, 
Nune Zephyrus sero vespere missus adest, 
Nune sicca gelidus Boreas bacchatur ab Arcto, 

Nune Notus adversa ,proelia fronte gerit. 
Rector in incerto est, nec quid fugiatue petatue 
Invenit: ambiguis ,ars stupet ipsa malis. 
Scilicet oceidimus, nec spes est ulla salutis, 
Dumque loquor, vultus obruit unda meos 

Opprimet hanc animam fluctus, frustraque precanti 
Ore necaturas accipiemus aquas. 

(Tristia, I, 2, v. 21-36) 

Cînd marea se despică, ce groaznice prăpăstii !
ln Tartarul cel negru socoate că de-ajung. 
Oriunde-ntorci ,privirea, văzduh şi apă numai, 
Talazuri spumegate şi nori vijelioşi !
Şi viforul cu vuiet cum vîjîie de tare !
De ce stăpîn s-asculte nu ştie al mării val. 
Cînd se-nteţeşte vîntul din răsăritul rumen, 
Cînd, iată, bate vîntul venit de la apus, 
Iar crivăţul sălbatic din recea miazănoapte 
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Cu austrul acuma la •luptă mi s-a pus! 
Cîrmaciul nu ,mai ştie de ce să se ferească 
Şi încotro s-o ieie : nimic nu poate el. 
Eu pier! O, nu mai este speranţă de scăpare. 
V orbesc, dar valul mării îneac-al meu obraz, 
!mi ,intră apa-n gură şi-mi taie răsuflarea,
Atunci cînd a mea gură se roagă de-ajutor.

Nici voribă : noi,le împrejurări au determinat o schim
bare a stilului, au orientat în altă direcţie creaţia sa. Insă 
ceea ce ne uime.şte acum este capacitatea de adaptare a 
talentului său la situaţii cu tatul deosebirte, gra,v,e, Mai 
mUllt, s-ar putea crede că geniului lui Nas·o, îi prieşte mai 
bine suferinţa care începuse să crească în intensitate pe 
măsl.l['ă ce îruainrt;a tăltrie 1ocul exill'llllui. Aşa înclt putem 
afirma că, p11odus,eil!e sia,le uişoarre rdin tineveţe s-,aiu datorat 
nu un:ei deficirenţe conreptuaole, ci mai degnabă împreju
rărHor şi firii sa:1e. 

Străbate în conrtinuare - sub imperiul aceloraşi gro
zăvii s,tîrni,te de iairnă - întinS!UJl mării tumUiltoiaise. Dar 
să-l lăsăm pe poet să-şi descrie drt.11I11ul : 

Est mihi ·sitque, precor, flavae tutela Minervae 
Navis et a picta casside nomen habet. 

Sive opus est velis, minimam bene currit ad auram; 
Sive opus est remo, remige carpet iter. 

N ec .comites volucri contenta est vincere cursu, 
Decupat egressas quamlibet ante rates, 

Et pariter fluctus ferit ,atque silentia longe 
Aequora, nec saevis victa madescit aquis. 

Illa, Corinthiacis primum mihi cognita Cenchreis, 
Fida manet trepidae duxque comesque fugae 

Perque tot eventus et iniquis concita ventis 
Aequora Palladio numine, tuta fuit. 

Nune quoque tuta, precar, vasti secet ostia Ponti, 
Quasque petit, Getici litoris intret aquas ! 

(Tristia, I, 10, v. 1-14)

Minerva cea bălaie îmi este-ocrotitoare 
Corăbiei; ,la proră e scutul zugrăvit. 

Cu pînze, nava zboară la cea mai mică boare, 
Cu vîsle ea despică, al mărilor noian. 
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Şi nu se mulţumeşte să-ntreacă alte nave : 
Le-ajunge şi din urmă pe cele ce-au plecat. 

Ea marea o înfruntă şi nu se dă bătută, 
Cînd vin spre ea năvală talazurile mari. 

La Cencree pe dînsa întîi am cunoscut-o, 
Şi ea-mi fu călăuza înfioratei fugi 

Pe marea răscolită de vif ore cumplite, 
Sub scutul zînei Palas corabia mi-a stat : 

Să steie si de-acuma si-a Pontului strîmtoare 
S-o t;eacă şi s-ajii.ngă la geticul liman !

Vizitează multe din insulele presărate în Marea Eg,ee, 
ale căror denumiri au profunde rădăcini în istoria, mitu
rile şi legendele Greciei anti.ce : Lemnos şi Imbros -
ultima fiindu-i gazdă pentru cîteva zi'le. In sfîrşi,t, ajunge 
în celebra insulă Samotrace, din nordul Mării, ancorînd 
în pontul Zirynthos. Aici, probabil zăboveşrte mai mult. Avea 
şi de ce. Era la vremea cînd în jurul acestui centru ·re:ligios 
se crease o mare faimă, aici fiind în epo·ca elenistică 
(sec. IV-I î.e.n.) sediul templelor închinate Cabirilor -
cei patru mari zei din Orient în cinstea cărora se serbau 
irernumitele misroerH: Axieros, Axiersa, Axiersos şi Kas
milos (ou corespondtenitele greceş,ti: Demeter, Persefona, 
H ades şi Hermes) 74. 

Gît de mult erau adorate aceste di,vinităţi în cetăţile 
greceşti din Marea Egee sa,u din Pontul Euxin, Ovidius o 
va constata abia oind va sosi la Tomis, unde funcţiona 
atunci - ca şi mai tîrziu - un samothrakeion - templu 
închinat marilor zei. 

Din septentrionala insu1lă egekă spre nor:d, traieotul 
călătoriei se modifică. Miner,va îi poartă în continuare ba
gajele cu destinaţia Tomis, dar poetul preferă drumul pe 
uscat, ;prin ţinuturHe ilocuite de traci - mai intîi - şi mai 
apoi, spre nord, de ce:le geto-dacice. Două motî,ve credem 
că l-au îndemnat pe Ovirdius Nasio să aleagă uscatul : 

- mai întîi, fiindcă evirta Pontul Emxin înrtr-un ano
timp în care navigaţia era aproape imposibilă, atît din 
pricina vînturilor pretimpurii ale primăverii, care-i adu
cea cei 51 de ani de viaţă, cit şi din pricina hulelor stîr
nite de curenţii suJbmarini; 

- apoi, in al doilea rî:rud, pe uscat s-ar fi bucurat de
protecţia autorităţHor regatului, clientelar al Thraciei şi al 
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celor militar,e din provincia Macedonia, atunci guverna,tă 
de Sextus Pompeius75• !n plus, poetul avea astfel prilejul 
să cunoască direct regiuni 1ocuite de triburi tracice şi 
getice, precum şi sa1ba oraşelor hellenice care se întindeau 
de-a lungul coastei, pînă la Tomis. Să-i urmărim paşii, în 
acelaşi document elegiac din Tristia, I, 10, v. 18-50.

Venimus ad portus, Imbria terra, tuos, 
Inde, levi vento Zerynthia litora nacta, 

Threiciam tetigit f essa cari na Samon 
Saltus ab hac contra brevis est Tempyra petenti: 

Hac dominum tenus est illa secuta suum. 
Nam mihi Bistonios placuit pede carpere campos, 

Hellesponticas illa relegit aquas, 
Dardaniamque petit, auctoris nomen habentem. 

Et te ,ruricola, Lampsace, tuta deo, 
Quodque per angustas vectae male virginis undas 

Seston Abydena separat urbe fretum, 
Inque Propontiacis haerentem Cyzicon oris, 

Cyzicon. Haemoniae nobile gentis opus, 
Quaeque 1tenent Ponti Byzantia litora fauces : 

Hic locus est gemini ianua vasta maris, 
Haec, ,precor, evincat, propulsaque fortibus Austris 

Transeat instabilis strenua Cyaneas 
Thyniacosque sinus, et ab his per Apollinis urbem 

Arta sub Anchiali Moenia tendat iter. 
lnde Messembriacos portus et Odeson et arces 

Praetereat dictas nomine, Bacche, tuo, 
Et quos Alcathoi memorant e moenibus 1ortos 

Sedibus his profugos constituisse Larem. 
A quibus adveniat Miletida sospes ad urbem, 

Off ensi quo me detulit ira dei. 
Haec si contigerint, meritae cadet agna :Minervae : 

Non fecit ad nostras hostia maior opes. 
V os quoque, Tyndaridae„ quos haec eolit insula, fratres, 

Mite, precor, duplici numen adeste viae ! 
Altera namque parat Symplegadas ire per ,artas, 

Scindere Bistonias altera puppis aquas. 
V os facite ut ventos, foca cum diversa petamus, 

Illa suos habeat, nec minus illa suos ! 

(Tristia, I, 10, v. 18-50) 
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Am venit în portul, din Imbros 
De-acolo, spre Zerintus mînat de-o lină boare, 

ln Samosul cel ,tracic m-a dus truditul vas; 
El numai pîn-aice pe mări şi-a dus stăpînul. 

De-aici pin-la Tempira mai rămînea un pas. 
Căci eu am vrut de-acolo să merg pe jos, prin ţara 

Bistonilor, iar nava ,s-a-ntors la Hellespont, 
Luînd-o spre oraşul lui Dardanus, de-acolo 

Spre Lampsacos, oraşul lui Priap închinat, 
Spre marea ce desparte Abidosul de Sestus, 

Pe unde biata H ele în valuri s-a-necat, 
Spre-a Cizicului mîndră cetate, înălţată 

Pe ţărmul Propontidei de-un neam tesalian, 
Spre Bosforul pe care îl străjuie Bizanţul, 

Pe unde-i poartă largă spre cele două mări. 
Minată de austri, să scape ea din ,toate 

Şi printre Cianee să-şi facă nava drum, 
De Tinia să treacă, de urbea lui Apollo, 

Şi pe Anhialul cu ziduri întărit, 
Să treacă ide limanul Mesembriei, de-Odesus, 

De cetăţuia zisă pe numele lui Bah, 
Şi de oraşu-n care urmaşii lui Alea.tu 

Descălecară zeii fugari de ,peste Mări. 
Pe urmă la cetatea miletică s-ajungă, 

Acolo unde zeul pe mine m-a gonit. 
De-o fi aşa, Minervei junghia-voi o mioară, 

Căci alt prinos mai mare eu nu pot să-i aduc. 
Iar voi, Tindarizi, căror se-nchină-aice lumea, 

V oi calea-mi îndoită ,să mi-o păziţi de-acum : 
O navă se găteşte să dea prin Simplegi'Lde, 

Iar alta să despice, bistonicul noian. 
Voi faceţi fiecare să .aib-un vînt prielnic 

Căci drumuri osebite pe mare vor urma 

Cu excepţia focali tăţilor de pe ţărmul micro-asiatic al 
Propontidei, pe unlde ancorează oorab1a, în rest, pe ţăr
m ul tracic începînd de la Tempyra, poetul va străbate o 
bună parte a drumului respectînd oarecum acelaşi itinerar 
parcurs de corabie, adică oprind prin tradiţionalele cetăţi 
hellenice : Apollonia (Sozopol) şi Messembria (Nesseber) 
din teritoriul tracic. Şi, mai spre no:rid în regiunile getice, 
ajunge la Odessos (Varna) - asităzi toate în R.P. Bulgaria. 
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După unele interpretări, se pare că Minerva îl aştepta 
aici, poetul reîmbarcîndu-se cu destinaţia ştiută. Pe uscat 
sau pe apă, oriicum, el trece pe 1a Dionysopolis (Baldc), 
Bizone (Cavarna) - R.P. Bulgaria - Callatis· (Mangalia 
românească) şi în sfîrşit, Tomis - Constanţa zi1lelor noas
tre. In părţile Apolloniei şi Mesembriei cunoaşte trilburile 
trace ale Odrysilor şi Nipsaeinilor, iar mai spre miază
noapte, pe geţii din triiburHe Crobyzilor, Cotensilor şi Obu
lensilor, toate •r•enumite prin vitejia cu care�i apărau 
atunci libertaitea ameninţată de politica necruţărtoare a 
Romei - stăpînă pe litoral - care căuta mai mult pe 
linie diplomatică decît prin forţa armelor, să le integreze 
teritoriul, altădată tutelat de regartul clientelar al tracilor 
odrysi, provinciei Moesia, pe cale de constiituire. 

Să .admitem că ultima parte a călătoriei se �a fi 
făcut de la Odessos tot pe· mare (soluţie facilitată· de îm
bunăităţirea timpului, fo primăvara aruurlui 9 e.h.), coriabi1a 
Minerva se va apropia de micul oraş Tomis, pe care 
poetul, scrurtînd zările, l-a putut uşor distilllge pe înălţi
mea unui prnmontoriu care intra puternic în mare. In 
golrful acestuia corabia îl va depune pe ţărm, urmînd să�şi 
pet:reacă aici ultimii opt •·ani de viaţă, în mijlocul unui 
popor pe care-l va cunoaşte îndeaproape, aureolîndu-i 
virtuţile recunoscute de scrierile contemporane, cu fermen
tul. geniului său fatin : daco-geţii. 
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Oetii si Tomisul 
. . 

Cine sint geţii caire copleşeau pe greci în propria for 
cetate ? Sînt băştinaşii care dintotdeauna au locuit în 
antichi.tate la Dunărea de Jos. Mai .precis, ei ocupau teri
toriul dintre Haemus (munţii Bailcani), Cai,paţii Meridio
nali, SudU!l Moldovei şi actuala Dobroge, pînă la ţărmul 
Mării Negre. Erau fraţi de s,în,ge şi de limbă cu dacii, zona 
de locuire a acestora extin:mndru�e în arcul cairpatic al 
Transilvaniei şi în Moldova - teritorii a căror întindere, 
analizată pe baza documentelor arheologice, se delimita 
prin graniţe etnice mult mai mari. In acest mare spaţiu 
cai,pato-dunăreano-pontic, geto-dacii aru dezvoltat, încă din 
epoca ·bronzului, una dintre cele mai înaintate civirlizaţii, 
păstrată în, aşezări şi necropode, asităzi dbiootuJ. unor asidue 
cercetări. Tracii,, ale căror tri;burri îşi duceau existenţa în 
întreaga Peninsulă Balcanică - mai puţin Grecia - pe 
coasta dlailmartică (traico-iMi,rii) şi în nordull Drună1rii, unde 
daco-geţii se s-rupriapunearu ou vaitJ:ra J.or, depăşind cu mu1t 
actual'l.l!l. teritoriu al României, vorbeau aceeaşi limbă de 
factw-ă indo-europeană, triburile diferenţiindu-se uneori 
dialectal sau numai regional. 

Istoricii şi arheologii disting pe tracii de sud - adică 
de la sudul Munţilor Haemus - de ·cei de nord, mai exact 
de cei sud-dunăreni şi clin Ctmpia Munteană; aceasta, pe 
baza unor trăsături constatarte în culturile lor maiteriale 
şi spirituale, dar şi pe baza unor izvoare litera.re sigure. 
Graniţa dintre tracii de sud şi geţi, de....a lungul Munţilor 
Balcani, re�ulită din Pseudo-Skymnos, 738-740: ,,La poa-
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lele Munţilor Haemus se află un oraş Messembria, care 
vine în imediata vecinătaite a ţinwtU!lrui getic şi tracic". 

Entităţile congenere dintre Dunărea de Jos şi Marea 
Neagră, in<trînd mai de timpuriu în contact cu grecii, vor 
fi cons,emniate în izvoarele literar-e, încă din seooJrul IV 
i.e.n., cu ruumele de geţi; triburile din Transilvania, Banat,
Moldova şi vestul Cîmpiei Muntene, ne sînt menţionate
de iz,voarele latine de mai tîrziu, cu numele de daci. In
realitate, geţii şi dacii sînt unul şi acelaşi trunchi con
sangvin: au acelaşi grai, aceleaşi în:deletnidri şi credinţe,
iar uniiunile lor tribaJ.e, care se închegau după necesirtăţi,
au acţionat înitotdeauna în istorie, către ţeluri comune.

Herodot (Istorii, IV, 93), Tukidides (Istorii, II, 96), 
Strabon (Geographia, VII, 3, 10), Polyainos (Stratageme, 
VII, 38) etc. şi atitea alite i,moare ni-i menţionează oa păr
taşi ai unor evenimente de mare rezonanţă istorică, sau 
ca pe cel mai important etnos în această parte a lumii 
civHizate dinitre veacurile VII î.e.n. - II e.n. Geţii sînt 
aceia care înfruntă temerar armatele persane ale lui Da
rius I76, între anii 514/513 î.e.n., cînd acesta pornise contra 
sciţilor de dinoolo de Gurile Dunării - ceea ce i-a prile
juit marelci Herodot (Le.) să n:!marce: ,,Inainte de-a ajunge 
la Istru, birui mai întîi pe geţi, care se cred nemuritori. 
Căci tracii s-au predat lui Darius fărră luptă. Geţii însă 
( . .. ) au fost ,pe dată înrobiţi, măcar că ei sînt cei mai 
viteji şi cei mai ,drepţi dintre traci". 

Eroismul lor proverbial s-a dovedit în numeroase alte 
fapte de arme de mai tirziu, atunci cînd acel Rex histria
norum 77 se amestecă în disputa dintre sci,ţii năvălitori 
conduşi de Ateas 78 şi armatele regelui Filip al Macedo
niei 79; sau cirul îl înf,!'lllltă curajos pe năvailnicul Alexan
dru cel Mare 80, în anul 335 î.e.n., în Cîmpia Munteană. 
Conducătorul unei mari uniuni tribale, regele Dromichai
tes 81, învinge în juroil. anl\.l!lrui 300 î.e.n. pe Lysimach, Satra
pul Thraciei 82 şi pe fiul său Agathocles. Regele Zalmode
gjkos 83 din părţile Dunării de Jos, îşi impusese autoritatea
asupra Histriei, cetatea milesiană de pe malul lacului 
Sinoe. De asemenea, în jurul anului 200 î.e.n., ,,basileul" 
Rhemaxos 84 - rege în stînga Dunării - ocroteşte ceită
ţHe greceşti de la mare în virtutea unoc ,înţelegeri, con
semnate epirgrafic. Prima încercare romană, din anii 72/71 
î.e.n., condusă de generalul M. Terentius Lucullus Varro85

, 
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de a insti-tui dominaţia ac:vilei legi,onare pe litoral, se iz
beşte· de a,priga rezistenţă băştinaşă, iar în anul 61 î.e.n. 
răsculaţii geţi, bastarni şi greci înfrî'Il,g ruşinos, ·suib zidu
rile cetăţii Histria, trn.ipele imprudentui1ui Caius Antonius 
Hybrida 86. 

Este vremea ·cînd se afirma aut9ritar· şi se constituia 
temeinic, primul stat geto-dac centralizat şi independent 
de sub conducerea enengicului rege Burebista. Ocuparea 
ţărmru,1ui vest-pontic cu oraşele· greceşti de către reg,ele 
g-eto-da1c, l-a fă-cut pe VasHe Pârvan să se întrebe dacă nu 
cumva comandantul tnvingătorilo-r băştinaşi de la Histria, 
din anul 61 î.e.n., nu va fi fost chiar marelie reg.e. Şi este 
foarte posi1bil să fie astfel dacă luăm în constderare reali
taitea exprimată documentar - literar şi arhedlogic - că 
stăpînirea geto-dacă ajunsese la Marea Neagră, iar ames
tecul _atotstăpînitorului de aid în conflictul dintre Caesar 
i;,i Pompei, în lupta de la Pharsaios, din anul 48 î.e.n., era 
tocmai urmarea vecinMi'iţii statului său - la vremea aceea 
un uriaş front antiroman - la hotarul său meridional, cu 
provincia romană a Macedoniei. 

După moartea lui Burebisita, în an1Ul 44 î.e.n., pe terito
rh1l Debrogei - Sciţia Mică sau în accepţiunea a,dminis
trativă dintre anii 15-46 e.n. Ripa Thraciae - au apărut 
mai mulţi mici dinaşti, care; mădnaţi de disensiuni, vor 
termina prin a fi supuşi între anii 29/28 î.e.n. 

Aceştia erau protagoniştii scenei istorice de pe ţărmul 
vest-pontic, proaspăt integrat stăpînirii romane, prin vic
toriile repurtate de· guv,ernatorul Macedoniei, M. Licinius 
Crassus 87, aliat cu getul Roles 88, împotriva lui Darpyx 89 

:ş1 Zyir,axes 90_ In oraşele greceşti de la Miare sfăpîneau ro
manii, iar în interiorul regiunii tracii-odrysi - în_ felul 
acesta se partaja forţa dominatoare străină asupra geto
diacilor pontici, pe care curînd după aceea avea să-i cu
noască foarte bine Publ�us Ovidius Naso, chiar în Agoraiua 
Tomisului. 

Turba Tomitanae' quae sit regionis et inter 
Quos habitem mores, discere cura tibi est ? 

Mixta sit haec quamvis inter Graecosque Getasque 
A male pacatis plus trahit ora Getis 
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Sarmaticae maior Geticaeque freq_uentia ·gentis 
Per niedias in equis itque redique vias 

(Tristia, V, 7, v. 9-14) 

Vrei tu să afli, poate, şi cine-s tomitanii 
Şi ce fel de moravuri se văd în jurul meu ? 

Cu geţii în amestec sînt grecii de pe-aice, 
Dar geţii cei războinici îi covîrşesc pe greci. 

Călări_ pe cai, puzderii, sarmaţii şi cu geţii 
Tot mişună pe drumuri: cînd vin, cînd iar se-ntorc ! 

Dar este uşor să ne închipuim că în teritoriul îngust 
dintre Dµnărea de Jos şi Mare, care de-a lungul veacu
rilor a f,9st GăLoat de nume.roşi cotrapi,tJori, au rămas, prin
_tre triburile· getice atît de numeroase, şi alte elemente 
alogene: se.iţii,. sarmaţii, bastarnii ·etc. Ii vom găsi deseori 
menţionaţi de 0vidius, iar pe sarmaţi des,tul de fr.ecvent. 

Sciţii, ale căror endave se stabiliseră pe teritoriul de 
la Dunărea de Jos încă de la sfîrşitul se<colului al IV-lea, 
s-alll fixat mai ales în regiunea dintre Callatis şi 0dessos.
Ei sînt acei sciţi aroteres - sciţii „agricultori" - pe oare
ni-i pomeneşte. Pliniu cel Bătrîn, în a sa Istorie naturală,
IV; 1l (18), 41_ ... ,,Totum eum tractum Scythiae Aroteres
cognominati tenuere" - Tot ţinutul l-au stă,pînit sciţii
porecliţi „fugari". Căpeteniile lor au bătut monede, după
model gr,ecesc, în aite.lier,e,Le CaH0tidrei. Către sfîrşitJul 
erei vechi şi începutul celei noi, seminţia lor fusese aproape 
total asimilată de geţii localnici. De la ei a rămas numai 
numele regiunii - Sciţia Mică. 

Sarmaţii, de neam iranian - înrudiţi dealdel cu sciţii 
- arbia sosiseră în Dobrogea din zonele nord-pontice. In
sec. III-I î.e.n., vor pătrunde treptat .şi-n regiuni1le actua
lei noastre paiţrii, lăsînd în pămînt însemnate urme de
cultură materială. Pentru Ovidius .sauromatii deveniseră 
după geţi o adevărată obişnuinţă etnică, a căror limbă o 
şi învăţase. 

Quem nune suppositum stems Cynosuridos Ursae 
luneta tenet crudis Sarmatis ora Getis. · 

(Tristia, V, 3, v. 7-8) 
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Dar azi eu sint departe, sub zodii îngheţate, 
Pe ţărmul cel sarmatic, la barbarii de geţi. 

Sau 

Ipse mihi videor iam dedidicisse Latine: 
Nam didici Getice Sarmaticeque loqui. 

(Tristia, V, 12, V. 58-59) 

Chiar limba m,ea de-acasă eu cred că am uitat-o, 
Căci astăzi ca sarmaţii şi geţii eu vorbesc. 

Geţii .şi grecii de la cumpăna celor două ere dau poe
tului de la Tomis înţelegerea şi oă1dura unor oameni care 
l-au iubit .şi cinstit ca pe un om ilustru. Ei sîn,t aceia în
mijilocul cărora trăieşte şi care, din prinosul inimii lor,
i-au creat surighiunitului o ambianţă plină de solicitudine,
tn ciuda asprimii climei şi locurHor pe care, după mărtu
risirile-i repetate, le-a suportat cu greu.

Deşi mediu „barbar", oraşul-cetate Tomis, care avea 
să-l găzduiască mai bine de 8 ani de viaţă şi să-i adăpos
tească apoi osemintele, se afla la înoeputUil erei celei noi 
intr-un avînt economic şi cultural deosebit, mulţumită 
tocmai si1guranţei de care se bucurau neguţătorii, meseria
şii şi plugarii săi, sUJb scutul a,cvi1lei romane la ţărmul 
vest-pontic. 

* 

Istoria Constanţei se pierde în legendă. Şi legenda 
ne-o .redă în distih elegiac însuşi Ovidius atunci cl11Jd vrea 
să explice obînşia numelui Tomis. In elegia ,a IX-a, din 
cartea a III-a a Tristelor, poetul, potrivi•t înclinaţiilor sale 
către povestiri inspirate din lege11Jde, leagă :întemeierea 
cetăţii sale de su:r:ghiun de unul dintre multele episoade 
atribuite argonauţilor în presupusa lor rătăcire prin Marea 
Neagră. Eroii de pe corabia Argo au nume cu re2ionanţe 
de mit. Se spune că mtclţi dintre ei ar fi participat la 
războiul troian. Asociind evenimentul homeric confirmat 
de preţioasele date furnizate de entuziastul Heinrich 
Schliemann 91, deducem lesne că distanţa în timp care
separă lege11Jda ar,g'Onauţil,or de începuturi,le Tomisul:ui fuoe 
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imposibilă orice apropiere reală. Să acordăm însă atenţie 
fanteziei dezlănţuită dîndva de raips·ozi, iar partea de lirism 
şi anecdotă, reda·tă în v·ers,uri ovidienie, s"'o reţinem pentru 
farmeool ei emoţiornarut: Atraşi de bogăţia Colchidei, ţa-ra 
de la sudul Munţilor Caucaz, în care se găsea „lina de 
aur", îndrăzneţi navigatori greci au pornit s�o caute. 
Cincizeci dintre cei mai temerari, între care reţinem pe 
Hercules, Castor şi PoHux, Orfeu, Peleu, Nestor, Tezeu, 
Argos 92 - constructorul corăbiei - etc., s-au îmbarcat 
pe corabia purtînd numele făuritorului, şi ,a,vînd în frunte 
pe ambiţiooul, îndrăzneţul şi veşnilOUll setos de glorie 
fason, fiul Lui Edin regele Tessaliei 93, ,au plecat în aven
turoasa expediţie. Se spune. că aducerea linei de aur, a 
fost cerută de Pelias, unchiul său, cu promisiunea că-i va 
da tronul. 

După mu1te peri,peţii, cel mai adesea însoţite de jafuri 
şi crime, ar.gonauţii, fă,ră Herctrles, au ajuns în Colchirla, 
unde domnea regele Aetes. 

ln frumoasa ţară de la poalele Caucazilor, curgea riul 
Phasus, în apele cărui,a se rostogoleau, o-diată cu nisipul, 
grăunţe de aur. Era o practică a vremuri-lor de demult, pe 
acel.e ţărmuri ca şi pe cele ale geto-dacilor din apusul 
Pontului Euxin, ca în alibia rîu:lui să se aştearnă blănuri 
de oaie, în lina cărora scur,gerea apei făcea să se oprească 
firele de aur ... Iată „1îna de aur" a Colchidei, pe care o 
căutau ar,gonauţii - frcţiunea legendară pornind deci de 
la o realitate binecunoscută. Dar, să depănăm .povestea ... 

La cererea •lui Iason, Aetes îi promite pveţiosul trofeu, 
dar i-l va da numai dacă tovarăşii săi vor îndeplini mai 
mllllte mrund g.rele, încercări ,al<tfel de nei,zbuti,t, dacă 
neprevăzutul şi fantasfrcul n-ar fi concurat la înfăptuirea 
lor. Eros 94, să,geiînd inima fiicei lui Aetes, frumoasa vră
jitoare Medeea, o face să se îndragositea:scă de şiretul Iason, 
pe care-l va ajuta să îndeplinească toaite conidi,ţiille pus·e 
de tatăl său. Astfel, fason _pune la jug doi tauri sălba,tid 
cu picioarele de oţel şi care scoteau flăcări pe nări; ară 
cu ei un loc în care seamănă dinţi de balaur,.dtl.n oare mai 
apoi, vor răsări uriaşi. După sfatul Medeii, Iason scapă de 
primejdia acesitora, aruncînd în mijlocul lor un pietroi pen
tru care apariţiile de basm se încaieră şi se sfî,şie între ele. 

Aetes, bănuitor, îşi dă seama că îndrăzneţii argonauţi 
nu puteau ieşi biruitori din toate acele înicercări fără a fi 
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ajutaţi şi îşi calcă prom1smne,a refuzîndu-le lina de aur. 
Atunci îndrăgostita Me.dee, sfătuindu-se cu fratele său 
Absyrtos, îşi_ trădează ţara şi-l ajllltă pe fason să fure lîna 
de aur. Prin vrăjile ei, adoarme uriaşul balaJUr pus de 
pază, în- timp ce hoţii, pregătiţi, se îmbarcă pe corabie cu 
preţioasa pradă şi fuig. A•lături de răufăcători, se aflau 
Medeea şf .Nbsyrtos - luat de soră pentru a-l feri de 
minia tatălui. Pentru a scăpa de urmărirea colchilor, Argo 
se îndreaptă graibnic spre no•rd. Cu mai multe corăbii Aetes 
alear;gă să_-i prindă ! 

In dreptul guri,lor Istrului, cînd urmăriţii erau cît 
pe-ad să fie prinşi, --1ic1eanul Iason se folosi din nou de 
iubirea focioarel. pîngărite, punînld-o pe Medeea 'la g,rea 
incercare ... FermecătoaTea vrăji.toare, orbită de iubire, 
face pe voia lui Iason: îşi ucide fratele, pe Absyrt, şi-apoi, 
cu sînge rece, tăindu-l, aruncă bucăţile· în mare. Caipul 
neferici:tului tînăr, îl Jnfi,ge într-un ,par pe care-l fixează 
în mal, în aşa fel încît să poată fi văzut uşor de urmări
torii colchi. 

Intr-adevăr, regele Aetes şi-a recunoscut feciorul; s-a 
oprit ·cu oamenii lui, încetinindu-şi urmărirea, a ·strîns 
cor,pul sfîrtecat a:l lui Absyrtos, şi, de teama oa umbra aces
tufa. să Illl.l rătăceaSICă în infern, a,u hotă,rîit să-l îng,roape 
d,urpă d�tirua s:trălbună. Dar, în acest timp, Arg,o era 
depa.rte ... 

Aetes s.ca întors în Colchida, .dar pe mulţi dintre coră
bieri i-a 1lăsat la ţărmul îndepărtat să păzească mormîntul 
odraslei sale. Şi ca să rămînă tuturora vie în amintire 
groaznica ispravă a Medeii, colchii au înălţat o movilă 
mare pe 1ooul unde a fosit îngropat tl'Upud lui .Absy.ritJos. 

Aoesita iar fi, după Ov�dius, locul ca,re a dat numele 
aşeză-rii greceşti Tomis sau- Tomoi - ou rădăcină din 
verbul -re:µl::lw, ,a tăia, a· dopîrţi, mai simplu, deiri,vat din 
-roµ �-'Y)<;( <i), tăi,ere. 

Conjectura, ,asitfel pre2lentJată, caipătă în ochii poetului 
valoarea unui pretext ca să explice în versuri originea 
numelui tipic al oraşului în care se afla: 

Sed vetus huic nomen, positaque antiquius urbe, 
Constat ab Absyrti caede fuisse loco. 

Nam rate, quae cura pugnacis facta Minervae 
Per non temptatas prima cucurrit aquas, 
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Impia desertum fugiens Medea parentem 
Dicitur his remos applicuisse vadis. 

(Tristia, III
1 9, v. 5-10) 

Dar locul are-un nume mai vechi decît oraşul: 
1-l dete (-aşa se zice) Absyrt, cînd fu ucis.

Cînd procleta Medoe fugi de-al său părinte, 
Pe vasul după .sfatul Minervei făurit 

Şi care-atunci, întîiul, pluti pe apa mării, 
Spre vadurile-aceste se zice ,c-a v.îslit. 

Continuare·a .relatării pune pe cititor în faţa .groazrµ�ei 
tragedii care ar explica origine:a Tomi:su1ui, dar fapta �e
mi-loasei Medeea ră-mîne, drupă oum se va vedea, o ffimplă 
ficţiune. 

· · 

Ergo ubi prospex,it venţentia v_ela tenemur, 
Et pater est aliqua fraude ,morandus ait. 

Dum quid agat quaerit, dum versat in omnia vultus,. 
. , Ad fratrem casu lumina flex'a ·tulit. . . . •

Cuius ut oblata est praesentia, 'vicimus' inquit: 
Hic ·mihi morte sua causa salutis erit 

Protinus ignari nec · quicquani tale timentis 
Innocuum rigido perforat ense latus, 

Atque ita divellit divu'lsaque membra per agros 
· Dissipat in multis invenienda locis.

Neu paţer riţJnoret, scopulo proponit in alto 
Pallentesque manus sanquineumque caput, 

Ut genitor 1luctuque novo tardetur et, artus 
· Dum legit extinctos, triste moretur iter.

Inde Tomis dictus ,locus hic, quia fertur in illo 
Membra soror fratris' consecuisse sui. 

(Tristia, III, 9, v. 19-34)

Cînd pînzele ea vede: ,,Pierdută isînt" îşi zice, 
,,Dar tot o -să-l întîrzii cu viclenia mea!" 

Şi căutînd în juru-i să vadă ce să facă, 
Deodată dă cu ochii de frate-.său Absyrt. 

Şi cum îl vede-ndată şi strigă: ,,Biruit-am ! 
Căci moartea lui de-acuma va fi scăparea mea!" 

Şi cînd el nici nu ştie şi n-are nici-o teamă, 
Ea ,pieptul i-l străpunge cu sabia, ş-apoi, 
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li sfîrtecă şi ,trupul ,şi, în mai multe locuri, 
Bucăţile ,de carne le-mprăştie :pe cîmp. 

Şi, ca isă ştie tatăl, atîrnă sus, pe-o stîncă, 
Şi galbenele-i braţe şi capul lui cel crunt. 

Ea astfel zăbovindu-l cu-această nouă jale, 
Pîn' să-şi adune mortul, scurteaz-a' lui cărări ! 

De-atunci, îi zice Tomis acestui loc, ifiindcă 
O soră pe-al său frate aice i-a tăiat. 

De la ficţiune la adevăr, se impune o căutare atentă 
a documentelor şi acolo unde lipseşte slova scrisă, să dăm 
cuvîntul arheologiei, ale cărei progrese marcante din ul,tima 
vreme ne Jndreptăţesc la re�onstituiri veridice. 

Cele mai viechi urme arheologice de pe teritoriul ora
şului actu1crl Constanţ,a datează din epoca neolitică 
(5500-2200 î.e.n.) şi-aJl.l fost descoperite în preajma lacu
lui Tăbăcăriei 95: fmgm�nte ceramice şi unelte (lame. pre
lungi, răzui;toare şi aşchii de silex) care aparţin culturii 
Gumelni,ţa - a doua jumătate a mileniului IV şi începutul 
celui de al III-lea î.e.n. 

De asemenea epoca metale'lor şi indeoseibi cea a bron
zului (2200-1200 i.e.n.) esite marcată în wtra oraşului de 
un depozit de unelte găsite în anrul 1966 în cartierul in
dusrbrial Palas 96, lingă fabrica de mobilă. El se compune 
din 38 de piese (celturi - topoare - seceri, un vîrf de 
cuţit şi turte de bronz). Trăsăturile lor tehni•ce vădesc 
influenţe intra şi extracarpatice, dar au şi unele analogii 
cu ,regiuniile nord-vest caucaziene. Un interes sporit îl pre
zintă „turtele", aliaj prelucrat local pentru noi une}te. 
Depozirul datează din jurul ailJU\Lui 1300 î.e.n., deci din 
perioada de tramzi,ţie către epoca fieruilui, c:înd se destramă 
comunia primiiti.vă şi ·aipm inerieillteJ.e diferenţieri sociale 
genera,t,e de de:maltariea for.ţe1or de producţie. Se fuc pro
grese cali.rtJative în viaţa omeneoocă. 

Dar civilizaţia de pe ţărmul românesc al Mării Negre 
nu se lasă desluşită numai pe baza izvoarelor arheologice 
ci şi a celor scrise, care încep să facă referiri la fapte 
petrecute încă din secohlil VII î.e.n. 

Suma detaliilor asupra perioadei de [nceput a fierului, 
Hallstatt (1200-450 î.e.n.) 97 şi a celei de a doua, La Tene 
(450 î.e.n. - sec. I e.n.) 98 este apreciabilă. Cunoaştem 
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şi populaţiile care au trăit în această parte a ţării noastre: 
geto-dacii. Ei sînt aceia care-i primesc pe oaspeţii Eladei, 
în căutarea lor de noi posibilităţi de viaţă şi de ciştLg. 

Astfel, la mijlocul secolului VII î.e.n. în cadrul marelui 
proces de colonizare grearcă în Pontul Euxin, se fondează 
Histria pe malul actualu1lui lac Sinoe; în secolul VI î.e.n. 
este atestat Tomisul, Oonstanţ,a ziilelor noru;itre şi, tot atunci, 
Callatis - Mangalia de ,astăzi. 

Investigaţiile arheologiice pe vatra municipiului Con
stanţa şi analogii1le cu Histria şi CaHatis sporesc mult sur
sele de cunoaştere asl.llpra celui mai îndepărtat trecut al 
oraşului. Punctul cel mai po1Jri,vi t pentru cercetări siste
matice ni 1-a oferit curtea catedralei, între strada Muzeelor 
şi strada K. Marx, spre limi,ta sud-sud-estică a promon
toriului (aproape de faleza Cazinoului). Aici terenul a 
scăpa,t de răscoliri sau săpături moderne, cu excepţia stra
tului de la suprafaţă cîndva iras, con;ţinind vestigii din sec. 
IV-VII e.n. In adîndme s-au identificat 12 straturi cu
urme de cultură materială caracteristice, definitorii, cu
prinse între sec. IV î.e.n. - IV e.n. Cele mai profunde
straturi ce corespund civilizaţiei greceşti, în amestec cu
cea geto�dacică, conţin monede istriene de tipul „cu roată",
ce aveau pe aviers patru spi,ţe şi pe reveirs legenda IST -
ISTROS -, Histria, unde fuseseră emise (în sec. V î.e.n.).
Mai important este că au apărut vestigii din sec. VI î.e.n.
S-au detemninat contururi-le :unor locuinţe-bordeie, cu po
deaua bine bătută şi adînci-tă în pămîntul viu - unele cu
urme de arsuri, poate din cauza vreunui incendiu provocat
de invazia persană dintre 514/513 î.e.n. Asemenea elemente
de epocă arhaică întîlnim şi la Tari.veroe 99 sau Histria.
ln ele convieţuiau deopotrivă daco-geţii localnici şi grecii
veniţi de peste mări, ceea ce ,conduce '1a concluzia că oraşul
elenic suprapune o aşezare băştinaşă. In interiorul lor s-au
găsit va:se ceramice întregi şi fr.agmentare, din sec. VI
i.e.n.: amfore de Chios 10° _ �unele cu inscripţii .pictate cu
vopsea roşie); boluri şi cupe greceşti mioroasiatice; cera
mică clazomeniană 101 şi corintiană 102;·un vas întreg coroa
nă-i-onian 103; olpai de Chios 104 ş.a. - între ele mari can
tităţi de oerami'că indi,genă, g,eto-dadică, din pastă por,oasă,
impură, de culoare cafenie-închisă.

Tot din sec. VI î.e.n., datează cele 24 de vîrfuri de 
să.geţi cu trei muchii (tipul scitic) şi alte 30 de ex,emplare 

75 

www.ziuaconstanta.ro



filiforme, fără vîrf şi cu peduncul. Ele sînt cun_oscutele 
semne. preml()netiare 105, de epocă arhiakă, ce serveau ca 
etalon co�erciial înaintea monedei propriu-zise. 

Deci hi" ·mijlocul secolului VI te.n: Tomisul exista. Ne
îndoios, purta acest nume. Există chiar monede, bătute 
mai apoi în atelierele sale, cu chip-µl simbolk al întemei_e-. 
torului legendar Tomos. Este locul însă, să facem unele 
precizări. Deşi a fost fondat la mijlocul secolului al VI-lea 
i.e.n., nwnele său este înitîlnit pentru prima oară în ·izvoa
rele liter,are, in ,cadrul unui eveniment petrecut în sec. III
d.e.n. (cf. Memnon, Fragmenta historicorum Graecorum, III,
B, 2.1, p. 347-348), -c.u ocazia războiului purtat cu .co,aliţia
histro-c_aHatiiană împotriva Bizanţului. In epoca greacă -'?i,
mai tîfziu în cea romană, izvoarele îl numesc: Tom.eos,
Tomoi, Tomoe, Tomeis etc., în.să formele de bază cele. m_ai
frecvent.: întrebuinţate sint Tomis şi Tomi (Radu. Vulpe,
Histoire an,cienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p: 62
şi nota l;_Io'rgu Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1962,·p. 13
şi urrhJ ·. . . · . .

Etimologia topi:mim1+lui a fost inierpretată ca fiind qri 
de origî.ne greacă, ori tradtcă - deci geto-dacică. Poţrivit 
primei 1poteze, ,toponimul ar fi o variantă a unor ooyinte 
e1ene, al •cămr s:ens se referă _la forma parcă decupată, 
tăiată, a ţărmului înalt în care .configurează promo:frtbriul 
tomiitan. 

· · 

Cit priveşte cea de�a doua origine, ,cea· g(;!to-:-daciică, 
i.potez_ă lia care aderă mai mulţi învăţaţi, ea ar deriva
din ,ou<v:intele tracice TOl!Xlaros, Tumo'los etc., ceea ;ce ,ar de
semna poţiunea de „inăLţime", ,,ridicătură". Se pare că
se referă 1a forma proeminentă a promontJoriru1ui 1ooutt de
geto�dad c u mult înainte de venireia grecilor în sec. VI î:le.n.,
de la ca1re străinii de peste mări au p1·eluat denumirea.
Această a doua opinie . se verifică şi· se confirmă prin·
săpătmile arheologice recente, care demonstrează nru nu
mai conlocuirea grecilor cu băştinaşii, ci şi anteriorirt:atea
acestora din urmă în peninsulă. . . . 

Izvoarele literare, incripţiiJe în piatră sau cele de pe 
monede ni-l fac cunoscut cu această denumiire pînă tîrzh1 
în ,primele decenii ale sec. al VII-lea e.n. Paralel însă, 
găsim alături de numele Tomis sau Tomi şi o altă denu
mire din sec. al Vl-lea e.n., pe cea de Constantiana (Hiero
cles, Synecdemos, 637, 6; Prâcopill!S din Caesarea, De aedi-
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ficiis, 307, 51). Aceasta a îndemnat pe unii istorici să 
găseas·că explicaţii care deseori ;nu corncordă cu .realităţile. 
După unii -ar îi vorba de localităţi diferite, a1ţii cred că 
Tomis şi Constantiana se iderntifiică - ceea ce este sigur, 
din moment ce, încă dinaintea sec. VII e.n., forma Con-
stanţa, :cu derivaiteile ei, esrte exclrusi,vă.. 

Sigur este însă că, în sec. X (Constantin P0trfirogene
tul, De administrândo imperio, 9, 96-99) consemnează 
între alte oraşe de :pe ţărmul de vest al Mării Negre şi 
Constanţa. 

Istoricii explică numele în această formă - Constan
tiana sau Constantia - prin ,construir,ea în sec. IV e.n., în 
timpu'l dinastiei Con:s-tantini,ene 106

, a unui fort învecinat 
TomisuLui cu acest mume· luat de la vreun membru al 
famiiliei dinastice şi care în veacurile ulterioare s-au im-
pus :,asupra îhtr-egului oraş. 

Tuoci.i îi vor srptine Kilstendje, ca o coruptelă adaptată 
limbii 1or, de la amintita formă corectă, latină (bizantină); 
din anul 1878 românii, după reintegrarea Dobrogei în ho
tarele naturale ale ţării, îi vor reda numele de Constanţa 
aşa, după cum îl întrebuinţaseră în epoca medievală şi ei 
şi g�novezii. · · 

.
Constatările arheologilor conduc la concluzia că Torni

sul veacurilor V-IV î.e.n. evoluează mult mai încet în 
comparaţie cu surorile s1ale Histria şi Callatis. A fost mult 
timp uh emporion sau dUipă concepţi1a constituţi•onal-juri
dică a gr,eciilor, o polis - oraş-sitat - cu reguli de condu
cere şi legi proprii, în cazul nostru identice co'loniişti1or 
veniţi din metrnpola Milet, de unde au plecat pentru a 
scăpa de prigoana pers1ană şi în căutarea de noi posiibili-tăţi 
de existenţă. Aşia se face că în sud-vestul promontoriului 
din Pontul Stîng, gold'uJ. înconj:urat de un ţărm înalt le-a 
fost ospitalier, îngăduindu-1,e o vieţuire portuară neîntre
ruptă, alături de daco-geţii băştinaşi. 
. In ciuda poziţiei sal,e, avantajată de ,golful marin şi de 

apropierea Văii Carasu 107 prin ca,re se unea ou Dunărea, 
economia sa din primele veacuri se resimrte din pdcina 
apanajului comerciial instituit de Histria în zona Deltei cît 
şi de intensul negoţ cu cer,eale care a conferit de timpuriu 
CaJ.latisului o poziţie preeminentă. 

Pentru secolele V--:-IV î.e.n., lipsesc informaţiile scrise. 
Ele sînt însă st.11plinite pertinent de infinitatea restocilor 
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de ,cultură materială, răsp,îndite pretutindeni sub vatra 
oraşului. Necropola epocii, investigată în cadrul recentelor 
construcţii din zona fostei gări, a dat la iveală vase attice 
cu fi.rnis negru, altele cu picturi negre şi roşii, statuete de 
tip Tanagra, podoabe de aur 9i argint, monede, obiecte de 
uz curent şi altele. Descoperirile - atît cele întîmplătoare 
cît şi cele din săpăturirle de la Catedrală, lasă loc unor 
deducţii cu referiri <tocmai la această epocă. Pe lîngă mone
dele „cu roata" bătute în atelierele de la Histria, relevăm 
existenţa unor ziduri de piatră ,şi pămînrt, datate în sec. V 
i.e.n., a unor nivele de călcare şi a unor pavaje de piatră
din acelaşi timp. Ceramica din sec. III-IV î.e.n. este ex
trem de abundentă: daco-getică şi grecească de împart.
S-aru găsiit loturi imporitanite de amfore de rtip Thassos,
Heradea, Sinope, Rhodos etc. - multe cu ştampile pe
gît sau pe toartă, cu numele magisrtraţi,lor din oraşul de
provenienţă, al preotUJ1ud eponim al localităţii sau atelie
rului etc. Toate serveau scopurilor comerciale (transpor
tului de ulei, de vinuri, de miere). Incă de pe atunci se
închegase bine reţeaua comercială ,a neguţători·lor greci
din Tomis, ale căror produse achizirţionate de la daco-geţi
- cereale, animale, miere, brînzeturi, peşte, sclavi etc. -
ajungeau pe calea apelor pînă în oraşele oele mai înde
părtate de pe coasta Mării Negre sau a Mării Mediterane.
în schimbul lor se aduceau bunuri artizanale sau de na
tură vegetală: arme, unelte, podoabe, îmbră·căminrte, vin
superior, ulei de măsline, răşinuri etc.

Lipsesc ştirile despre viaţa sociarlă şi administrativă. Le 
reconstituim însă prin analogie cu Histria, unde, în pragul 
dintre sec. V-IV î.e.n., regimul oligarhic este îndepărtat. 
pentru a face loc unei ordini democratice, de ti,p sclava
gist. Apar insti,tuţii legislative şi executi,ve, magistraturi 
eli,gibi1e şi funcţionari. Adunarea poporului ,şi sfatul băt:rî
nilor sînt organe consultative; arhonţii - magistraţi în
sărcinaţi cu treburile administrative; hegemonii - cu cele 
mirlitare; agoranomii - supr.aveghetori ai pieţelm şi ai 
portului - iată numai cîteva exemple. Cetăţenii erau îm
părţiţi după tradiţie în aşa-numitele triiburi, care ca şi în 
carul altor cetăţi milesiene, sfat Argadeis, Aigikoreis, Bo
reis, Gelontes, Hopletes şi Oinopes. Mult mai tîrziu, în 
epoca romană, li se adaugă cel al romanHor 10s. 
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Nu cunoaştem date sigure despre felul cum a înf1nm.tat 
cetatea, cu ziduri,le ei de apăreTe de artunci, pericoluJ sdtic 
(sec. IV î.e.n.), ia-taicru1 macedonean al •lui Filip al u..,1,ea în 
anul 339 î.e.n. şi al generalllllui Zopyrion în 326 î.e.n. 109• 

Cert este că oraşele greceşti vest-pontice au încercat ama
rul opresiunii lui Lisimach al Traciei, ale cărui abuzuri 
le-a împins la revoltă. In frunitea răsculaiţikxr - la care au 
adiemt băştinlaşii geto-daci - s-au afilait mUl11ă vreme locui
torii, din Callatis (313-306 î.e.n.), dar sfîrşesc .prin a fi 
tnfrînţi. 

Peste puţin timp, condiţii favoralbile permit Tomisului 
să iasă din anonimat. Înnisiparea portU!lui 'histrian deter
mină stagnarea treptată a comerţului său la Dunăre şi în
lesneşte pe ool ·al Tomis,ului care se lega prin ootua•la vale 
Carasu de .fluviu, unde, în sec. III î.e.n., apare oraşul 
Axiopolis 110

• Aoes.ta servea perfect ca antrepozit pentru 
mărfurile acumulate din zonele ri,verane Dunării pentru 
a fi expediate apoi în răsărit, la Tomis. 

Dar emporion-ul tomitan întimpină alte vicisîtuâirii. 
Chiar dacă, aşa cum se crede, n-a suferit de pe urma 
invaziei oolţilor (280 î.e.n.), în schimb a fost afectat de 
răzibo,iul dintre Oalllaitis,, allilaltă cu Histria şi Bizanţ. 

In anul 260 î.e.n. are loc un război pe oare ni-l rela
tează de data aceasta un prim document scris, cel al lui 
Memnon: ,, . . .  a izibucnit un răziboi pe care-l. porniseră 
biz-antinii împotriiva callatienilor - aceştia erau colonişti 
ai heracleaţHor şi totodată împotrliva isitrienilor, pentru 
emporiul de ,la Tomis, oare se a,ffa în vecinătatea callatie
ni'lor. Aceştia se gîndeau să facă acolo un monopol a,l 
lor . . .  " Se confl'll1ntă deci coaliţia hisitro-cahlatiană cu Bi
zanţuil, ultimul aflat de partea Tomis,ului. Bi7lanţu1 învinge. 
Dar tomitanii scapă de contro1UJ1 biruitorilor, căi,le progre
sllllui .fiindu-le de-acum larg deschise, în condi.iţii de auto
nomie. Faptul se confirmă şi prin aceea că începînd cu 
anul 250 î.e.n. oraşruil face primele emisiuni monetare 
proprii. Apar construcţii de proporţii: edificii publice şi 
particulare, temple, străzi pavate; se lăfigeşte portul şi 
aotivitaitea sa; se constituie un întins teritoriu agrar. 

Conflictele cu băştinaşii daco-geţi sau ou baistarnii şi 
sdţii, în sec. II î.e.n., au pus la .grea cumpănă pe locuitorii 
oraşului, care s-au apărat niu artît prin forţa armelor cit 
prin abilitatea lor diplomatică, completată ou strălucirea 
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aurului. Oricum, s-a constituit o gardă civică care supra
veghea pe zidul de apărare repetatele atacuri ale duşma
nilor. Dar acesrtor obişnuite evenimente li se adaugă în 
sec. I î.e.n. altele, de natură să schimbe mersul istoric al 
cetăţii, ca şi al înrtregii regiuni dintre Dunărea de Jos şi 
Miare - Scitia Mică . 

. Roma expansionistă integrează statului său. aproape 
toată peninsula Balcaniică - pînă La Haemli!S. Starul trac, 
înitre Rhodope şi Haemus (Balcani), devine clientelar. In
cercărHe lui Mithridates al VI-lea Eupartor, regele Pon
tului 111, de a se împotrivi prin forţa armelor între anii 
74-73 î.e.n. eşJUează ·pentru a treia oară. Imedi1at după
aceea, între anii 72-71 î.e.n., oraşele vest-pontice, aliate
ale ['ege1ui ,tem,erar, Slînt ocupate de romani, oare vo,r în
cheia „tratate de alianţă" cu ei - în realitate un mod
subtil de a le cîştiga încrederea. fosă abuzurile şi vexa
ţiunile care au urmat împing atît pe greci cit şi pe băşti
naşţ la o mare răscoală, în anul 62-61 î.e.n. Armatele
trimise pentru reprimare sîn.t învinse sub zidurLle cetăţii
Histria. Se pare că autorul victoriei este Burebista din
moment ce, la cîţiva ani după aceea, geto--dacii devin stă
pinii tuturor cetăţiilo:r greceşti din Ponrtul Stîng, începînd
de la Olbia şi pînă la Apollonia (So2iopol) în sud (în R. P.
Bulgaria).

Expansiunea romană la Gurile Dunării, deci instituirea 
in primul rînd a unui atenrt control al litoralului, consti
tuia un scop mai vechi al Senatului. Abia sub Augustus, 
legiunile lui M. Lici1J,ius Crassus, pe atunci guvernator a·l 
Macedoniei, fac să fie supuşi dinaştii locali dezbinaţi, şi 
în chipul aces�a, cuoeriroa romană, odartă închei.artă, să 
dureze . peste şapte veacu['i consecutiv. La început numai 
pe ţărm, mai apoi în întreaga regiune - Dobrogea actuală 
devine parte integrantă a unuiia dintre cel•e mai mari 
imperii ale antkhităţii. 

Astfel începe penitI'll.l Scirtia Miieă o epocă IllOUă, înf1o
ri toare. Beneficiarul principal este Tomisul, căruia epoca 
romană îi conferă pozi,ţii economice preeminente, locuiitor.i i 
săi aoceptînd astfel să se adapteze noilor condiţii. in acest 
climat ajunge Ovidius la Tomis. Autoritatea Romei nefiind 
consolidată încă, poetul zugrăveşte laturile prie.care, pline 
de nesiguranţă, a1e epocii inaiugrurate de romani, geto-dacii 
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fiind cei care atacau permanent şi înverşuI1Jat pentru a 
reinitra în posesi1a teritoriilor lor tradiţionale, contr:olate 
acum de garnizoanele odrise, fidele Romei. Insuşi poetul 
este obligat deseori să ia a:rma şi să lupte. 

Nam dedit e specula custos ubi signa tumultus, 
Induimus ,trepida protinus arma manu; 

Histis, habens arcus inbutaque tela venenis, 
Saevus anhelanti moenia lustrat equo; 

(Tristia, IV, 1, v. 75-79)

lndată ce străjerul ,dă strigăt de alarmă: 
Cu mîini înfiorate eu armele încing; 

Cu arc şi cu săgete muiate tn veninuri 
Duşmanul de-a călare .dă zidului ocol. 

ExHiuJ. torni•tan impus lui Ovidius a fost ,astfel conceput 
de către Augustus, tocmai datorită integrării recente a

ţărmului vest .... ponitic imperiului său. Coasta era suprave
gheată - de bună seamă ou o flotă - de o instiituţie cu 
caracter militar şi administrativ, atunci şi anume creată: 
praefectura orae maritimae, avînd în frunte un coman
danit a:l prefecturii 1i1lomlu1ui. In primii ani ai existenţei 
sale, depindea de proconsulul provinciei Macedonia, iar 
după crearea, în anul 15 e.n. a Moesiei, de aceas,ta. Ecou
ri-le sHmaţiei precare a noii stăpîniri le găsim chiar în 
elegiile ovidi,ene de la Tomis. 

Ciziges et Colchi Tereteaque turba Getaeque 
Danuvii mediis vix prohibentur aquis; 

Cumque alii causa tibi sint graviore fugati, 
Ulterior nulli, quam mihi, terra data est. 

Longius hac nihil est, nisi tantum frigus et hostes, 
Et maris adstricto quae coit unda gelu. 

H actenus Euxini pars est Romana sinistri: 
Proxima Bastarnae Sauromataeque tenent. 

H aec est Ausonio sub iure novissima, vixque 
H aeret in imperii margire terra tui. 

(Tristia, II, v. 191-200) 

Nici Dunărea nu poate să mă păzească bine 
De hoarda meteree de geţi, iazigi şi colhi. 
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Tu i-ai gonit pe alţii cu vini mai grele încă, 
Dar chiar aşa departe pe mine m-ai gonit. 

De-aici încolo nu sînt decît duşmani şi frigul 
Şi marea cu talazul de ger înmărmurit. 

Pe ţărmul stîng de-aice tot Roma e stăpînă: 
Bastarnii şi sarmaţii alături sînt de noi. 

Noi sîntem cei din urmă sub sceptrul ausonic, 
Aici abia-i hotarul imperiului tău. 

Atacu:rile repetate şi violente ale geţilor din stînga 
Dunării asupra unor cetăţi de pe malul dobrogean, urmare 
firească a conştiinţei lor că pămîntul pierdut în favoarea 
romanilor şi odrisilor le aparţinea şi trebuia redobîndit 
prin forţa armelor, sint dovedite de evenimentele de la 
Aegyssus 112 din anul 12 e.n. şi de la Troesmis 113, în
anul 15 e.n. 

O primă încercare de a pune mina de Aegyssus de 
către geţi o �lăm în Pontice, I, 8, v. 11-20: 

Stat vetus urbs, ripae vicina binominis Histri 
M oenibus et positu vix adeunda loci. 

Caspios Aegyssos, de se si credimur ipsis, 
Condidit, et propria nomine dixit opus. 

Hanc ferus Odrysiis inopino Marte peremptis, 
Cepit, et in regem sustulit arma Getes 

Ille memor magni generis, virtute quod auget, 
Protinus innumero milite cinctus adest. 

Nec prius abscessit, merita quam caede nocentum 
Se nimis ulciscens, exstitit ipse nocens 

Cetatea veche este la Dunăre sau Istru 
Cu ziduri tari: într-însa nu-i lesne de pătruns. 

Aegyssus a clădit-o şi-i zice tot Aegyssus 
Pe numele lui însuşi, de crezi ce spun chiar ei. 

Cînd geţii, fără veste măcelărind pe Odrisii 
De-acolo, ridicară <Spre Cotys arma lor, 

El, marele lui nume sporindu-şi cu virtutea, 
lncins de oaste multă, sosi numaidecît. 

Şi nu plecă de-acolo decît atunce numai, 
Cînd înecă în sînge pe geţii vinovaţi . . .
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Cel care se învredniceşte de laudele poetului în lupta 
contra geţilor de la Aegyssus, este centurionul primipilar 
V estalis, unul dintre primii comandanţi ai prefecturii de 
la Tomis, care sărise în ajutorul detaşamentelor odrise la 
frontiera dunăreană, în centrul amintit. 

Cel de al doilea episod, legat de asemenea de un topo
nim getic prea bine cunoscut, Troesmis, ne este redat în 
Pontice, IV, 9, 75-80. 

Praefuit his, Graecine, loeis modo Flaccus, et illo 
Ripa ferox Histri sub duce ,tuta fuit. 

Hic tenuit Mysas gentes in pace fideli, 
Hic a-rcu fisos terruit ense Getas. 

Hic captam Troesmin celeri virtute recepit, 
Infecitque f ero -sanguine Danubium. 

Pe-aceste locuri Flaccus a comandat odată: 
Sub dînsul n-aveai teamă la Istrul cel barbar, 

Căci el, ţinu supuse a Mesiei popoare 
Şi-nspăimînta pe geţii ce se încred în arc 

Cu apriga-i virtute luă-napoi Troesmisul 
Şi Dunărea cu sînge barbar o însuşi. 

Versurile fac par,te dintr-o scrisoare expediartă la Roma, 
în anul 16 e.n. consulului Pomponius Graecinus 114, al cărui
frate, L. Pomponius Flaccus 115 (de numele căruia se leagă
succesul de la Troesmis repurtat de armatele romane şi 
odrise conrtilra geţilor), devine guvernator al Moesiei în 
anul 18 e.n. 

Dar acestea sînt reflexe istorice culese din creaţia de 
mai tîrziu a exilatiului. 

Ni se pare însă oportun să aruncăm o scurtă privire 
asupra întregii opere din surghiun, fără pretenţia unei 
exegeZie de natură să împodobească capitole critice. Ne 
vom supune exclusiv imperativului de a da cititorului 
posibilităţile de a pătrunde în creaţia aceluia pe care 
românii îl consideră pe drept cuvînt un prim bard al 
pămîntului lor de la mare. 

Aşadar, îndată ce destinul l-a rupt din atmosfera dulce 
a Romei imperiale şi l-a trimis acolo unde s-ar părea că 
ia naştere îngheţul boreean, ,,cel care omoară florile", 
nefericitului nu-i mai rămînea decît rnîngîierea versului. 
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Ca ori-ce năpăstui,t, poetul plînge, îşi exagerează durerea 
şi-şi deformează impresii-le - voit sau nu, după cum se 
va vedea - însă nu este înfrînt. Işi schimbă doar registrul 
muzicii vesele, uşoare, cu unul melancofrc, şi scrie între 
anii 8-17 e.n. cele două colecţii celebre de elegii care stau 
la baza reconstituirilor biog,nafice de pînă acum, Tristia şi 
Ex Ponto - sau ambele Epistulae ex Ponto - Scrisori din 
Pont, adevărate capodopere ale literaturii antLce. Aceste 
elegii de o V18iloare plasrtică irnega,l1aibi1lă, au ţiruut treaz, :timp 
de două milenii, interesul pentru cuprinsul lor unic în 
istoria literelor universale - în general - şi al celor 
româneşti - în special. 

Tristele, operă în cinci cărţi, au fost scrise între anii 
8-12 e.n. Piesele componente, în ma1oritate, sînt elegii
şi ele se caracterizează prin sinceritate, forţă emoţională
şi patetism, acesta din urmă căutat uneori din dorinţa
poetului de a trezi compasiunea celor cărora li se ·adresa.
Autorul, ca şi în cea mai mare par-te a scrieri1or siale, folo
seşte fondul mitologic drept element de comparaţie pentru
întîmplări curente şi niu r,areori cade în retorism, de data 
aceasta din nev,oi1a de a-şi calma suf.erinţele. Astfel, dacă 
discursurile s,ale elegiace nu constituie forma cea mai pro
pice carno,anrelor poetice, în schimb ne pun în siituaţi,a de 
a recepţiona nemijlocit sarcini1le lor emotive. 

Elegia I din cartea I, alcătuită în timpul că1ătoriei 
spre locul de exil, constituie un fel de introducere la opera 
sa, un cuvînt de însoţire pentru scrisoarea ce· pleacă la 
Roma, în ţinută simplă, lipsită de orice podoabă liternră; 

Parve - nec invideo - sine me, liber, ibis in urbem, 
Ei mihi, quo domino non licet ite tuo ! 
Vade, sed incultus, qualem decet exulis esse: 
Infelix habitum temporis huius habe. 

(Tristia, I, 1, v. 1-4)

Tu, cartea mea, vei merge la Roma fără mine, 
Te las: acolo mie a merge nu mi-i dat. 
Dar fără de podoabe te du, cum se cuvine: 
Un exilat ţi-i tată, ia-ţi strai de exilat! 

Prin această primă misivă poetică către Roma, Ovidius 
simte nevoia ardentă să comunice cu cei dragi, lăsaţi atît 
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de departe. El se ,arată chiar şi în această alcătuire episto
lară exigent cu sine, abordînd ideea referitoaire la condi
ţiile în care se crează arta, care reclamă linişte şi senină
tate, ambianţă atîit de necesară actului poetic: 

Cannina proveniunt anima deducta sereno: 
Nubila sunt subitis tempora nostra malis. 
Carmina secessum scribentis et otia quaerunt: 
Me mare, me venti, me fera iactat hiems. 
Carminibus metus omnis obest: ego perditus ensem 
Haesurum iugulo iam puto iamque meo. 

(Tristia, I, 1, v. 39-44) 

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 1nă_ri, 
Cînd scrii, să n-ai vreo teamă: eu văd în orice clipă 
Cum sabia barbară pîndeste capul meu. 

I •

Temele principale din Triste le constituie peripeţiile 
călătoriei pe mare şi amintirile despre Roma şi locurile 
natale. El ne descrie cu deosebită forţă picturailă peisajul 
zbuciumului marin, asaltul talazurilor cu coame spume
gînde şi adiricuri abisale, de�lănţuirea stihiilor naturii 
oarbe, vîntul de iarnă şi groa2a celor de pe fragila navă

rudimerita-'ră. Spectacolul ne aminteşte descrierea furtunii 
pe mare din cea de a doua oarte a Eneid-ei, nestîn'."1 mai 
prejos de cea realizată de cel al ma,relui VergHiu. Aşadar 
în Metamorfoze şi în Triste trebuie căutat şi cotat oa poet 
Ovidius şi nu în opusculul monden, De medicamine faciei. 
Dar să ne oprim o clipă în faţa acestui teribil spectacol al 
mării dezlănţui te: 

Me miserum, quanti montes volvuntur aquarum! 
Iam iam tacturos sidera summa putes. 
Quante diducto subsidunt aequore valles ! 
Iam iam tacturas Tartara nigra putes. 
QuoC1,tmque aspicio,. nihil est, nisi pontus et aer, 
Fluctibus hic t,umidus, nubibus ille minax. 
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Inter utrumque fremunt inmani murmure venti: 
Nescit, cui domino pereat, unda maris. 

(Tristia, I, 2, v. 19-26) 

Vai mie! munţi nămornici de valuri se răstoarnă! 
Mai, mai socoţi că apa ajunge pin' la cer. 
Cînd marea se despică ce groaznice prăpăstii 
ln Tartarul cel negru socoţi că ele-ajung. 
Oriunde-ntorci privirea, văzduh şi apă numai, 
Talazuri spumegate şi nouri furtunoşi, 
Iar viforul cu vuiet cum vîjîie de tare! 
De ce stăpîn ,s-asculte nu ştie-al mării val. 

Mai apoi, în elegia a 12-a, cartea III, el se gîndeş,te 
iarăşi la Sulmona lui d�gă şi la Roma din care a fost 
alungat, pe care le cuprinde dµios în af eoţia Sta pură, în 
lumină şi exuberanţ� vegetală. El işi dov,edeşte şi în 
această elegie vocaţia de oîntăreţ al :firumuseţii senine, sen
sibilitatea şi dragostea de patrie: 

Ieim violam pu�rique legunt hilaresque puellae 
Rustica quae nullo nata serente venit; 
Prataque pubescunt variorum flore colorum, 
lndocilique loquax gutture vernat avis. 
Utque malae matris crimen depanat hirundo 
Sub trabibus .cunas tectGque parva facit; 
Herbaque, quae latuit Cere_alibus obruta sulcis, 
Exit et expandit molle cacumen humo. 

(Tristia, III, 12, V. 5-12) 

Copiii cei zbur,dalnici, copilele voioase, 
Culeg din iarba verde sfielnici toporaşi. 
Cu flori în fel de feţe cîmpiile se-mbracă 
Şi păsări guralive pe ramuri ciripesc. 
Şi, uite, rîndunica sub grindină îşi face cuibul, 
Sărmana! ca să poată spăla al ei păcat. 
Şi, uite, griul verde, ce-a stat ascµns sub glie, 
I şi scoate colţul fraged din umedul pămînt. 

Dar purtat parcă de asociaţia de idei, frumuseţile 
patriei evocate îi aduc aminte şi de drama ultimei nopţi 
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petrecute la Roma. Copleşit de tragedi,a ruperii de familie, 
Ovidius nu va mai uita niciodată această noapte de coşmar 
care-l va urmări obsesiv pînă la sfîrşitul vieţii. 

Cum subit illius tristissima noctis imago 
Qua mihi supremum tempus in urbe fuit, 
Cum repeta noctem, qua tota mihi cara reliqui, 
Labitur ex oculis nune quoque gutta meis. 

(Tristia, I, 3, v. 1-4)

Cînd îmi răsare în 111:inte imaginea cea tristă 
A nopţii de pe urmă din Roma, -n care eu 
Am părăsit acolo atîtea lucruri sfinte 
Din ochii mei şi-acum curg lacrimi, curg mereu. 

Intensitatea durerii sale o măsoară prin concizia unei 
comparaţii fără cusur: 

Non aliter &tupui, quam qui Jovis ignibus ictus 

Vivit et est vitae nescius ipse suae. 

(Tristia, I, 3, v. 11-12)

Eram ca omul care trăsnit din cer de Jos, 
Viază, dar nu ştie, sărmanul, că e viu. 

Icoana soţiei sale îndurerate, care a s,tăruit să-l înso
ţească în exil, este scoasă în evidenţă necontenit, asemenea 
unui lait1llotiv simfonic. F.aibia lui credincioasă îi însoţeşte 
gîndurile de-a lungul mai multor elegii şi ei i se adre
sează poetul ca unui tovarăş de conversaţie mereu prezent 
confesînidu-i chinuitoarele sentimente. Alteori, o elogiază 
ca pe o divinitate scumpă şi, pentru a-i pune în Lumină 
inmmparabilele ei virtuţi, recur,ge la cunoscutul său pro
cedeu hiperbolic - comparaţia cu personajele mi•tologice: 

Nec probitate tua prior est aut Hectoris uxor, 

Aut comes extincto Laodamia vira. 

Tu·si Maeonium vatem sortita fuisses, 

Penelopes esset fama secunda tuae. 

(Tristia, I, 6, v. 19-22)
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O! nici Laodamia, ce-a vrut să moară-oclată

Cu soţu-i, nu te-ntrece, nici Andromaca, nu! 

Şi chiar pe Penelopa în umbră-ai fi lăsat-o 

De-ai fi avut tu parte pe lum.e de-un Homer!

Dintre toate însusirile morale cu care natura a· inzes
trat sufletul omenesc' pentru a-l susţine în lupta de supra
vieţuire, speranţa este cea mai reconfortantă. intr-adevăr, 
ea ne însoţeşte în to,ate împrejurările şi se ţine de noi ca 
umbra de t:rup, nevrînd să ne părăsească nici atunci cînd 
pierzania este si,gură. Poetul nu face excepţie. Fiind om, _el se 
adună adesea din durere şi începe a spera în oameni, în 
schimbanea termenilor poli,tid, în intervenţia prietenilor 
care ar putea, dacă nu să-l readucă la Roma, măcar să-i 
schimbe s-ur,ghiunul tomitan cu unul mai aproape de patria 
sa şi, deci, mai uş,or de sllliportart. Am văZ'l.lt cum Metamorfo
zele se termină cu apoteoza lui Iulius Caes,ar şi cu div:i.niza
;rea lui .AiUJgusrtus. Da,r preamărkea împăratului ni s-e înfăţi
şează mai pregnant în scrisori•le scJ.le pontice, în care_ poetul 
exilat îi dedică numeroase pagini. Cartea a II-a din Tristia,
compusă din 600 de ver,suri, :îi este închinată în întregime 
lui Augustus. Dacă apeluri-le La clemenţa in1,perială n-au 
produs efectul scontat; de vină nu ar fi atît Augustus, cît 
Livia cea înverşunată, care face tot ce-i stă în putere ca 
bătrînu-1 autocrat să nu se lase înduioşat de compasiune. 
Deşi Augustus dispare şi după el teribila intrigantă impe
rială, la cîrma statului vine fiul ei Tiberius, înarmat din

vreme· de· mai-că-sa cu toată ura împotriva exilatului. 
Astfel, scrisorile lui Ovidi'lis rămîn nule ca efect poli-tic, 
dar nu şi ca literatură, deoarece ele vor face viaibH geniul 
său de-a lungul a 20 de secole. 

'Tristelor le urmează Ponticele - Ex Ponto - alcă
tuite din patru-căFţi. Au fost scrise între anii 12-17 (poate 
şi începutul anului 18 e.n.). I<)pistolele sînt adTesate soţiei 
sale Fabia, unor prieteni şi persoane de vază din aristo
craţia romană. Printre amidi vizaţi, se numără Atticus, 
Severus, Rufinus şi Sextus Pompeius, cărora le cere să 
intervină la Curitea _imperială, în vederea unei sperate gra
ţieri. Tonalitatea acestor rugăminţi nu este prea adesea 
in concordanţă ,cu ceea ce numim noi „bărbăţie", dar ştim 
că ai\lltorul lor devenise un biet om strivit suib lovitura 
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brutală a stăpînirii, un om dobor.a de o moarte civilă. Să 
părăsim, aşadar, exi,genţe}e faţă de aI11Umite atitudini şi să 
lăsăm să vor:bească doa:r ceea ce rămîne nealambicat din 
simţirea noastră: compasiiunea. 

Deoarece fondul documentar ,al Tristelor se aseamănă 
total cu cel ce a servit în dezvoltarea lor de motiv pentru 
elaborarea Ponticelor, viom face mai întîi o incursiune în 
substanţa oelor dintîi şi după aceea ne vom ocupa de va
lenţele lor, ca opere artistice. 

Epistolele ovidiene sînt concepute la Tomis, unde spune 
poetul exagerînd obsesi,v, ,,iarna se prelungeşte de l,a un 
an, pînă la zăpada iernii viitoare" şi unde vinul nu se bea 
ca în Italia ci „se mănîncă, muşoînidiu-1 în chip de bulgăr 
de gheaţă". 

At cum tristis hiems squalentia protulit ora, 
Terraque marmoreo est candida 1acta gelu, 

Dum prohibet Boreas et nix habitare sub Arcto, 
Turn- patet has gentes axe tremente premi. 

Nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvant, 
Indurat Boreas perpetuamque facit. 

Ergo ubi delicvit nondum prior, altera venit, 
Et solet in multis bina manere locis; 

Tantaque, commoti vis est Aquilonis, ut altas 
Aequet humo turres tectaque :rapta ferat. 

Pellibus et sutis arcent mala frigora bracis, 
·Oraque de toto corpore sola patent.

Saepe sonant moti glacie pendente ţapilli, 
·· Et-nitet inducto candida barbara gelu;

Nudaque consistunt, formam servantia testae, 
· Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.

(Tristia; III, 10, v. 9-24) 

Cînd însă vine iarna cea tristă şi cumplită, 
Şi geru-mbracă ţara în albul lui veşmînt 

Şi cînd la miazănoapte e crivăţ şi ninsoare 
Atunci să-i vezi pe barbari de viscol doborîţi! 

Nici soarele, nici ploaia nu pot topi zăpada, 
Şi crivăţul o-ngheaţq: ea-n veci nu se 1nai ia; 

Nu s-a topit cea veche şi vine alta nouă 
Şi�.n multe părţi rămîne omăt din două ierni. 
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Şi-aşa de tare-i vîntul, că dezgoleşte case 
Şi turnurile-nalte le surpă la pămînt 

Atunci, de frig, barbarii îşi pun pe ei cojoace, 
I şi pun iţari: nu-şi lasă decît obrazul gol; 
Iar ţurţurii de gheaţă le zuruie în plete, 

De albă promoroacă scînteie barba lor, 
Aice vinu-ngheaţă şi el păstrează chipul 

Ulciorului, şi nu-l bei, ci-l fărîmi în bucăţi! 

Adresanţii sînt F:aibiia., soţi,a sa, şi cîţiva, foarte puţini, 
din foştii lui amid; un detractor, care ca şi asinul, văzînd 
că leul e mort îl m:3-i gratulează şi el cu o lovitură de 
:::opiită; precum şi Curtea imperiailă ou oei doi au<tocraţi, 
Octavian Augm.stus şi urmaşul lui, Ttberius. Ovidius a 
sperat mult timp că aceştia îl vor scoate din locul de exil. 
Dar soarta lui a fost bine pecetluită de Livi-a, încît n-a 
fost vorba numai de relegarea poetului, ci de condamnarea 
sa la moarte, sub forma sw-ghiunu'lui definitiiv. Nici ch�ar 
mort, cenuşa lui nu s-a adăugat strămoşilor italici, ci s-a 
unit cu oea a geţiilor în mijlocul cărora şi-a trăit iu,J.timii 
ani de viaţă şi care l-au înconjurat cu toată dragostea lor. 

Dar peisajele ruigrăvite de pana sa trebuie interpretate 
cu mu1t discernămînt, mu1te din el.re fiind redate exagerat. 
Ovidius avea nevoie să accentueze unele asperită,ţi ale 
climei, şi în general ale mediul1Ui din regiunea di111tre Dună
rea de Jos şi Mare, tocmai pentru a stîrni compasiunea 
imperială şi a obţine graţierea. Ou toate acestea informa
ţiile sale rămîn cele mai autentice izvoare de documentare, 
privind pămîntul, moravuriJle, îndeletnicirlJ.e şi gradul de 
cultură ale strămoşilor noştri. Ounosoînd bine coordona
tele istorice pe care S-'a înscris pel'Soana lui Ovidiu:S în 
exilul tomitan, e lesne să redăm trecutul îndepărtat al 
etnosulrui geto..,dac, irrllI)ortan.tă componentă a alcătuirii 
poporului român. 

Venind din ţinuturile luminoase ale ţărmurilor medite
raneene, cu soare generos şi ierni blînde, poetul se îngro
zeşte de olima excesiv continentală a Scythiei Minor. 
Fiind prima rigoare a natur-ii vest_,pontice, frigul îi stîr
neşte un fel de panică, incit pierde noţiunea de anotimp, 
afirmînd ,pentru cine vrea să_,l creadă că ,la Tomis nu este 
nid primăvară şi nici var-ă, ci numai o iarnă eternă. 
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Se poate ca venirea sa la Tomis să fi coincis cu un.a 
din acele ierni mult prea lungi, dar în cursul celor peste 
opt ani de exil, nu credem că soarele nu a încălzit din 
belşug prea fragiliul său trup. Este bine ştiut ce înseamnă 
în zilele noastre litoralul românesc al Mării Negre, unde 
milioane de oameni caută soarele de aid, cu toate binefa
cerile sale terapeutice. 

Anotimpul hibernal este prezent chiiar şi în .odele lui 
Horaţiu, dar -el nu ar·e intensitatea aproape neverosimilă 
a iernilor din elegiile ovidiene - cu toate că acestea apar
ţin altor meridiane mai nordice <lecit celei italice cunos� 
cute de ccintemporanurl .exilatului. Cum însă ne aflăm în 
faţa unor pagini de pastel ne vom ocupa de valoarea artis
tică a imaginilor suPprinse de poet şi nu de veridicitatea 
lor. Să-l aecuJtăm pe poet: 

Quid loquar, ut vincti concrescant frigore rivi, 
Deque lacu fragiles eff odiantur aquae ? 
lpse, papyrif ero qui non angustior amne 
Miscetur vasto multa per ora freto, 
Caeruleos ventis latices durantibus, Hister 
Congelat et tectis in mare serpit aquis; 
Quaque rates ierant, pedibus nune itur,· et undas 
Frigore concretas ungula pulsat equi; 
Perque novos pontes, subter labentibus undis, 
Ducunt Sarmatici barbara plaustra boves. 

(Tristia, III, 10, v. 25-34)

Ce să mai spun de rîuri că-s îngheţate bocnă, 
Că numai cu burdufuri scot apa de băut! 
Ba chiar şi Istrul, care, ca rîul cel cu trestii, 
Se varsă-n marea largă tot prin mai multe guri, 
Cînd geru-ncremeneşte albastrele talazuri, 
Sub acoperiş de gheaţă îşi mină apa foi. 
Pe unde-au mers coriibii, se merge cu piciorul 
Şi-auzi sunînd copita pe rîul îngheţat. 
Pe podurile nouă, întinse peste ape, 
Trec boii cei sarmatici, la care înjugaţi. 

Nici o pagină de cronică nu ne-ar putea reda atit de 
plastic peisajul hibernal al Scythiei Minor, ca această ele
gie ovidiană care, cu tot plusul de imaginaţie a celui ce 
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a scris�o, corusti,tuie o pictură măreaţă. Oe i se poarte con
te.Sita autonului nu este imaginea iernilor dobrogene, ci 
numai durata lor, care la poet este fără limită. Pe .de altă 
parte, în operele sale din exil, Ovidius ne face cunoştinţă 
cu pI'opriii IllOŞtrri strămoşi, ,al căror chip ruu 1-;am fi vărut 
niciodată fără oglinda - fie chiar şi exage:rată - a scriso
rilor sale. 

Ceva mai mult, el ne face cunoştinţă şi cu vecinii geţi
lor - grecii, sarmaţii, sciţii - al căror mod de viaţă şi 
ţinută vestimentară le descrie cu multă măiesitrie. Poetul 
ne confirmă că primii locuitori ai Scythiei Minor au fost 
geţii, între care apoi au venit coloniştii greci ou negoţul 
lor, şi alte cîteva enclave de neamuri invadatoare, sannaţi 
şi sciţi de exemplu. Proporţia g,eţi1or faţă de a-ceştia este 
absolut majoritară, după cum chiar Ovidius ne asigură: 
Maior Geticaeque frequentia gentis - ,,mai mu.1ţi la număr 
sînt geţii". Aceştia se· ocupă cu agricultura şi creşterea 
vitelor şi constituie populaţia statornkă a acestui stră
vechi ţinut. 

Revenind la ,e,le,gia X din Tristia, care r.efilecita realiităţi 
atît de impor,tante despre meleagurile noastre, mai. aflăm 
că marea îngheaţă pe o întinsă adîncime spre larg, iar 
Istrul 116, în întregime, oferă barharHor din nord un lung 
prilej de năvăfae asupra Tomisului, cu greu apă'I"at de 
scundul zid. de incintă şi de cei 40 de ostaşi de pe me
tereze. 

Sive igitur· nimii Boreae vis saeva marinas, 
Sive redundatas flumine cogit aquas, 

Protinus aequato siccis Aquilonibus Histro 
Invehitur celeri barbarus hostis equo; 

H ostis equo pollens longeque volante sagitta 
· Vicinam late depopulatur humum.

Diffugiunt alii, nullisque tuentibus agros 
Incustoditae diripiuntur opes 

Ruris opes parvae, pecus et stridentia plaustra, 
Et quas divitias incola pauper habet. 

(Tristia, III, 10, v. 51-60) 

Cînd crivăţul sălbatec, cu aspra lui suflare 
lngheaţă apa mării în Istru-nvălurat, 
(ndată se aşterne cîmpia cea de gheaţă 
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Barbarii dau năvală pe caii lor cei iuţi. 
Săgeţile lor zboară departe, pîn-departe 
Şi toată-mprejurimea călări o pustiesc. 
Fug oamenii! De ţarini nu-i nimeni să mai vadă;. 
A barbarului pradă e-al omului avut 
Nimica toată: carul ce scîrţîie, vreo vită 
Şi toată agonisita sărmanului plugar. 

După cum ve:dem, taibloul năvălirilor scitioe pest,e Istrul 
îngheţat este redat cu multă măiestrie. Viiotimele nu sînt 
însă 'cei dinăuntrul zidu1iui de incintă, .ci locuitorii dinafara 
l'Ui, despre oare înS1Uşi Ovidius spune că se ooopă ou agri
cultUII"a. Ori aiceaisrtă îndeletnicire J,egiată de ţarină rooliamă 
o popuil.aţie silarbornică, harnkă şi ruumenoa:să. Aceştia sînt
geţii „nemuritori" - cum îi numea Heri9dot şi pe care acum
Ovidius îi zugrăveşte ou de-amănunrtul, dându-le un amplu
atestat de existenţă în isrtorie.

Dar descrierea invaziilor bar.bare este mult mai: amplă. 
Cîţi dintre bieţii băştinaşi n-au pierit ucişi de săgeţile unse 
cu venin sau au fost tî.rtţi în rrobie, arundnd jalnice priviri 
asupra căminului lor dat praidă flăcărifor. In urma urgiei 
barbare rămîn pămînturi părăsite şi vor trece ani pînă se 
vor :reface aşezările omeneşti. 

Pînă aici referinţele ovidiene sînt credihHe, iar recen
tele descoperiri arheologice în solul dobrogean le confirmă 
'in cea mai mare parte. La sfîrşitul ei1egiei insă, pentru a.:.i 
impresi,ona-· pe cititorii Romei, poetul mai aidaugă dteva 
inexiarctităţi: 

Non hic pampinea dulcis latet ·uva sub umbra, 
Nec cumulant altos fervida musta lacus . 

. Poma negat regio, nec haberet Acontius, in quo 
Scriberet hic dominae verba legenda suae. 

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore, campos: 

(Tristia, III, 10, v. 71-75)

ln umbra cea de. viţă un strugur nu se-ascunde, 
Nu fierbe mustu-aice în căzile adînci ... 
Şi poame nu-s pe-aice: Acontiu dragei sale 
Nu i-ar putea trimite de-aice nici un măr! 
Aice cîmpul n-are nici -arbore, nici frunze: 
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Un pastel dezolant şi ireal. De ce oare nu fierbe mustul 
în căzile adînci? Atunci numeroasele teascuri ,descoperite 
în subsolul Dobrogei la ce serveau ? Da,r frunzele de viţă 
şi ciorchinii de struguri ce împodobesc mii de monumente 
ale ,epocii, de cine au fost sugerate artiştilor ? Şi la urma 
urmei, pentru care pricină cetatea grecească de la sudul 
Callartisului - Bakicul de azi din R.P. Bulgară, s-a numit 
Dionysopolis ? 

De asemenea nru se poarte pune ni.ci un temei serios pe 
afirmaţia privind inexistenţa arborilor fouctiferi - deoarece 
astăzi oa şi pe vremuri, pe teritori1Ul acesta de la Dunărea 
de Jos şi Marea Neagră se plantau toate soiurile pomicole 
mai ales în sud şi nooo, deşi livezile nu se întindeau pînă 
la porţile cetăţii exilatului. 

Referinţele ovidiene la populaţia tomitană, oa şi la 
diverse triburi sedentare dimprejur, pot fi culese din mai 
toate epistolele sale adlllnalte în Triste şi Pontice. Din 
neferici.re autorul căutînd să-şi „impresione2ie", iar nu 
să-şi „informeze" destinataI'Ul, se mărgineşte la simple 
schiţe trnse pe suprafaţă, ocolind sau ignorind mai multe 
date care ne-a:r interesa în legătură cu neamul, locul, data, 
relLgia, felul de trai şi atîtea altele din viaţa băştinaşilor. 
Oricum ştirile spicuite din opera ·ovidiană, atîitea cîte sînt, 
constituie confirmarea neîntreruptei noastre continuită-ţi 
etnice in spaţiul geografic pe care îl ocupăm clin antichi
tate şi pînă astăzi. Repetăm, uneori ştirile ovidiene despre 
geţi IlH sint veridice. In lumina descopedrilor arheologice, 
ştim însă exact că geţii se afJau pe o .treaptă de civHizaţie 
superioară - fără să înţelegem prin aceasta că erau mai 
pre&US decit grecii şi romanii. 

Dar să-l lăsăm din nou pe poetul-martor să vorbească 
despre tomitani şi vecinii lor, de data aceasta prin textul 
scrisorii a VII--a din cartea a V-a a Tristelor - ,,Intre 
barba.Ti": 

Turba Tomitanae quae sit regionis et inter 

Quos habitem mores, disecere cura tibi est? 

Mixta sit haec quamvis inter Graecosque Getasque, 

A male pacatis plus trahit ora Getis. 

(Tristia, V, 7, v. 9-12) 
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Vrei tu să afli poate şi cine-s tomitanii 

Şi ce fel de năravuri se văd în jurul meu ? 

Cu geţii în amestec sînt grecii de pe-aice, 

Dar geţii cei războinici, :pe greci îi covîrşesc! 

Ar reieşi deci că grecii din Tomis trăiau laolaltă cu 
geţii, făceau schimburi comerciale, se întîlneau la circ, la 
teatru etc. ln acesit timp însă, dinrol.o de zidurile de in
cintă, veneau, asalitau, jefuiau şi fugeau alte triburi de geţi 
şi sarmaţi: 

Sarmaticae maior Geticaeque frequentia gentis 
Per medias in equis itque reditque vias. 

In quibus est nemo, qui non coryton et arcum 
Telaque vipereo lurida felle gerat. 

V ox fera, trux vultus, verissima Martis imago, 
Non coma, non ulla barba resecta manu, 

Dextera non segnis fixo dare vulnera cultro, 
Quem iunctum lateri barbarus omnis habet. 

(Tristia, V, 7, v. 13-20)

Călări pe cai, puzderii, sarmaţii şi cu geţii 
Tot mişună pe drumuri: cînd vin, cînd iar se-ntorc. 
Nici unul nu-i să n-aibă la dînsul arc şi tolbă, 
Şi cu venin de şarpe sînt unse-a lor săgeţi. 
Au glas şi chip sălbatec, aidoma lui Marte; 
Nici barba nu şi-o taie, nici părul de pe cap, 
Şi mina lor îndată te-njunghie cu cuţitul 
Căci tot barbarul are cuţit la coapsa lui. 

Epistolele cuprinse în Tristia au fost scrise în prima 
parte a şederii lui Ovidius la Tomis - de aceea senti
mentele sale de groază şi disperare aJll o formă extrem de 
viruJenţă. Dispreţ)ul Lui �rutru barbari se explică prin 
caracterul dur al băştinaşilor cu care venea în contact -
ca-racter uşor irascibil şi pornit pe gîlceavă, situaţie expli
cabilă pentru condiţiile istorice la care ne referim. 

Nu reiese din nici o scriere ovidiană că poetul ar fi 
fost înzestrait cu înclinaţii către bravură, dar de vreme ce 
la Tomis îşi punea coiful şi scutul pentru a urca la nevoie 
pe metereze, aceasta o făcea dintr-o stringentă necesitate. 
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Pe de altă parte ne mărturiseşte că era în relaţii re1e cu 
geţii. Că este o exagerare, o dovedim tot prin versurile 
sale, acelea prin care arată o situaţie inversă: 

Forsitan obiciunt exiliumque mihi. 
Utque fit, in ime aliquid ficti, dicentibus illis 

Abnuerim quotiens adnuerimque, putant. 

(Tristia, V, 10, v. 40-42: 

Surghiunul meu se vede că mi-l înfruntă ei, 
Cînd fac vreun semn cu capul la ceea ce spun dînşii, 
Gindesc ei despre mine ceva - c�-o fi gîndind ! 

Se deg•ajă de .aici o l1atură virtuoasă a geţi'1or, poaite cea 
a ospitalităţii, redată sugestiv de către Ovidius. 

Citind Epistolele pontice, vom vedea că lamentaţiile 
ovidiene deşi continuă, vor fi tot mai puţin disperate în 
comparnţie cu cele din Triste. Poetul s-a mai obişnuit cu 
noua situaţie sau poate a începurt să se resemneze. De 
asemenea şi atitudinea sa f,aţă de ,geţi se schimbă mrult. 
De unde pînă acum se împăca greu cu gîndul că trăieşte 
alături de ei, începe să le înveţe limba ,şi spre sfirşitul 
vieţii sale va ajunge chiar să se mîndrească de a fi „cel 
mai mare poet de pe malul Is,trului". Atitudinea sa de 
bunăvoinţă faţă de ga:zJde creşte pe măsură ce descreşte 
speranţa sa în repatriere. Căci diin toate episrtolele trimise 
la Roma, nici una n-a reuşit să-i aducă vreun răspuns 
încurajator. Augustus s-a stins din viaţă, la tronul impe
riului urmîndu-i Tiberius, de la care surghiunitul nu poate 
spera nimic. Exilul continuă. In .epistolele pe care le tri
mite la Roma aflăm acelaşi pesimism şi prea rar întîlnim 
amănunte noi. 

Soarta poetului rămîne aceeaşi şi el începe să presimtă 
că nici nu se va mai schimba v-reodată. 

Semnificativ, pe linia noilor sale vederi faţă de geţi, 
este că din epistola a doua din cartea I a Ponticelor, 
aflăm un amănunt deosebit şi anume că geţii sînt un 
popor foarte rezistent la privaţiuni şi războinic: 

Maxima pars hominum, nec te, pulcherrima, curat 
Roma, nec A�onii militis arma timet, 
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Dant illis animos arcus plenaeque pharetrae; 
Quamque libet longis cursibus aptus equus: 

Quodque sitim didicere diu tolerare famemque, 
Quodque sequens nullas hostis habebit aquas. 

(Ex Ponto, I, 2, v. 83-88} 

De tine-aceste hoarde, o! Roma mea frumoasă, n-au 
frică 

Nici nu se tem de arma soldatului roman, 
Căci doară ei în arcuri şi-n cucurile pline 
Se bizuie şi-n caii ce-aleargă drumuri lungi. 
Şi ştiu mult timp să rabde de foame şi de sete: 
Duşmanul n-are însă în ţara lor ce bea. 

In sfîrşit, putem culeg,e cîteva ştiTi foarte preţioase 
despre unele îndeletnkki cu a,dîncă semnificaţie sub r,a
port social: 

Purpura -saepe tuos fulgens praetexit amictus. 
Sed non Sarmatica tingitur illa mari. 

V ellera dura f erunt pecudes et Palladis uti. 
Arte Tomitanae non didicere nurus. 

Femina pro lana Cerialia munera frangit 
· Suppositoque gravem vertice portat aquam.

(Ex Ponto, III, 8, v. 7-12} 

Pe toga ta ,porfiră adesea străluceşte: 
Aici porfiră nu e, în Pontul Euxin, 

Şi oile de-aice dau lînă aşa de aspră 
Iar fetele din Tomis de tors nu se mai ţin: 
Aici, la noi, femeia îşi macină făina, 
Urciorul greu de apă şi-l duce •ea pe cap. 

La rîndul lor tomitanii manifestă faţă de poetul sufe
rind g:rijă şi dragoste - sentimente sugestiv redate în 
versurile din Scrisoarea către Rufinus: 

Molliter a vobis mea sors excepta, Toniitae, 
Tam mites Graios indicat esse viros, 

Gens mea Peligni, regioque domestica Sulmo, 
Non portuit nostris tenior esse malis. 

Quem vix incolumi cuiquam salvoque daretis, 
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Is datus a vobis est nuper mihi honor. 
Solus adhuc ego sum vestris immunis in oris; 

Exceptis, si qui munera legis habent. 
Temporra sacrata mea sunt velata corona, 

Publicus invito quam favor imposuit. 
. . . . . . . . . . . . . 

Tam mihi cara Tomis, patria quae sede fugatis, 
Tempus ad hoc nobis hospita fida manet. 

(Ex Ponto, IV, 14, v. 47-60) 

Cu dragoste ,pe mine ,voi m-aţi primit aice, 
O, tomitani ! Se vede că sînteţi de neam grec, 
Pelignii mei, Sulmona iCU casă părintească 
La fel de-a mele 1chinuri s-ar fi înduioşat. 
V oi mai deunăzi mie mi-aţi hărăzit o cinste 
Pe care abia ati da-o unui nevinovat: 
Scutit de dăr{ sînt singur pe ţărmurile voastre 
Afară doar de aceia prin lege chiar scutiţi. 
Ba eu încins .sînt astăzi cu !iedera pe care 
Aţi pus-o fără voie pe 1runtea-mi de poet. 

Şi Tomisul îmi este drag mie: - aice sînt oaspe 
De cînd g,:mit din ţara mea scumpă eu am fost. 

Citind elegii,le de început, nu-i greu să se sesizeze 
desconsiderarea ga:odelor de către insolitul oaspe, care va 
dispare ,şi se vor dura chiar legături pri'eteneşti între cele 
două părţi. La aceasta contribuie şi faptul că anii trec 
şi de la Roma nu vine nici un semn de anufa:re a rele
gării, iar poetului nu-i :rămîne decît ,resemnarea. El începe 
deci să se apropie de geţi, l'l.lllld parte la buCUTiile lor, le 
deprinde grai'U!l. şi, fiindcă vrea să-şi dovedească şi mai 
mult apropierea de ei, akătuie,şte un poem în limba lor. 
Dar, cum am amintit deja, din nefericire, acest unic pro
dus literw- în limba getică s-a pierdut. Poate că supra
vieţui:rea piesei pierdute acr:- fi echi;val,at cu aflarea pietrei 
de la Rosetta, graţie căreia Chiampollion a putut descifra 
tainele hieroglifefor egiptene. 

Tot în vremea su:nghiunmui la Tomis, poetul a mai 
scris şi un poem în limba greacă, Halieutica, rămas neter
minat. In acest opuscul dădea ştiri asupra diferitelor specii 
de peşrti ca: murenia, lupul de mare, anthiasul etc. De 
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asemenea el ne împărtăşeşte .amănunte de ordin biologic: 
lupta continuă dintre specii, armele lor de atac şi apărare, 
cu legHe care guvernează lumea animailelor. Afcătuirea 
aces,tei lucrări poetico-ştiinţi.fice dovedeşte că liricul din 
Sulmona căpătase în vremea studii1or sale la Roma, o 
instruoţie solidă, datorită căreia el ştie să mînuiască nu 
numai iambii, troheii şi diaoti,lii, dar chilar şi elementele 
necesare studiilor ştiinţifice. Tot Halieutica ni-l arată pe 
poet ca bun cunoscător al limbii lui Homer, de vreme ce 
s-a încumetat să scrie -o operă în limba acestuia.

In sfîrşit, tot la Ti0mis, Ov1dius scrie şi Ibis, în distih
elegiac, de vreo 600 de versuri. Lucrarea datează din pri
mii .cinci ani ai exilu1ui, fiind akătuită din invective şi 
blesteme adresate unui duşman necunoscut, numit conven
ţional Ibis. Akătuin:d�o, Ovidius se aliniază cu ea lîngă 
iambii lui Archiloc 117, şi lîngă scrierea cu acelaşi titlu 
semnată .de Callimach 118• Şi aici, ca în mai toate scrierile 
sale, apelează la fondul mHo1ogic, trimiţund pe capul duş
manului său înverşunat nenor-odriJe îndurate de anumiţi 
eroi legendari sau mito1ogid. 

Damnaţiunea neferidt'lllui sulmonez s-a prelungit pînă 
la sfîrşitul vieţii sale. Bâtrîn şi bo1lnav, exilatul nu-şi mai 
aşteaptă rechemarea în pa.trie, ci moartea, în înitîmpin,area 
cărei,a alcătuieşte tristul epitad:, acum săpat pe marmura 
soclului care-i poartă statui,a de bronz din Constanţa: 

Hic ego qui yaceo tenerorum lusor amorum 

Ingenio pP,rii Naso poeta meo . . .

Ca:racteristi,ca acestui catren stă în blîndeţea şi duioşia 
ceilui care l-a alcătuit: nici •un semn de m1nie s•au de infa
tuare, poetul moare aşa cum a trăit: iubindu-şi cu obsti
naţie talentul şi privind îngăduitor la cei ce vor veni să-i 
vadă mormîntul. In privinţa aceasta el şi-a exprimat către 
soţi.a sa, Faibi,a, dorinţa oa după mooMe s·ă i se ad1une rămă
şiţele pămînte.şti şi să-i fie duse într-o urnă la Eoma. Nu 
reiese însă din nid un document s1au informaţie că această 
dorinţă i-ar fi fost îndeplinită. In vemurile sale, poetul nu 
e�clude nici posibilitatea tnmormdnitării sale înitr-un tu

mulus la T,omis: 
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Inque Tomitana iaceam tumulatus arena ... 

(Ex Ponto, 6, v. 49) 

Să zac aici, în groapă, pe ţărmul de la Tomis. 

intr-,adevăr el moare în ,anul 17 e.n. şi este înmor
mîntat cu cinste de către tomitani - ante oppidi portam

la poarta cetă,ţii. Desi.gur, a muri<t trist, dair nu lipsit de 
consoliatorul gînd al supravieţuirii prin opera sa. Astăzi 
marele liric persii.sită în amintirea întregii umanităţi, iar 
numele său constituie gloria întregului neam latin, de.ci şi 
a naţiunii rnmâne. 
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Ipostaze tomitane post�vidiene 

S--<au scur,s aproape două milenii de .cînd poetul sacri
ficat de ambiţiile deşarte ale unui autocrat de la început 
de imperiu se stingea intrînd în nefiinţă. Mica cetate a 
Tomis1U1ui din zi,lele sale, ca·re l-a primit atît de osipitalier, 
i-a devenit pentru eternitate lăcaş de .odihnă şi de linişte
absolută. Ţărîna lui Ovidiu s-1a conitopit ,pent,ru veşnide cu
pămîntul patriei adoptive.

Să încercăm aşadar, călătorule, ca împreună, reluînd 
naraţiunea istorică a acestui loc de acolo de unde s-au 
sfîrşit zilele poetului latin, s-o aducem în contemporanei
tate şi trecînd peste decenii, veacuri siau milenii, să-i cu
noeştem transformările sale citadine. Aceasta de bună sea
mă, avînd sub braţ tomul versurHor sale din exil, pentru 
că oamenii şi locurile pe care le-a cunoscut se pot regăsi 
în ele, în ciuda schimbărilor, chiar şi de nerecunoscut, care 
s-au produs. Fiindcă Tomisul de la ,începutul erei noastre
parcurge un drum lung, cu avatanuri u1uitoare. Deseori
dispare mistuindu-se în trecutul umbrit de neştiinţa fap
telor, pentru a reapare ,la lumină, mai mare şi mai strălu
citor - întotdeauna însă pe aceeaşi vatră a promontoriu
lui în care, acum 2500 de ani, grecii mi,lesieni au început 
să convieţuiască alături de geţi, înlocuind treptat bordeiele 
cu ziduri de piatră. 

Bardul tomitan cu Scrisorile sale din Pont. se identi
fică şi cu începutul de drum al epocii romane în părţile 
acestea, şi cu perioada în care plămădirea românilor se 
concepea la ţărmul mării, într�un amestec etnic căruia 
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Ovidius i-a fost martorul cel mai autentic. El poate fi 
socotit indiscutabil, piatră de temelie în vatra de zămislire 
a unui popor care îi poartă memoria în fiinţa sa eternă. 

Aşadar după amlll 29 î.e.n. liitorruuJ. Sciţiei Mici devine 
un patrimoniu roman, cu toate implicaţiile ce decurg din
tr-o dominaţie tirpică unor armate deja experimentate in

cuceriri şi stăpâniri de teritorii străine. Grecii din Tomis, 
dedaţi de veacuri comerţului şi navi1gaţiei, vor fuce casă 
bună cu Roma, înţelegdnd că identirtatea orinduirifor lor 
soci.iaJle şi economice face să-i apropie, nu să-i desparită, aşa 
cum se întîmplase nu de multă vreme. 

Inoepe romaniza.rea - mai exact spus adaptaTea oraşu
lui la condi·ţiile noi, de viaţă şi practică economică speci.fic 
romane, care, fiind caracteristi:oa hellenică de mare tra
diţie a oraşe1or Hi:stria, Tomis şi Callatis, nru exclude nimic 
din ceea ce este grecesc; mai a,les în spiri tuali,tate se pro
duc fuzi,uni, contaminări şi aidaptăiri de credinţe, 01bioeiuri, 
practici funern�e - multe dintre acestea fiind tributare 
chiar lui Ovidius, a cărui memorie stăruie în conştiinţa 
generaţii!lror care aiu urmat: Hic ego qui yaceo ... sînt 
cuvinte săpate în veaouriile UII'lllăroooTe pe muwte pîeitre 
funerare! 

In anul 46 ,e.n. Ripa Thraciae a fost integrn,tă provinciei 
Moesia, iar în urma reformelor 1ui Domitian din anul 
86 e.n., 1a Dunăre apar două entităţi administrart;i,v-mili
tare: Moesia Superior şi Moesia Inferior - celei din urmă 
fiindu-i inclusă actuala Dobroge. Tomis'Ll!l esite reşedinţa 
provinciei, a praefeoturii ţărmu1ui pontic, a comuiniităţii 
religioase constituită pe baza interes·elor de supravieţui-re 
în un1versru1l ·1aitin, <tot mai e�tins, a oraşelor greceşti din 
Pentapolis 119 - mai apoi, Hexapoilis (deci Histria, Tomis, 
CaHatis, Odessos şi Dionysoipolis mai apoi, oea de-a şasea, 
Messembria). 

Această comunitate, -r6 xmvov -rwt; 'EH-f;vCuv păstra pentru 
greci vechile lor instituţii social-administrative - sfatul 
şi poporiuil - , oulte1e şi practiciile inerenite ce decurgeau 
din acestea, îndeletniciriile lor economice. TomisuJ devine 
înce,pînd cu secolul II e.n. o adevă·rată metropolă a Pon
tului Stîng - M-ri-rp61tOALc; -roi:i EuCuvuµ.ou II6nou atestată în 
această ,ipostază de numeroasele documente literare, arheo
logice, epiigrafice şi numismatice descoperite pretutindeni 
astăzi în sUJbs0'1ul vechitrl11.1i oraq. 
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Prooperirbaitiea se amplifică în timpul dinootiei Antonin.illiGr, 
sec. II e.n., meritul consolLdării definitive a puterii romane 
la Dunărea de Jos revenirndu-i eminentU!lui impă,rat Mar
cus Ulpius Traianus - 98-117 e.n. De numele său se 
leagă mari înfăptuiri: se pun temeliile limes-ului dună
rean 120, se înalţă Marele Moillllment triumfal de la Adam
clisi - care comemorează, ca şi Columna traiană de la 
Roma, cuceriirea Dadei, -, se înd:iinţeaiză sate, oria,şe şi 
cetăţi de o impresionantă înd'ă�al'e. 

Tomisul înf1oreşte şi ou precădere 1i prosperă comerţul, 
se înmulţesc re'laţiile cu lumea pontico�geeană şi medi
teraneeană, neguţătorii de aid ajungînd în oraşe de mare 
renwue: Bizanţ 121, Cyzic 122, Palmyra 123, · Smyrna 124, 
Athena 125, Ni,oomedia 126, Ancyra 127 ş.a. Pe usoat, din zo
nele dună,rene şi ale Dadei romane veneau imense canti
tăţi de măduri care-i aduceau însemnate venituri. Bkoul 
vamal era supraaglomerat. 

In interiorul -rural al oraşului aipar noi proprietăţi ale 
co'lonişHlor, veniţi din imperilll; sînt acele villae rusti
cae 128 şi praedia 129 cu producţii însemnate destinate şi
com,umului dar mai a1es comer,ţului. Numeroase sate din 
împrejurimi - viei - asigură producţia agrico•lă şi mîna 
de lucru. In ace�aşi timip ele constituie celule de convie
ţuire intensă între romani şi băştinaşi. Acestora din urmă, 
inscripţiile le menţionează frecvent antroponimele: Are
balis, Deosrpor, Mlllrcasius, Seuthes, Decihalus etc. 130• 

Coloniştii, veteranii şi so1daţii romani veniţi în oraş 
şi în teritoriu produc întei,pătrunderi etnice cărora le co
res,pund, inerent, forme noi de cultură, limbă şi (religie. 
Pătrund ou[te şi divinităţi s,trăine, în special orientale: 
Cybela 131, Mithras 132, Isis, Attis 133 ş.a. Dar sînt mernţinuţi
cu grijă şi zeii proprii. Se practkă culituil autohtonului 
Cavaler trac 134, atît în sanctuarele urbane cît şi în cele
rurale, dovadă a popularităţii sale. Au existat temple, dar 
din ele ne-au ·rămas infime r,es,turi, de piatră şi marmură. 
Ins•cripţiile găsite atestă de asemenea divinităţi g,reco
romane: Poseidon, Dionysos, Apollo, Dioscurii, Diana 135 
etc. Acestui lia1rg pantheon tomirban îi corespund opere de 
artă de mare interes. In cadTul teZJau.rrului celor 24 de mo
numente sculpturale descoperite în 1962, se detaşează prin 
rafinament şi execuţie, Fortuna cu Pontos (proteotori ai 
cetăţii) 136, Şarpele Glykon, Aedicu11a cu dlllhla Nemesis,
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Isis, Cavalerul Trac, Hecate etc. 138, toate din sec. I-II e.n. 
Adăll.llgăm acestora uriaşele sarcofage în marmură, ca cel 
al unui agoranom l39 închinător al zeului Men 140, statuia 
Cetăţeanului din Tomis, şi atîtea altele, toate mărturii ale 
unor practici artisrtice locale, laice şi religioase, de înaltă 
clasă. 

Acestei Pax Romana îi urmează însă o 1-ungă pe-rioadă 
de criză cu implioaţii largi în toate domeniile: social, eco
nomic, politic etc. La mi,jlocul sec. III e.n., grani:ţe1e nord
estice ale imperiului sînt străpunse de neamuri ba1rbare: 
la Roma se desfăşoară virulent anarhia militară - arma
tele ofereau pillpura imperială comandanţHor lor. Luptele 
intestine se reper:cuteiază g,ra.v în întreguil organism srtatal. 

În anul 238 e.n. canpii 141 şi goţii 142 atacă şi distrug 
regiunea de la Gurile Dunării. In întîmpinarea lor vin ar
mate puternice, con1duse de împăraţi şi generali destoinici, 
care cu greu îi vor stăvi·li. J a,fiUJile, incendiile şi alte cala
mităţi se succed la intervale scurte. In 269 e.n. Tomisul 
este asediat pe apă şi pe uscat de goţi şi heruli m şi scapă 
cu mare greutate graţie zidurilor sa1le puternice şi, poate, 
ga[eriilor subterane care ,au permis aHmenta.rea populaiţiei 
şi mişcarea trupeilo,r. Viaţa economică este grav afeobată. 
lncă din timpul lui Filip Arabul (245-249 e.n.) emisiu
nile monetare încetează. Erau semne că „prea strălucita 
metropolă" va apune. Dar n-a fost aşa. In timpul lui 
Aurelian (270-275 e.n.) şi a urmaşilor săi începe redre
sarea; se pune capăt războaielor cu barbarii - bellwn 
scythicum -, se refac oiraşele şi siateloe, se restaibHesc gra
niţele. Diocletian (284-305 e.n.), prin reforme aplicate 
energic pe plan militar, adminis.triati;v, economic etc., re
aduce liniştea şi ordinea. Prosperi,tatea revine începîrnd cu 
sec. IV e.n. sub Constantin cel Mare (306-337 e.n.). Noua

denumire a regiunii dintre Dunăre şi Mare este. începînd 
cu Di:ocletian, Scythia, ·cu reşedinţa la Tomis. 

Capitala imperiuilui se mută la Constantinopo1, iar ve
cinătatea ei dă Tomisului alte impulLSiuri vi.tale, făcînd 
din el o puternică bază de aprovizionare. Aserţiunea se 
întăreşte dacă dăm ca exemplu mar-e:le edid'idu cu mozaic 
construit în sec. IV e.n. în a,groraiua tomitană. Dea•ltfel în oraş 
se desifăşoară o vie activi,tarte edilitară, dar nu Urpsesc şi 
momente de pani1că (Zosimos, Istorie contemporană, IV, 
40). Acestea sînt prilejuite de atacuri gotice, ca cele din 
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timpul lui Valens (364-378 e.n.), împărat care moare în 
timpul bătăliei la Adrianopol în 378 e.n. Mulţi dintre bar
bari sînt fixaţi .aoum la Dunăre, să apere hotarul, dar 
strategia reuşeşte mai puţin fiindcă atacurile prădailnice 
S'l' repetă. In ac�,st context se plaJSeiază incidentul ,relaita:t 
de Zosimos ou prrivi,re la atacul din 386 e.n., săvîrşit la
Tomis de goţii pe care cu greu Gerontius, comandantul 
cetă·ţii, i-a oprit printr-un ad de înaltă bravură. 

Un alt autor (So:wmenos, Istoria bisericească, VI, 21, 
2) ne înfăţişea,ză Tomisul sec. V e.n. ca un oraş mare -
prosper şi renumit centru e,piscorpal - ca urmare a poli
ticii rt:olerante iniţiate de Constantin cel Mare. Aki are loc
adevăra;ta operă de edificare a unor lăca,şuri or.e.ştine, unele
dintre ele, ca ce1e descoperite recent, fiind impresionante
prin dimensiiuni,le şi criptele for. Marea baziHică ou marty
rium 144, interpretată oa fiind sediiUll arhi1epis1copail - sau
cri,pta pidaită din Tomis - ală.ituri de alrt:·e două bazi1lici -
s,înt mărturii ca,re dovedesc iinJPOl'tanţa sa faţă de oele1ahe 
lreşedinţ;e 1edeziasrt:iice din regiune. Aminttm parti!Ciiprurea 
unor repDezentanţi ai cler'llllui tomitan la diferite sinoade 
ecumenice, izvoarele vr·emii citînd nume de episcopi care 
au int,ervenit energic în disputele dogmatice care con
damnau arianismul. Din Tomis ore,ştinismul a iradiat în 
nordul Dunării. De ,asemenea la goţi şi la huni. 

Un tezaur captrnat din Tomis atestă numele episoopu
lui Paternus „mitropolit al provinciei Sciţia" 145, iar a1lţi 
urmaşi ai săi s-:au dov.e.dirt: mari persona1lităţi e.olezi;asrt:i,ce. 
Izvoarele menţionează această poziţie preeminentă a: To
misului în Lumea creştină ortodoxă, veacuri în şir. Alături 
de edificiile reliigioaise se înmulţesc şi ce}e laice, prin grija 
unor împăraţi care se străduiesc să refacă imperiul. Pro
copius din Caesareea menţionează că în timpul lui Iusti
nian (527-565 e.n.) în toată provincia se refac cert:ăţi şi 
oraşe, unul dintre ele fiind Tomisul. Atunci breas'1a măce
lariilor a refăcut pe bani pr-oprii o porţiune a ziduLui de 
apăirare cu un turn, fapt dovedit de inscripţia săpată în

piatră cu această ocazie, vizibilă şi astăzi. 
Imperiul romano�biziantin, i1stovit de nesfîr,şitele răz

boaie ale lui Ius·tinian, cu greu mai poate face faţă atacu
rilor barbare. Intre anii 566-602 e.n. aru loc lupte hotă
rîtoare cu avarii 146 şi cu slavii 147

. Tomisuil. suferă un greu 
asediu în anul 599 e.n., din care scapă cu mare anevoinţă. 
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La începutul veacuihrl următor ·I'.egiunea este ocupată de 
slavi - doru- litoralul mai rămine sUJb stălpînke bizantină. 
Lovitura decisiivă o d,oo în aruul 679/680 bulgarii 148, in
dromul ,Lor verti,ginos spre sud, atraşi de mirajul bogăţiiillOr 
bi2'Jantine. 

In chipul acesta se înclleie epoca romană şi romano
bizantină a Tomisului - ca şi a întregii provincii de la 
Gurile Dunării - ale căror începuturi s--,au împletit cu 
destinul ipoetll!lui surghiunit; se pune capăt unei stăpîniri 
de peste şapte veacuri, care în formele-i social-economice 
perimate, Il1l1.lllit îmbăwîniite, zămi!Silise, pe fonidull reswuctu
rărilor etnice din ş.ceastă parte a lumii, alţi oameni, cu 
alte obi,ceiuiri, credinţe, înideletnidri ... Sînt înaintaşii noş
tri de la mijfo.c de miileniu oare deveniseră deja o ·realitate 
perenă. Lor li se deschisese larg evul mediu; românii 
pontici sînt aceia care .aveau să înfrunte eroic valurile 
noHor migrări ale pecenegilor 149, uzilor 150, cumanilor 151 

şi tătarilor 152; ei aveau să cunoască îndeaproape civiliza
ţia străjuită de pajum bizantină a Ţarigradului 153, sau 
să alimenteze cu roadele pămîntului lor de la Dunărea de 
iJ os corăbiiile neguţătoriilor genovezi, în schele'le de la 
Vicina 154, Lykostomion 155, Constantia, Pangalia (Mlang,ailia)
etc. Şi nici că se puteau consemna în cronici faipte de 
ernism, de o bărbăţie şi de un curaj neasemuit, decît ace
lea dovedite de Basarabi 156 şi de Muşatini 157, de Mi-rcea 
cel Bătrîn şi Ş.tefan cel Miare, de Iancu de Hiunedoa,ra 158 

şi Mihai Viteazul 159, de toţi acei voievozi munteni, moldo
veni şi transiu.văneni care au lruiptat cu sabia dreptăţii şi 

. drepturi-Lor lor inalienabile, contra turcilor osmanlîi, pen
tru a nu le ceda acest scump pămînt al patriei lor stră
moşeşti. 

Istoria a făcut însă ca cel mai puternic imperiu al 
vremii, drevenirt şi stă.pin a1l Penins.U!lei BawoanLoe, să ia în 
stăpînire şi aoest pămînt, unde vor rămîne aproape patru 
veacuri şi jumătate. Alte o,presiuni şi silnidi, împilări şi 
vexaţiuni, sUuiri spirituale şi vitregii amare ... 

DrumU!l isstoriei medievale este presărat n1Umai cu măr
turii ale luptei şi sufednţei ace1om oare, păstrîndu-şi fiinţJa 
neatinsă de vicisitudini, vor ieşi pînă la urmă biruitori. 

Războiul neatîrnării din 1877 aduce ţării noastre, pe 
lingă independenţă şi suveranitate şi împlinirea drepturilor 
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de stăpîni asupra acelei părţi de ţa•ră cu largă deschidere 
la mare, ţJa:ra hli BuTsbista, Decebatl, T,raian, Mircea cel 
Bătrin ... 

La 23 noiembrie 1878, duipă Congresul de la Berlin, 
odată cu întriea;g,a Dobroge, Kilstendje - cum o numiseră 
pînă a1mnci turdi -, frumoasa oetaite a l,ui Ovidiius, 
redevine în pronunţia românească de sorginte 1atină Con

stanţa, I'esŞedinţă a judeţului omonim, portU!l cel mai mare 
al României la Marea Neagră. 

Redată astfel ţării din care a fost ruptă, Dobrogea, cu 
oraşul său de reşedinţă CoTh5tanţJa, avea să devină în anii 
renaşterii sale, una dintre cele mai de seamă prcvindi 
româneşti. Şi dacă ascensilUnea sa sociaJ.-eoonomică şi 
cultural-poli,tilcă lcllVea să înrtîmpine piedici nelbăruuite, ,reie
şite dintr-o ocîn:nuire nedreaptă care a dominat România 
burghe:zm-moşierească, în schimb, în anii socialismului vic
torios se vor produce în venerabHul oraş evoluţii uriaşe. 
Neîndoios, rtoate sînt rezultantele .fireşti a:le dreptelor înrtoc
rniri aduse de P,arrtidul Comunist Român la capătul unor 
neînfricate luipte susţinute decenii de-,a Iindul de oei mai 
vajnici fii ai ţării, de clasa celor care muncesc şi se jert
fesc, contna exploatării şi parazitismului. 

Milenaruil oraş este astăzi între cele mai mari din ţară, 
ca număr de locuitori, ca întindere şi ca pondere econo
mică. El s-a extins în decursul veacurilor în funcţie de 
împrejurări şi de regimul politic respectiv. Intotdeauna 
însă accentu,! de permanenţă 'llffiană 1--a constituit pe
ninsula oare în:chide, la nord--est, golful portuar - portul 
fiin:d dintotdeauna raţiunea şi fondul dezvoltării impe
tuoase a Coootianţiei. In junul golf,u1ui, în oare ailitădiaită 
adăstau corăbii minate cu pinze sau de ramele condam
naţiilor, s-a desfăşur,a,t, S1UJccesiv, un pr,oces ,de arhiiteoburâ 
şi sistematizare care a împins oraşul pînă la dimensiuni 
nebănui,te. Şi dacă aidăuigăm şi plaja mirifică ce se întinde 
de la Năvodari în no11d, pînă la Mangalia în sud, atunci 
înţelegem o dată mai muu.,t; de ce regimul administrativ 
contemporan al Constanţei implică tot ceea ce a creat mai 
frumos civilizaţia socialistă pe litO'ral, suprapunînd cu suita 
staţi1unilor balneo'Climaterice, de renume universal, aşezări 
getice şi cetăţi greco-romane oare au fiinţat pe aici în 
u,rmă cu muilte veacuri. 
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Monumentele străvechi, care po,pu.Lează oraş,uJ., şi Mu
zeul de istorie naţională şi arheologie reprezintă în 
r,ealimte oglinzi fidele în care se reflectă trecutul; ele J:"elll
nesc în imagini veridiice istoria veche, cuprinsă în mijlocul 
minunatelor edificii ale epocii noastre socialiste. 

Să ne purtăm, aşa!dar, paşii pe acolo pe unde poetul 
melea,gurHor noastre şi-a plîns amarul, dar a împărtăşit 
şi bucuriile aceil.oria cu al căror destin istoria avea să dea 
peste milenii roadele unor civilizaţii desipr,e care vin să 
ne mărturisească· monumente antice minunate, la fel ca 
şi zidirile din piatră şi oţel, beton şi cărămidă, ridicate 
de urmaşii săi de peste veacuri. 

1. Parcul arheologic din curtea Catedralei. Pe o supra
faţă de circa 1 OOO m.p., se impun atenţiei ziduriile restcJJu
rate ale unui mic sedor din or,aşul Tomis - sec. IV e.n. 
Aid s-au efectuat să,pă·turi ia-rheo1ogice sistematice, între 
anii 1971-1975, dat fiind că pămîntul păstra infa'Cte res
turi de civHizaţie antică, straturHe de pămînt nefiind scor
monite decît cu prilejul unor lucrări edilitare moderne. 
Din cele mai de jos striaturi au fost recuperate elemente 
arheologice oare atestă vechimea cea mai îndepărtată a 
oraşului Tomis: ceramică autohtonă daco-getică şi gre
cească de import, semne premoneta:re în forma unor vir
furi de săg,eţi, amfore de Chios, resturi de construoţii în 
piatră, locuinţe-bordeie ou podeaua adîncită în pămîntul 
viu etc. - totul d1atat la mijlocul sec. VI î.e.n. 

Suprapunerea stratigrafică în scoarţa superioară a so
luliui a îngăduit reconstituirea unei continuităţi a vieţii 
omeneşti în sec. VI-I î.e.n. şi epoca romană, sec. I-VII 
e.n. La suprafaţă se pot vedea acum ziduri de locuinţe,
străzi şi sisteme de canaliz,are, în cea mai ma,re parte 
reconstituiile şi cons'Olidate în aşa fel încît să se poată 
întregi imaginea unrui cartier ai!. Tomisului din S'ec. IV e.n., 
într-o zonă marginală a sa. 

Se pot de asemenea întregi imagini a'le modului cum 
era sistematizat oraşul: străzi drepte, dar înguste, defoni
tate .de pereţii locuinţelor, pavate cu dale mari de piatră 
şi orientate NE-SV. 

2. Parcul arheologic. Călătoruil sosit La Constanţa, în
gaira ferovia·ră, parourge obligatoriu spre centrul oraşului 
moderruu1l Buwevard al Republicii. Că,tre partea s1a finală, în 
dreptul clădirii recent construite - se:dirul Consiliului 
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popul,a,r judeţean - înainte de înitretăierea s,a cu bd. 
Tomis - pe la,tura din dr,eaipta se întinde „parcul arheo
logic". Amenajarea sa în anul 1963 a fost impusă de apa
riţia de�a lungul ţmleviaridului, pe o lungime de 600 de 
metri, a unor porţiuni din zidiul de apă•rare al cetă,ţii To
mis. Cercetările au fost executate înt11e anii 1915-1916 de 
către Vasi1e Pârvan şi între anii 1958-1959 de către un 
colectiv al Muzeului de istorie naţională şi arheologie din 
Constanţa. In secţiunea dintre cinematografrul de viară 
„Tomis" şi clăJdiirea B�bliotecii municipale, s-au degajat 
două porţi de intrare în cetate: cea de vest făcea Legătura 
eu cetăţile de pe litoral, din sud, în primul rînid cu Oalla
tis; cea din nord, în apmpiere,a b1bliotedi, făcea legătura 
atît cu aş,ezările de pe ţărmul din nordul Tomisulrui - în 
speci,a:1 ou Histri,a -, cît şi cu aş·ezărirle daico g,eitLce din teri
toriul nurail, pînă la Dunăre, unide portul Axiopolis (Cer
navodă) consti<tui1a ba�a de tronzirt a măir:furiJor rarduse din 
spaţiul carpato-dunărean. Ambele porţi au fost u:"econsti
tui te. 

Zidul are mai multe turnuri de apărare pe traseul său. 
Observ.aţiile �tiinrţifiice au dus la conc1uz1a că el a fost con
str,uit în a do1Ua jumătate a sec. III e.n., poate ohiar în 
timpul împărmţilor Tacitus (275-276) şi Probus (276-282). 
Distrus în cadrul atarcurilor ba,rbare de mai tîrziu, a fost 
rnfă,cut în ·timpul 1ui Justinian (527-565 e.n.), după cum 
'atestă inscripţia cu caractere greceşti care se află în para
mentul turnului semirotund - acum reconSttituit pe o 
înălţime apreciabilă, alături de aakaniul înalt al Bibliote
cii municipa1le. In acelaşi loc s-a realizat o hartă o Dobro. 
gei, în ceramică şi plăci de marmură albă, pe care sînt 
marcate prin simboluri, cetăţi şi aşezări de epocă gre• 
cească, romană şi daco�getică, toate identificate în anii 
din urmă. 

Intre zidul de incintă şi sediul Consiliului popular al 
judeţului, într-un spaţiu verde de dimensiuni apreciia,bHe, 
de�a lungul aleilor sînt aşezate piese arheologice diver,se: 
chi,upuri (pithoi - gr.; dolia - lt.), pentru păstrat ali
mente, cereale, apă, vin etc.; coloane de marmură s•au de 
cai1oar ou capite1uri, sarcofage şi e1emente de ,arhitectură 
etc. In partea centrnlă a parcului, la intrarea prin poarta 
de nord, sînt aşezate pe postamente de beton, patru im
portante piese de arhitectură: o arhitravă, o cornişă, un 
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capitel uriaş şi c, friză, toate provenind dintr-un atelier 
de preiluorat marmura de pe malul portului, ,,la Serpen
tină", aduse la lumină in cadriul campaniei de săpături din 
an'llll 1959. 

3. Galeriile subterane. Peninsu!la, locul unde oraşul nou
se suprapune pesite oel vechi, ,aduce, oa o curiozitate spe
cifică, ineditul unor aşa-numite galerii subterane. La circa 
1 7 m aidmdme, ele formează o reţea întinsă, cu înălţimi 
intre 1,50-1,80 m, şi largi între 0,80-1 m. Sînt canale 
săpate în stînca de calcar, S·all.l chiar în loess. Ca să se ffm
piedi'Oe surparea părnîntului în porţi,uni1le mai sk11be, pereţii 
au fost căptuşiţi cu .piatră şi mortar şi apoi tencuiţi. Au 
apărut astfel nenumărate ramuri, care străbat subs,ohrl 
onaşului în diferite direcţii, uneori internectîndu-se. 

Cîteva porţiuni au fost cercetate mai atent. Astfel, ga
leria care porneşte din faţa Edificiului roman cu mozaic 
trece pe sub acesta şi pe sub actualul Mueeu de istorie 
naţi'Ona.lă şi arheologie, pe sub statuia şi piaţa Ovidiu şi 
ajunge în portul sportiv Tomis. De aici, conitinu,a spre vest, 
dar alunecăiriile de teren, surparea ma•lruriior, aiu antrenat 
şi galeria. Se pare că ea continua în această direcţie spre 
nord-�est, pînă idinco1o de limita oraşului actual, spre 
Mamaia. 

Cercetătorii şi-au pus fireas•ca întrebare la ce au servit 
aceste galerii prin care omUJl putea să melalflgă destul de 
lejer ? S-a spus că sînt săpate anume pentru trecerea osta
şilor şi populaţiei în caz de asediu şi că aerisirea se făcea 
prin puţuri căptuşite cu piatră, aidînci de 16-17 m, care 
apar din loc în 1oc. Adăugăm însă observaţia că întotdea
una aceste puţuri aveau un capac de plăci de piatră aju
rate, ornamentate prin traforare, şi că ele s,e aflaiu la nive
lull străzi1lor arutiroe. Menţionăm, de asemenea, că în porţiu
nea cercetată s-aru desooperit sub imoibhlele din faţa sta
tuii lui Ovidiu două-trei conducte din tuburi ceramioe care 
coborau din straturile de pămînt superioare în galerii. 
Coroborînd aceste constatări, deducem că ele foloseau în 
primul rînd pentru s0\ll"gerea apeilor menajere şi a celor 
pluviale din oraş. Nu excludem nici interpretarea potrirvit 
căreia au servit pentru drenarea s,UJbsolului tomitan, anu
Lînd efectul distructiv al apelor freatice care se sc1.H1geau 
prin ele în mare. Dat fiind că în antichitate nivielul mării 
era mai jos decît în zHele noastre şi. că scurgerea apelor 
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freatice şi menajere din canale se făcea lesne şi rapid, 
lăsîndu-le mai tot timpul goale, este foarte posibil să fi 
folosit şi la trecerea ostaşilor şi popu1aţiei prinse de în:oleş
tarea vreunui asediu. Aceasta ar explica de ce, în cadl"lrt 
numeroaselor atacuri ba-rhare dintre sec. III-VII e.n .. 
oraşul a scăpat deseori cu s,ucces de la dezastru. 

4. Termele romane. Builevard'll'l Marinarilor - un fel
de centură a .portului, care începe de La Statuia Victoriei 
şi merge spre capătul Peninsulei, la Vraja Mă·rii şi la in
trarea nr. 1 în iport - coboară print,re mai multe obiective 
arheologice. La capătul său de sus, dinspre Statuia Victo
riei, la dreapta, apare un mic complex arhitectural antic: 
este un turn de 0Jpărare al zidului de incintă. Pentru a da 
şi o mai clară imagine simboli·că asupra cetăţii din sec. 
III e.n., s-a aşezat şi o coloană ou capitel pe turn, şi alta 
vi21avi, unde se bifurcă bd. MarinarUor ou A:teea V. Ca
narache. Spre extremitatea sud-estică a bulevardului, după 
ce se depăşeşte clădirea care adăpo&teşte edid:idul ,roman 
ou moz,aic, pe faleză, apar ruinele termelor romane din 
sec. III-IV e.n. Un zid hmrg de a,pma,pe 30 m şi înaLt 
de 7 m făcut din cărămizi şi b1ochete de piiaitră, care a 
aparţinut unei săli pa-vate ou plăci de marmură şi ca-re 
sprijină ,acum malul. Este un zid dublu, cu un spaţiu larg 
de 50 cm, oare comunică di,rect cu sala mare prin orificii. 
Acestea serveau circulaţiei aerulrui şi aburilor calzi, pro
duşi printr-un sistem de încălzire - hypocaustum. 

La dreapta, zidul desparte încăperea amintită de casa 
scărilor, care făceau legă.tura între terasa inferfoa,ră a fa
lezei - nivelul .portului antic - şi cea superioară - nive
lul vechiului oraş - are trei uşi, ou canaturile făCUJte din 
piatră. Pe arhitrava uneia dintre ele se af,lă o inscripţie 
cu caractere greceşti, din sec. III e.n., din oare reiese că 
acolo se aflia o îI11Că.pere în care se depozi,ta lenjeria pentru 
cei oare fă,cea-u baie: lentiarion.

întregul am,,amblu face parte din suita numeroaselor 
oonsrt:r.ucţii care îmipodobeau faleza por,tului şi este o mărtu
rie autentică a ciivi'liz·a-ţiei tomirt:ane, ajunsă la un înalt grad 
de evoluţie. 

5. Bazilica portului. La intrarea nr. 1 în port, bd.
Marinadlor face o budă largă ,prin spatele bria.seriei Vra,ia 
Mării pînă la intrarea în terme. Bucla încol11joară resturile 

111 

www.ziuaconstanta.ro



Uilll.li edi!ficiu antic din sec. V e.n. Este absida tUnei bazi
lici creştine, însorisă unui zid .gros, din piatră cu mortar, 
care făcea parte dintr-o construcţie adi1acentă, obi�nuită 
pe lingă astfel de lăcaşuri de oult în antichitate. Corpul 
bazilidi era, se pare, înrtr-.o singură navă. 

6. Cripta pictată. Se a,flă în our.tea liiceuwu,i Mihai Emi
nescu şi ,aparţine unei bazilid .creştine ai cărei pereţi, 
ziidi•ţi în piatră, s-au ,păstrat par,ţiaL In sichimb cripta sub
terană de sub altar se menţine întreagă şi are scă·ri de 
piatră care acced în interior. Este o încăpere cu trei nişe 
la răsădt, ale căror irntrări la11gi permit o trecere -lesni
cioasă. Cripta este pictată în culori vegetale; tenooiala 
pe alocuri esibe sfărîmată s,au chiar căZ'Ultă. Se păs
treiază totuşi motivele ornamentale cu caracter vegetal şi 
chenare ou linii simple care închid carouri şi ghidande 
realiz,ate din frunze. Pr,edomină ou1oriile vevde, roşru, bleu, 
alb etc. 

7. Bazilica mare. Tomislll'l. sec. V-VII e.n., oa sediu
episcopa.'l şi mitropolitan, se relevă nu numai prin mulţi
mea inscripţii'lo-r de caraioter creştin sau pr,in texte1e lite
rare, ci şi prin lăcaşurile de cult, între care es.te de sub
liniat şi Baziilica Mar,e. Se afilă îrutr.e s•1maida T.ra,îian (pe 
malul portului) şi bd. Republicii, între imobile con
strui,te recent. Descoperită şi cer,cetată în anii 1960-1961, 
s-a dovedit a fi cea mai mare construcţie de acest gen din
Dobrogea rnmană: are 48 m lungime şi 23 m lăţime. Absi
dei largi i se îrn:;•crie o criptă mare, cruciformă, compusă
din 8 încăperi pătrate, zidi,te în piatră cu mortar şi ten
cuite, toate formînd un martyrium - loc de păstrare a
oseminte'1or unor martiri şi înalţi preilaţi tomitani. Cripta,
ca şi înrtreaigia baziH1că, se impune prin monrumentailitiate.
Lîngă BaziUica Mare, mai sipve nord-vest ou 30-40 m, sub
Bl. E 3, se află resiturile unei ,a,lite bazi.lid, mai mid, ou o
criptă simplă. EJs,te acoperită cu pămînt. Ambele formau
sediul episoopal, după exemp1eLe care se ounos•c şi în alte
centre ale lumii romane.

Şi una şi cealaltă sînt deocamdată acoperite ou pămînt, 
pentru mai bun:a lor conservare, urmînd oa proiectul res
taurării lor să fie în curînd realizat. 

8. Edificiul roman cu mozaic. Este un mare monument
arheologic de epocă romano-bizantină, descoperit în anul 
1959; pentru protecţia ei s-a clădit o hală din beton şi 
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Delegaţia sulmoneză, condusă de primarul Antonio Trotta, şi delegaţia 
Constanţei, condusă de primarul Gh. Trandafir, in vizită la monumentul 
de la Adamclisi (Trophaeum Traiani). 
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Decebal şi Traian, medalioane de David Serth. 

Sarcofagul eu simboluri din Tomis (sec. li e.n.). www.ziuaconstanta.ro



Fortuna cu Pontos, statuetă din sec. li e.n. (Tomis). 
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Primarul Constanţei, Petru Nicolae, este declarat cetătean de onoare 
al Sulmonei de către primarul Paolo di Bartolomeo (1973). 

Italia �i Peninsula Balcanică·. Se poate vedea figurat alegoric drumul 
lui Ovidiu de la Roma la Tomis. Basorelief compus de Gh. Popescu şi
L. Nunni Donna. 
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Delegaţiile constănţeană şi sulmoneză in soia de recepţii o Muzeului 
de istorie naţională şi arheologie Constanţa; deasupra, in frescă, se 
poate vedea portretul lui Ovidiu. 
Car alegoric la statuia lui Ovidiu din Constanţa, in 1928, la sărbăto
rirea semicentenarului reintegrării Oobro_gei în hotarele României. 
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Basorelief de pe Columna lui Traian reprezentind chipuri de daci. 

Muzeul de istorie naţională şi arheologie din Constanţa. 
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sticlă. Din piaţa Ovidiu, o frumoasă alee, care _despairte 
clădirea Muzeului de istode naţi,ona1ă şi arheologie de un 
bloc modern de locuinţe, conduce către mozaicul construit 
în sec. III-IV e.n., pe faleza portului antic, de a cărui 
funcţiune comercială se 1eaigă în chip organk. 

Grandirosul ansamblu ,arhitectural fia.ce parte integrantă 
dintr-'lln şir de edificii care înfrumuseţau în trecut trei 
din cele patru terase ale falezei. A patra, cea infe,rioară, 
apropi,ată de nive1ul mării., ou ,chei-uri, insfalaţii por,tuare, 
magazii de cereale, digruri etc., este acoperită ou pămînt. 

De-a lungul aleii care porneşte din piaţa Ovidiu şi 
duce spre Mozaiic, se înşfo:mie 1a dreapta, pe posrtiamerute de 
piaitră, mai întîi o arhitravă de marmură, fragmentată, şi 
apoi 7-8 inscripţii funerare în versuri greceşti. Ele pun 
cititorul în atmosfera specifică epocii în care teama şi 
reg,retul, credinţa transcendentală şi resipe.ctUll pentru divi
nităţile adorate făceau din omul obişnuit un tributar a·l 
neştiinţei şi necunos-outului. 

Pardoseala cu mozaic măsura în anti1chitaite aproxima
tiv 2 OOO m.,p. (sa:1a ave,a 100 m lunigime ,şi 20 m lăţime). 
Construcţia de prezervare îmbracă numai 700 m din supra
faţa iniţială, adkă numai ,partea unde s-a găsit pavimen
tul mozaicat. 

Pereţii, cîţi au mai scăpctt efectului distnuctiv al veacu
rilor de vicisitudini, au pe latura de nord-vest înălţimi de 
pînă la 8 m. Sînt realizaţi din straturi alternînde de pi,a-tră 
şi cărămizi, iar pe feţele interioare ritmează cu pi,laştri. 
Totul era tencuit cu mortar şi apoi placat cu marmură ailbă 
şi colorată, într-o gamă ,ornamenitailă de l,a care păstrăm 
capi,te1uri, basoreliefuiri, motive vegetale şi geometrice etc. 
Modul de fixar-e a plăcilor de marmură pe suprafaţa pe
reţilor se lasă reconstituit graţie numer;oaselor găurele 
adîncite în pereţi pentru introducerea crampoanelor de 
metal 

Pavimentul cu mozaic policrom este conceput în două 
mari rngisitre: run chenar lat de aproape 7 m şi o parte 
cenrtrală ou cercuri o,rnamerntaite diferiit, însorise unor mari 
carouri. 

In 11egistI1Uil 1arteral apare mai îil/tîi un v,rej de iederă 
ce şerpuieşte pe toată lungimea sălii. Unele sînt albe ou 
contur roşu, �ltele, spre sud-vest, cu negru. Diferenţa de 
culoare şi de formă - ;ultimele vădesc o oarecare stingă-
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cie în realimre - se explică prin refaceri ulterioare. Şi, 
dacă asociem observaţia aceasta cu aceea a deosebirilor 
din structura perete1lui aferent, înţelegem mai clar că în 
decursul existenţei sale edirficiul a suferit reparaţii în urma 
unoir distrugeri provooarte fie de mi�că,ri tectonice, fie de 
atacuri barbare. 

Brîului de iederă îi urmează spre interior o bandă 
largă de rozete cu patru foi, rezultate din intersectarea 
unor cercuri. Totul este limitat de torsade - un adevă,rat 
şnur în nuanţe ce se acordă perfect caidl"llll.ui general. Un 
ultim motiv a1l chenarului esite aşa-numitul „nod a,l lui 
Soliomon", flahoot la rîndu-i de două „v,a1uri etrusce". 

· Partea centrală a coViorului are o decoraţie mai com
p}exă. Deosebim spr.e capătul de sud-vest un maiI'e pătrat 
cu chenar şi ŞnJUr, că,ruia i se înscrie un cenc de solzi ce 
descresc de la perimetru că-tre centru; totul este realizat 
intr�un joc de ,culori şi forme de mare efect plastic. 

Cel de al doilea mare pătrat, cu cerc înscris la nord
est, conţine o reţea de carouri mici, romburi şi alte figlllri 
geometrice, cu motive ornamentale diferite; vase din oare 
răsar frunze, panoplii, cruci gamate, linii frînte etc. in
tr-unul din colţurile marelui pătrat se impune silueta unrui 
vas - cantharos - din care ies frunze de iederă, da,r a 
cărui toartă dinspre dr-ea:pta desenează unioa imagine zoo
morfă din ornamentica covoru1lui policrom: un porumbel. 

Dacă adăugăm şi faptul că între cele două car,ouri cen
trale se întinde o adevărată „plasă" -împletită din acelaşi . 
şnur ce apare deseori pe suiprafaţ,a mozaicului, avem ima
ginea întregului covor - adevărată operă de artă a seco
lelor III-IV e.n.-

Construoţia de prezervare a acestui mare obiectiv 
istoric-arheologic, are două nivele: un prornenoar supe
ri,or de-a lungul ,căruia sînt -orîrndu�te elemente arheollogice 
sooase din săpături: ancore de metal, amfo�e „piriforme" 
încărcate cu substanţe răşinoase de import (smirnă, tămîie, 
colofoniu, minereuri de fier etc.); apoi se coboară pe cel 
de al doilea promenoar, care îngădruie o atentă şi apro
pi1ată examina,re a edificiului cu mozaic şi a pereţilor. 
Printr�o ieşire prevăzută pe latura de nord-est, se a.junge 
la casa scărilor - în realitate un hol paro:o-sit cu dale 
de piatiră care face legătura între terase. 
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Coborind spre terasa inferioară, pe scările originale, în 
partea stingă apare o succesiune de încăperi care au ser
vi,t în antichitate pentru comerţ şi, în continuare, resturi 
de ziduri masive ale ,altor construcţii; la dreapta treptele 
se '1eagă de dădi,rea restaurată şi conduc spre substrucţie 
- terasa a III-a unde, de la un caipăit la celălalt a,l edifi
ciului se succed 11 incăperi largi, cu intrări1e arcuite. In
anti.ohi:bate acestea serveau drept magazii şi antrepozite
pentru mărfuri. Aşa se explică de ce în încăperile nr. IV
şi V s-au găsit imense cantităţi din produsele care intrau
sau ieşeau din portul tomitan.

Edifi,ciul roman ou mozaic se constituie într-un muzeu 
de aspect şi interes aparte, componentă organică a istoriei 
milenare a oraşului Constanţa, care uneşte perfect arhi
tectura veche ou cea nouă, modernă. 

9. Muzeul ele istorie naţională şi arheologie Constanţa.
Deschis la 25.XII.1977 în clădirea fostei primării a muni
cipiului, din pia,ţ,a Ovidi,u, MuZ1e11.1,l de isitorie n.aţi,on.ală şi 
arheO'logie din Constanţa - mai înainte, Muzeul de arheo
logie - ,es1te rezultatul ,unui recent proces de reorganizare 
pe baze tematice elaborate într-o nouă viziune şi într-o 
structură care sintetizează istoria părţii de ţară pe care o 
reprezintă, într-o siu,ooesiune narativă ce se întinde din 
antichitatea îndepăr.taită pînă în contempo:raneitate. 

Cele 24 de săli - număr ce sporeşte cu marea încăpere 
de la parter rezervată tezaurelo,r anheologiice - din cu
prinsul unui măreţ edifidu afila,t în p�aţa Ovidiu (peninsula 
constănţeană) şi o sală a Centrului de studii ovidiene se 
înlănţuie, conform cu desfăşurarea muzeo•logkă adaptată 
succesiunii cronologice a istoriei româneşti. Din zorii co
munei primitive şi pînă în zilele sodalismru1lui viictorios, 
rînd pe rînd se derulează simboli:c, şi într-o condensare 
specifică metodei de exprimare muzeală, tot oe au creat 
mai măreţ şi a,u înfăptuit mai temeinic înaintaşii noştri. 
Te întîmpină, în săli spcţţioase, iluminate şi îmbrăcate 
tocmai în vederea dobîndirii contrnstelor, o nesfîrşită gamă 
de piese de mult consaomte ca nepreţuite componente ale 
patrimoniului cultural naţional; altele, scoase mai de cu
rînd la lumină prin g,rija celor care ositenes1c în căutarea 
trecutului mai îndepărtat, vin să desăvîrşească ansamblul 
muzeal care asigură prestigiul ştiinţific şi artistic al noului 
lăcaş. Cine n,u cunoaşte s111perbele statui din grupul celor 
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24 de monumente s,culprurale descoperite la Oons,tanţa în 
,anul 1962, între care Fortuna şi Pomos, alăruri de Şarpele 
Glykon, sînt vedete magis<tro.,le ale civili2Jaţiei tomitane din 
secolele I-II e.n. ? Sau cui îi sînt străine acele splendide 
statuete de pămînt ars - de tip Tanagra - care în dispu
nerea lor expoziţională vin să degaje atîta sensibilitate ? 
Dar puţini sînrt aiceiia care aiu putut să afle că în aşia-nrumita 
sală „tezaur" a Muz,eului constănţean se aliniază prece
dentelor vestigii, altele inedi<te; să amintim cu titlru de 
informaţie: centauromachia - friză de ma,rmură de la 
Ciallatis, cu ,redarea în basorelief, în formă desăvîrşită, a 
luptei dintre lapiţi .�i centauri; un basorelief de marmură 
cu imaginea, perfect sculptată, a unui cavialer cu mantia 
fluturînd; o gingaşă camee, de mărime medie, scoasă din
tr-un mormînt al necropolei romane de la Capidava; tezau
rul celor pesite 2300 de piaştri de argint, scos ooazion,a,l cu 
fierul plugului la Cerrnavodă ş.a. 

In circuitul tematic al muzeului înfăţi.')ările arheologiice 
de pe panouri poartă mai întotdeauna amprenta noului, 
ori sînt îns,crise unor ansambluri iJustrative complexe. 
Oricine zăboveşte în faţa inspi.rate1or diapozitive, care 
alătură secvenţe de pe Columna de la Roma .')i silueta 
Monumentului triumfal de la Adamclisi, de ourîn,d restau
rat şi redat patrimoniului cultural na,ţional; hărţi şi texrte 
explicative circumscrise aceluia-şi cadru - dominat de 
medalioanele ce ne înfăţişează chipurile lui Decebal şi 
Traian - explică începuturile zămisliirii româneşti ca 
popor şi limbă. 

Ideea romanităţii şi perenităţii noastre în spaţiul car
pato-dunăreano .... porntic este întărită apoi, prin multitu
dinea şi variertatea materialelor reunite conform cu reali
tatea istorică. Alături de piese care grăiesc în epoca ro
mană despre urbanism, armată, comerţ, artă etc., întîlnim 
unelrte şi cerami.ică geto-<Laicice, daibînd chiar din veacuri[e

de adîncire a procesului de romanizare. Incă în secolele 
II-IV băştinaşii geto-daci, reprezentau o entitate capabilă
să-şi asigure pre.:renţa şi ,continuitatea, în dispută cu a_ţ1to
ritatea romană. Asimilarea şi ipostazele de mai tîrziu ale
amestecului etnic - cu urmări-le sale cunoscute - din
acest spaţiu geografic, sînt marcate în muzeu cu inscripţii,
monede, ce.rami1că, fragmente sculpturale şi arhitecturale,
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unelte, planuri de cetăţi şi fortificaţii, imagini grafice de 
edificii puiblice şi particulare, loouinţa tipic românească 
din secolele IX-X găsită la Ca.pLdava ş.a. 

Tr,ecerea de la antichitatea clasiică şi feudal-timpurie 
către feudalismul dezv,oltat şi epoca modernă şi contem
po11ană se produce printr-o organi'că înlănţJui,re a mărtu
riilor fie a,rheo1ogice, fie de arhivă. 

Este impresionantă cunoaşterea realităţilor din secolele 
X---,XI, cînd bizantinii şi genovezii 160 îşi disputau intere
sele comerciale şi militare cu stăpiniitorii de drept şi de 
fapt ai acestor pămînturi: hă,rţi nautice, :res:turi de corăbii, 
arme şi unelt,e, imaginea cetăţii de la Enisala 161 sau oea 
de la Păouiul lrui Soare 162

, invită la contemplare şi cunoaş
tere, iar chipul dominator al Jui Mircea cel Bătrîn, redat 
aidoma fres·cei de la Cozia 163

, 
confirmă perfect oare a fost 

looul şi rolul Dobrogei în conştiinţa noastră naţională. Toc
mai această conşrtiinţă a constituit· în evul mediru mobilul 
permanent care a îndemnat pe Vlad Ţepeş, Iancu de Hu
nedoara, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi alţi mari voie
vozi să lupte pentru dreptate şi neatîrnare la fel ca şi 
pentru alungarea cotr-opitorilor de pe această moşie a lor, 
oa11e le desichidea lia,rg drumul .apelor „mării celei mari" 
către toate orizonturile lrumii. Pămîntul dintre Dună,rea de 
Jos şi Marea Neagră, parte integrantă a vetrei strămoşeşti, 
poar,tă pecetea marilor fapte săvîrşite de poporul român 
in veacurile de mari frămîntă,ri, ia,r, ca o încununare a 
acestora, momentul crucial din istoria Dob110gei, războiul 
de independenţă de la 1877, cu dezniodămînitul său care a 
însemnat revenirea provinciei româneş,ti transdan'lllbiene 
la trupul de unde a fost r,uptă, ocupă maiestuos un spaţiru 
impunător în muzeru. Eroii marii epopei şi ta.t ce a reZ'Ltl
tat de aid se constituie într-un complex muzeal elevat 
- bază a Ramând.ei mode,rne care înregistrează la srfirşitul
secolului XIX şi începutul secolrului XX evenimente me
mombi.le. Initre ooesiteia - fără să mai amintim marea Uni.re
din 1918 - se acordă ·o binemeritată atenţie mi,şcării so
cialiste şi mundtoreş,ti, care în Dobrogea a avut o activi
tate intensă şi a dat mari eroi ca Andrei Ionescu 164 sau
Filimon Sîrhu 165 - ca să ne limităm la cîţiva dintre cei
dispă,ruţi. Revoluţia de eliiberare socială şi naţională, anti
Imperialistă şi antifasdstă din 1944, cu evenimentele de
mare ecou în viaţa politică a patriei noastre postbelice, cu
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acea infinită gamă de restnudurări şi mutaţii. radica.1e ce 
se dator,esc clasei muncitoave şi Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul general, tovară.şul Nicolae 
Cea-uşes•cu, permit edificarea vizitatom1ui pe linia înfăp
tui-rilor istorice contemporane. 

In chipul acesta mesaju1 istoric îşi atinge ţelul şi se 

împlineşte dorinţa atîtor generaţii de arheologi şi istorici 
care s--iau străduit din răsputeri altădată să înalţe la malul 
Mă,rii Negre un lăcaş muzeal demn de istori,a unrui popor 
care şi-a durat aici nemuri,toar,e opere testimonia1le. Mu
zeul de istorie naţională şi arheologie din Constanţa s-a 
constituit astăzi într--un veritaibH depozitar de is,tori-e mul
timilenară, spre liauda generaţiilor noas,tre care au ştirut să 
aureoleze prezenrtul faptelor înălţătoare ale socialismului 
cu pi1dele înţelepte şi vrednice de laudă a1e strămoşHor. 
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Permanente ovidiene 
' 

Indis·outabil, Metamorfozele constituie opera de vîrf a 
geniuLui iovidian, atîrt; prin frumu:sevea ,pieselor con:stnutive, 
cit şi prin implicaţiile lor în literaturn universală. Fiindcă 
puţine din marile lucrări liternre ale antichităţii au avut 
atît de mare aderenţă în rîndurile oameni1or de litere ca 
aiceste minunate istorioare. La timpul potrivit s-a arătat 
că de aceste mituri sau 1eg,ende s-au mai apropiat şi alţi 
1aictiişti g11eco-1atini, dar nimeni dirutre ei n-a cunoscut popu
laritatea lui Ovidius şi, deci, faima sa. Se ştie că nu este 
destul să sorii fnumos, numai pentru ,o categorie res<trînsă 
de dti:bori, ci t11ebuie să elabor,ezi •opera în aşa fel înci<t 
ea să prezinte interes pentm întreaga lume. Or, Ovidius, 
încă de la începutul activităţii sale literare a înţeles să 
producă pentru lectori şi nu numai pentru cercuri re
strînse; a intuit minunat condiţia necesară pentru ca opera 
sa să devină nu numai perenă, dar şi universal valabHă. 

Un loc aparte îl ooupă cele două colecţii de poezii ele
giace: Tristia şi Pontica, opere a căror substanţă se trage 
din lirismul cel mai autentk. In ele autorul îşi cîntă iubi
rea, îşi plînge durerea, îşi întreţine speranţa într-o viitoare 
reabilitare. Dar se pune întrebarea: fără suferinţa exilru1lui 
de la Tomis, s-ar fi născut oare cele două perle ale li,ricii 
universale? Elegiile sale pontice sînt un dar făcut umani
tăţii, care de la apariţia sa. şi pînă astăzi, iubeşte, plînge 
şi speră. Aceste stări sufleteşti sînt de fapt izvoarele din 
care s-a născut poezia lirică. 
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Operele ovidiene sînt va1lrori poetice de certă calitate, 
deoarece reuşesc să atinrgă ţelurl suprem: ele comunică lec
torului emoţia estetică şi aJU dat umanităţii un mesaj nou. 
Ele ne înduioşează şi ne zguduie. 

I s-a reproşat lui Ovidius că în Tristia şi Ex Ponto 
manifestă retorism. Este adevărat. Dar să vedem în ce 
constă acest retorism: în rugăminţile către autocraţi de 
a-i curma osînda; în enumerarea momentelor dramatke
produse de despărţirea familială; în implorarea amicilor
de a interveni în favoarea sa la Curtea imperiailă etc. Oum
poţi convinge pe cineva dacă nu exagerezi voit anumite
situaţii? Iată penrtru ce retorismul ovidi1an nu trebuie so
cotit drept un minus în tehnkă poetică, ci un mod de
autoanaliză, în care se pot pune accente persuasive.

Am amintit mai sus că o altă condiţie de îndeplinit 
de către artistul autocritic este aceea de a înmîna un 
mesaj nou umanităţii. Ce anume mesaj personal ne-a adre
sat poet'l.111 sulmonez? Este chemarea. duioasă la iubire ! In 
lumea conteinporanHor săi Ovirdius aplică o nouă exegeză 
genului feminin, făcîndu-se conrfesor,ul lui intim şi aple
cîndu-se ou multă deliicateţe şi cu foarte multă înţelegere 
asupra femeii. Putem spune că, prin dui10:şi,a sia, el anunţă 
în lirica universală apariţiHe lui Petrarca, Dante, Alfred 
de Musset şi, de ce nu, a marelui Mihai Eminescu. Fiind
că nu în zadar s-a autointitulat în propriul său epitaf 
.,cîntăreţul iubiorilor ginrgiaşe", iar invitaţia din finralul ca
trenului funebru emoţionează prin cuvintele „tu care 
treci întîmplător pe-aiice, dac-ai iuibit vreodată, ros�te: 
odihnească-se oasele lui Ovidiu în pace". 

Puţh:.i sîrut poeţii antici carre aiu insrpi.rat, în cele două 
milenii de la moartea lor, atîţi urmaşi ca Publius Ovidius 
Naso. Şi acest fenromen confirmă puterea sa de seducţie. 
Emulii săi de mai tîrziu vor dovedi că admiraţia poeţilor 
medievali şi moderni nu s-a manifestat doar formal, ci 
şi-au ,însuşit motivele ovidiene, inte.gr.îndu-le substanţei 
propriilor lor opere. Graţie compirlădlor şi imitatorilor, 
dar mai ales traducătorilor şi arti-ştilm aiutentid, care au 
reconsiderat materia-1ul ovidian, acesta a intrat în cir
cuitul de valori universale. In evul mediu au fost puse 
în circulaţie diferite interpretări alegorice şi cu finalitate 
moralizatoare ale piese,lor din Metamorfoze - scrierea cea 
mai răspîndită dintre toate operele lui Ovidiu. Reprezen-
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taniţii ,literaturii franceze medievale, care au cunoscut pro
fund opera lui Ovidiius, sînt: Chretien de Troyes 166

, Guil
lciume de Lorris 167 şi Jean de Meung 168• Pentru suavul poet 
englez Chaucer169, autorul vestirtelo.r Povestiri din Can
terbury, Metamorfozele şi Fastele era,u operele predilecte, 
socotite a fi de mare valoare esietiică. Dar poeziile lui 
Ovi.dius cunosc o mare răspîndi,re mai ales în epoca Re
naşterii. 

Celebrul canzonier Petrarca - prerenascentist - adre
sîridu-se Laurei, fo'loseşte mijloace. de expresie ovidiene. 
Mulţ)umită erudiţiei mito1ogice şi măiestriei lor· ar,i;istice, 
Metamorfozele au fosrt; mu:li apreciate de umaniştii Renaş
terii din Italia, Frnnţa şi Anglia. in Franţa, de exemplu, 
Ioachim de Bellay170 şi Pierre de Ronsard171 sînt cei mai 
fervenţi admiratori ai poetului surlmonez. Ei imită şi pire
luorează în piesele lor lirice motive poetice ovidiene. De 
asemenea, în Anglia - unde marele Shakespeare este 
considerat coroana întregii renaşteri a occidentului euro
pean - motivele ovidiene se resimt în minunatele sale 
sonete ca şi în piesa Visul unei nopţi de vară. in aceasta 
autor,ul englez preia legenda lui Piram şi Tisbe şi cea a 
lui Acteon şi-şi tmnsformă eroii, după modelul ovirdian, 
Acteon, Narcis, Echo etc. De asemenea, în literatura ger
mană mari s·criitori ca Goethe si Schiller beneficiază de 
inepiui:cabi1l!a sevă ovidiană. Leg�nda dootort.tlui Toust, ou 
transformarea sa la comanda unei vrăji,toa,re, pa�că ar 
descinde de-a dreptul din Metamorfoze. 

* 

Spuneam că Ovidius face pa,rte şi din galeria poeţilor 
na,ţi,ona,li. Aceasta nu numai fiirnck:ă a scris un poem în 
limba Sltrămoşiuior ge1Jo..,daici, dar opera şi figura -lui aiu pă
truns de timpuriu în literatu,ra română. P,rima traducere 
în :riomâneşte, souirrtă dar cu sufidenrt drept de dooument, 
da,tează încă din anul 1679 şi ea se datorează unui anonim 
din Sibiu. La 1803, Vasile Aaron172 face o traducere mai 
întinsă, a şapte legende din colecţia Metamorfozelor, sub 
titlul: Alese istorii din Cartea Mutărilor - înc�care ne
pu:bli.cată însă. in 1807 în schimb, se traduce şi se publică 
în româneşte în întregime de că,tre un autor necunoscut 
Metamorfozele. In 1808 logofătul Scarlat Barbu C1mpea-
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nu173 traduce, pre1ucrează ,şi adaptează Metamorfozele la 
stUul popu1ar, intitulîndu-le „Ba:snuri" în loc de „Cîn
turi". Dar iacea&tă răspîndi:tă operă es·te amintită şi în Car
tea pentru descălecarea dintîi, a lui Nicolae Costin 174. 

Printre primii trad'l.llcători şi imitatori ai lui Ovid1us fiiglll
rează chiar marele cronicar Miron Costin 175, iar saviantul 
domn moldovean Dimitrie Cantemir 176, în Chronicul ve
chiniii ron:,âno-moldo-valahilor, ca şi în Descriptio Molda
viae, aminteşte şi de vi1aţa lui Publius Oviidius Naso. 

Din Metamorfoze, mai traidruic apoi, Ior, Bar.ac 177, Tio:no
tei Cipariu 178 şi Costache Conachi 179 încă din prima j,umă
tate a secolului trecut, iar în cea de a dema jumătate, 
Bogdan Petriceicu Hasdeu 180 şi Ştefan Vîrgolki 181 traduc 
din Elegiile din Exil. In fine, la sfîrşitul secolului X[X, 
Ars amandi aparre în româneşte 1a Focşani. In 1890, din 
colecţia Fasti se traduc cîteva cînturi. Chiar şi Eminescu 
contribuie la cunoaşterea operei ovidiene, traiducîn,d dir1 
Tristele, nemuritoarele verauri: 

Donec eris felix, multos numerabis am icos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris. 

(Tristia, I, 9,5-6)

Cît vei fi fericit, număra-vei amici o mulţime, 
De /se vor întuneca vremile, singur rămîi 1a2_ 

Tot Eminescu traduce din poemul semnat de Puşkin -
Către Ovidiu183 _ 

In epoca modernă, după incerte căutări privind .exis
tenţa şi localizarea cetă-ţii Tomis, se •reuşeşte identificarea 
sa în subsolul maşului Constanţa, far conştiinţa colectivă 
a poporului român nu a cunoscut odihnă pînă ce nu a 
aflat prin izvoare directe şi referiri indirecte, că marele 
poet sUJlmonez şi-a sifî,rşit zilele în acest colţ de străvechi 
pămînt românesc, la marginea Mării Negre. De aceea, în 
tot cursul sec. XX, literatura şi lirica rcmânească înre
gistrează 10 contribuţie masivă la patrimoniul culturii uni
ver,sale, cu lucrări de o valoare incomensurabiilă - fapt 
exipliicabil tocmai prin apartenenţa lui Ovidius la pămîn
tul ţării noastre. 

Cinstind memoria lui Ov1dius, poporul nostru de
monstrează că înţelege să-şi continue avîntul spre pro-
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gres, să preţuiască moştenirea înaintaşilor. Din acest 
unghi am încer.cat să-l redăm contemporaneiităţii, fiindcă 
acest cîntăreţ al „iubirilor gingaşe" a i:obuti,t să biruie 
uzura celor peste două milenii şi să ajungă în zilele noas
tre amplificat la proporţiile unui creator de valenţă uni
versală. Durata operei sale n-a fost cea a unei relicve 
ascunse şi descope,rite după secole, ci una permanent ac
tivă, în continuă luptă cu critica şi servind minunat ca 
mijloc de ·antrenament intelectua•l şi de aspiraţie crea
toare, la zeci şi zeci de generaţii. 

* 

Robusta sa personalitate a persistat pe meleag,urile de 
surghiun, îmbrăcînd în viziunea generaţii[or care i-au 
urmat, forme dintre •cele mai variate, ampli.ficînrd!u-se ade
sea pînă La proporţiile unor legende în faţJa cărora ochiul 
cercetătorului trebuie să fi.e extrem de d,r.cum51pect. 

Legendare sau chiar ştiri deformate, izvorîte din cir
cumstanţele Lstorke a.tît de viitrege ale liocurHor, se impune 
totuşi o succintă trecere în revistă a datelor des,tinate să 
lămureas·că cititorul asupra unor ipostaze ovidiene în 
veacuri,le care i-au succedat mor.ţii �a Tomis. 

Ştim că Ovidi,us se stinge din viaţă la Tomis în anul 
17 e.n., singura informa.ţie demnă de ,crezare fiind opera 
lui Eusebius din Caesareea184, a cărui Cronică a suferit 
interpolări făcute ceva mai tîrziu de că,tre un alt s•criitor 
ecleziastic, Hieronymus (345-420 e.n.). 

Pe ,scurt, cronica rel1atează: Anna 17 p. Chr. CXVIII
Olymp. Ovicl-ius poetaiin exilio diam obiit et iuxta oppi
dum Tomas sepelitus. - ,,In anul 17 ,d. Chr., în timpul 
olimpiadei 198, a murit în exil poetul Ovidiius care este 
înmormîntat lingă cetatea Tomis". 

Izvoarele literare mai ,tîrzii, datora<te lui Georgius Tra
pezuntius 185, cMugăr grec ,aare preda la Vieneţia, şi lui 
Caelius Rhodig'inus186, scriitor umanist de la începutul
veacului al XVI-lea, ambii bazaţi, se pare, pe informaţii 
culese din opera călugă,rului bizantin din sec. XIII, Pla
nudes187, .relatează nu 111umai că Ovidil.115 s-<a bucurat de 
onoruri alese din partea tomitanilor, dar că după moarte 
i s-a făcut un •lă•ca,ş funerar demn de mare admiraţie, pe 
care l-au depus undeva la poarta de atunci a ,cetăţii. Cît 
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c;Ie:veridice sînit aceste impor,tante ,ştiri, şi pe ce' se bazează 
ele· este ifoarite greu de demonstrat. Insă pînă la pl'loba 
contrarie, poate pînă la ,o ferireită descoperke m·heologiică 
pe care ne-am ,putea construi a<lte concluzii, le vom Jua 
în considerare pe cele amintite. 

Dar unde putea fi acest zid cu poarla ·sa? Nu există 
nici un indiciu, cît de vag, pe urmele căruia ,cercetătorii 
a,r puitea, !Întreprinde săpături. 

S-ar putea bănui numai, că la vremea exilului tomitari
al ,lui Ovidius, încă mai funcţiona incinta elenistică, des
tu\ de mică, dacă judecăm că putea fi apă,rată de numai 
40 de oşteni comandaţi de doi hegemoni. Traseul său ar 
fi. putut urma linia de demarcaţie între peninsulă şi zona 
continentală a oraşrului actual admiţînd că micul polis -
7ioALxvwv - în .aiccepţia lui Stmbo (Georg. VII, 6, 1) -
ocupa' numai promontoriul. 

De căutat mormînrul aici, fie e'l un sarcofag impunăitor 
fie numai o urnă sepulcrală, este imposibil, şi a,ceasita din 
două motive hotă§îtoare: a) straturile de civilizaţii au 
fost· atît de mult şi ad[nc răscolite în wemurile moderne 
incit elementele arheologice, indiferent de epoca lor, au 
fost categoric disitruse; b) suprapunerea diferitelor oraşe 
în sruccesiunea lor cronologică, în acest }oe oulminînd cu 
ia,şe21area modernă a Consitan ţei peste vart:r,a vechiiuiui Tomis, 
foioe asităzi imposibile •ce11cetă•ri sistemiaiti1ce. Dar dne ştie?! ? ! 

Poate :că tradiţiia şi legendele din jurul Constanţei ar 
putea du<::e la unele dezlegări, şi •unele începuturi în acest 
sens s-au făcut. In duda insuccesului lor, ni se ,par demne 
de reţinut două episoade de dată mai recentă, cu întîm
plări Jegate tocmai de dorinţa contemporanilor de a des
coperi relicva funerară a marelui poet. 

Seculara dominaţie ,otomană la Dunărea de Jos se 
apropia în chip inerent de sfîr.<jit. Popoarele din Balcani 
lşi cereau dreptul la libertate şi inidepenidenţă. Disputa 
ÎJ11verş,unată dinitre Imperiul ţarist şi cel otoman pentru 
sitălpîniTea guriwoiI' Dunării, preda îrroe,t şi sigur pentru în
chegarea statu1lui unitar român. Războiul Crimeii, 1853-
1856 188, constituie un prim prHej în dkecţia unirii Mol
dovei şi a Ţării Româneşti. 

Din Dob11ogea, vasele englezeşti şi fnanţiuzeşti, încăr1oa<te 
cu monumente arheologice de la Tomis şi împrejurimi, 
luau drumul marilor muzee occidentale. Spolie,rea, impusă 
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prin forţa împrejrurări1or dramatice ale epocii, a,re însă şi 
un rezultat ştiinţific de importanţă capitală ,pentru ,români: 
inscripţiile greceşti şi latine, . încăpute pe mîinile unor 
autorităţi ,ştiinţifice, ca Th. Mommsen 189, ,determină topo
grafic Tomisul, pe 1ocul fostului sart Anadolktoi 190 de lingă
Ki.istendje (Constanţa). De aici saV1anţi străini şi români 
- între alţii 1ocul preeminent i s·e cuvine lui Gr. Toci
lescu - iau dedus lesne apoi, ,în jurul anului .1880, că
însăşi Oonstanţa sruprapune exact anticul Tomis. Cu
această demonstra-ţie ştiinţifică incontestabilă se pune
capăt tuturor dispute1or anterioare, se stabileşte exact
loaul cetăţii de exil a lui Ovidius, iar condiţiile istorice noi,
date de integrarea Dobrogei hotarelor natu1rnle ale Româ
niei imediat dUJpă războiul de indeipendelllţă din 1877,
concură la vaste ,cercetări arrheoliogice şi i,storice, ,cu rezul
tate excepţionale. 

Lui Ovidi.oo i se acordă artenţie deosebită, românii şi 
italienii căutîndu-i urmele în fosta cetate, sau pe lîngă ea, 
în tradiţii, •obicei'llri, povestiri etc. Emulaţrn legitimată de 
entuziasmul renaşterii şi runităţii unui popor tînăr, viguros 
şi au ,trecut îndepărtat strîns legat de daco-geţi şi romani, 
devine pentru generaţiile de atunci un fundament moral, 
un crez patriotic. 

Pe .acest fundament psihologic se naşte în 1880 ideea 
prefectului Remoo Opre1ailfll. de a înălţa lui Ovidirus o sta
tuie în ora,şu.ll car,e abia cu puţin înainte se identificase 
ou Tomisul antic ! Gr. Tocilescu, dînd curs unor impera
tive categorice ale epocii, croieşte vastul plan al cercetă
rilor de la Adamclisi, al organizării unui mare muzeu 
const;'> .. nţean - alături de acelaşi inimos prim-prefect a,l 
Constaniţei - şi, tot în acea vr,eme, omul de vastă cultură 
şi mare prieten al români-Lor, napolitanul Bruto Amante 191, 

vine la Constanţa, pe urmele sulmonez·ului. 
Bruto Amante, fiindcă asupra lui vom stărui, a auzit 

de o „insulă a lui Ovidiu". Şi împreună cu ,giazidele sa1e 
constăn�ne. întreprinde .în 1884 o excursie în iilSIUla din 
mi,jlocuil lacu1ui SirurtghiJol, de lingă lairul Canara - azi co
rn una suburbană „Ovidiu", de lingă autostrada oare leagă 
oraşul Bucureşti de Constanţa - convins .fiind că poves
tirile relatate de sătenii turci, ca şi denumirea ostrovului 
amintit, l-ar putea pune pe urmele poetului. Iată ce no
tează vizitatorul ita,li:an : ,,In iilSIUlă, ca-re aparţine lui 
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Ibraim Effendi şi unde n-a pătruns poate niciodată vreun 
vînător, un s,traniu spectacol se înfă-ţişa ochiului. Sute de 
vulturi, mii de coTbi şi de porumbei sălibatici se învîrtesc 
în aer şi formează o boltă deasă deasu;pra trurfi,şului. Crăcile 
sînt acoperite de un mare număr din aceşti locuitori şi 
stri,gătele lor sînt a,şa de asurzitoa,re şi inS1UportabHe încît 
este imposibil de a rămîne mult timp în insulă. Copacii 
sînt în mare pante steja,ri foarte vechi, ici-co11o se văd peri 
sălbatici şi cîrteva viţe pe caTe am observat struguri de o 
micşorime extraordinară, i,ar pe jos creşte cucută. La mij
locul insulei se află o grămadă mia,re de pietre, care par a 
fi fost transportate .acolo în trecut pentru v.reo mare clă
dire în perimetI'\Ul in'S'U,lei". 

In faţa insulei, la ,puţină distanţă, se văd pe ţărm multe 
case răspîndite oare formează s1a,tuQ Canara (cuvînt turcesc 
care îm,eamnă stîncă). 

-- D: Dontogiorgi scrie că satul Canara este într-o irus1Ulă 
ce se află în lagună !Şi că acesta, duipă spusa indigenilor, 
conţine oasele 'UI11Ui pe,rs,ooiaj însemillaJt. ,,In:tr-run teren vecin 
cu -lagunele pasc vitele şi acesta se numeşte Tomes, chiar 
azi duipă cum mi-au Siplls prima,ţii 192 şi hagii 193 tătari cu
care am vorbi,t mu1ţumită dragomanului194 meiu Năstase
al lui Ion Ad,rianopolitanul, care 1o.cuieşte în acel sat de 
mult timp făcîrud comerţJu,l de băcănie. Dragomanul meu 
mi-a mai spus că fuseseră transrportate de aca1o la Con
stanţa chiar cu ,CăJ1Utţa sa, două pietre mari cu insScripţiuni 
elene şi că mai erau îruoă multe ,alte pietre în zidurile ca
selor Nogailm ită,tairi 195 urude nimeni nu ,putea pătrunde{ ... ). 
Dincol,o de satul Canara sp,re N-E, se află ,o vastă ,ciîmpie 
acoperită cu ooloane înjumărtăţite, cu pietre şi ,pervasuri 
sculptate şi omate ou flori, rămăşiţe de mari .clădiri. La 
extremitatea ce:afaltă spre est, s,e află un tstm de nisip care 
înconjura laguna" (- Este cordionuJ. litoral, pe oaTe astăzi 
se înalţă staţiunea bailneoolimaiteriică internaţională Mamai,a 
- n.n.).

Premisa lui Bruito Amante ,a prins, cu itimpul, valoarea
unei ipoteze de lucru, căreia în 1963, -cercetători ai Mu
zeului de istorie naţi,onală şi arheologie Constanţa_ i-au 
dat curs, prin praicticarea unor săpături reclamate şi de 
prezenţa unor indicii de suiprafaţă, determinate periegetic. 

In lumina celor descoperite conchidem: popina a fost 
locuită într-o îndelun,giată epocă a antichită·ţii, ,a,tît în 
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cadrul ,orînduirii comunei primitive, cî-t şi în perioada sola� 
vagistă greco-romană. Acest lucliU este firesc din moment 
ce laoul prezenta ,condiţii optime pentru dezvoltarea vieţii 
omeneşti: posibilitatea practică-rii agriculturii �i a pescui
tului; în plus, era bine apărată de apele lacului. 

In epoca romană ea a constituit 'O parte a unei aşezări 
întinse şi bogate în materiale arheologice, situată pe malul 
de vizavi, la SV, pe locul unde astăzi există ,grădinile 
C.A.P. Ovidiu, şi unide săpăturHe din ultimii ani pun în
lumină o puternică fortificaţie.

Această vecinătate imediată, precum şi similitudinea 
materialelor arheofogice de pe immlă cu cele din fortifi
caţia alăturată - unul dintre nume.roasele castre de pe 
teritoriul rural a'l T,omisului - atestă .faptul că insula a 
fost populată în antichi,tatea romană. Deşi săpăturile nu 
au scos ,la iveală resturi de constr,ucţii romane, aşa după 
cum se sperase, ele au existat. Dovadă, numeroasele 
blocuri de piatră semifasonate aruncate pe margini,le insu
lei, precum şi .relatările călătorului italian, Bruto Amante. 

Corelînid elementele de cultură materială de aparte
nenţă romană, ,a.<tît de dive,rse, găsite în insulă, cu nebu
loasele imagini legendare, de ce n-am admite că ţinutul 
acesta, .1oc de inSipiraiţie poetică, de meditaţie şi de recrea
ţie sufletească, a constituit co:liţul de refugiu al autorului 
Tristelor şi Ponticelor? Poate în satul de pe insulă sau în 
cel învecinat, căruia i s-a suprapus turcescul Canara -
azi Ovidiu - a cunoscut .poetul pe geţii aspri la înfăţişare 
cărora le-a consacrat a,tîtea versuri. 

Nu este exclus deci ca în urma repetatelor şi îndelun
gatelor s,ale vizite în insrulă şi vicus-1t1,l apropiat, poetul să 
fi rămas în amintkea vie a poporului care i-a perpetuat 
chipul şi firea în povestiri transmise din generaţi,e în ge
nera-ţie pînă in zHele noastre. Şi nu-i va fi fost ig.reu ascul
tătorului din popor să identifice pe „Ovidiu" în basmele 
care circulau prin partea locului, cu marele poet roman. 
Mai mU!Lt chiar, trndiţi,a, relaitată de Bruto Amante, s,pune 
că mormîntru,l lui Ovidi'US s-ar găsi într-îUn loc ascuns al 
insulei. Desigur, această informaţie ajunsă la noi pe o cale 
atît de nesigură nu este credibHă. În schimb se poate 
pune mai mult temei pe izvoarele ·literare cu conţinut 
istoric, duipă care poetul se odihneşte în cetatea Tomis, 
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lingă una din porţile zidului de aipărare al ,cetăţii, existent 
la în1cepuitul erei no.asitne, dnd ,puterea Domană abia se 
înct'irirpase în P1ontu1l Siung. 

Cei mai mulţi dintre cercetători şi i!storid au cămit de 
acond că „Lacul Ovidiu" - măoar în partea sa corespun
zătoare aşeză'I'ii ·omeneşti omonime - este denumire cultă 
şi s-iar datora unor tehnideni englezi care între anii 
1857-1860 lucrau la amena,jarea liniei ferate Constanţa
Cernavodă. Gene.raHz,a,rea hidronimului este apoi rezul
tatiuil campaniei. de ['i.di1cări tapogr,acfiioe întreprimse de ofi
ţeri români după anul 1880, temeiul acestei pr,eferinţe fiind 
acelaşi im:bowd isto,;i,c al zămislirii noastre daco-romane. 

Iată însă că în Acta conventus omnium gentium ovi
dianis studiis fovendis, - Acteile Oongresului Studiilor 
Ovidiene, Buicur,eşti, 1976, se publică articolul „Le lieu de 
la relegation d'Ovide selon certains sources du Moyen 
age", al prof. C. C. GiuTescu, în care face oonsideraţii asu
pra unei hărţi a vienezului Tobias Conrad Lottar, i.ntitu
lartă „Transilvania, Moldova, Valahia şi Bulgaria Nouă şi 
delimitările lor". Documentul cartografic, datat în 1722 
menţionează 11a nord de Tomiswar laoul Ovidovo Iezero -
Siutghiolul aminrtirt. Informaţia ridi1eă nedumeriri. Mai 
intîi fiindcă învăţatul geogrnf a ştiut la vremea aceea să 
localizeze atît de bine Tomiswar, Ki.ilSltendje, cînd s·e ştie 
prea bine că o determinare exactă, ştiin{ifică s-a făcut cu 
peste 150 de ani mai tîrziu; apoi, pe ce temei la1cul să se 
fi numit Ovidiu? Daică în prima situaţie 1am fi dispuşi 
să acceptăm că oraşul Kilstendje a fosrt bine plasat dato
,rită unoT oecticetări pe ,oare nu le cunoaştem, în cazul denru
mirii lacului astfel menţionat la aoea dată, nu poate fi 
vorba, credem, decîrt de o sursă tot cultă, datorată vreunor 
că1lăiuori anonimi, de mai tkziu, în trecer,e prin Dobnogea. 
Orieum ar .fi, avem un Lac şi o insulă, aimbele denumite 
Ovidiu încă din seoolul al XVIII-'1ea. 

Căutări1e febrile perntru ai:flarea mormîntului ovidian, 
s-au intensiifkat pe măsura S'curgerii anilor. După 1878,
atenţia întregii ,opinii ,cornstănţene se concentra către îm
plinirea acestui vis. 

Orice descoperire arheologică mai importantă insemna 
o posibilitate ... Numai că astfeil de apariţii, la Constanţa,
ţineau mai mult de domeniul utopiei, din moment ce mo-
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dernizarea oraşului şi aglomerarea lui, făceau imposibHe 
căutări mai sistematice în incinta cetăţii sau în necropole. 
Dar în.tîmplările, şi eLe fondate ,pe lucrări edilitare şi de 
consitrucţii, nu lipsesc. Şi acesteia, de mu1te ori în treautul 
cercetăr�lor, s-iaiu doved1t mai bogate în rezultate speata
cuLare chiar dedt săpăturile în care se investesc cele mai 
mari speranţe ... 

Iată că în 1931 la lucrările de amenajare ale falezei 
portuare, spre zona sud-vestică a oraşului Constanţa, de-a 
lungul şos•elei care ducea ,,}a vii", după surparea malul'l.li 
de pămînt a apărut un mare sarcofag de marrrn.1iră, al 
cărui rafommerut în execuţie sou1pturală şi figuraţie bimră 
- pentnu acele timpuri - au stîrnit nu numai un viu
interes în rînduri1e cetăţJenilor din ornş, în presa naţională
şi internaţională, dar şi în lumea ştiinţifică.

Cercetările întreprinse cu rigurozitate şi competenţă 
ştiinţifică de ,către prof. Constantin Brătescu 196

, directorul 
Muzeului Regiona·l al Dobrogei, au fost adesea îngreunate 
de curiozitatea gazetărească, ca şi de insistenţa opiniei 
publice care dorea cu tot dinadinsul „Sarcofagul lui Ovi
diu" ! Si nu a fost nevoie de nici un fel de discernămînt 
pentru' slujitorii senzaţiilor iefitine să proclame de la înăl
ţimea acelei nesciendi ars, că în sfîrşit, sarcofagul ma,relui 
exilat a fos;t descoperit. Nedumeriţii cercetători, obligaţi 
la o activitate mai îndelung1ată, ruptă de zgomotul unor 
aserţiuni gratuite, vehiculate de gazetele timpului, s-au 
văzut la un moment dat în situaţia delicată să procedeze 
cu răbdare şi tact la edificarea corectă a ,tuturor ace1ora 
care s-au lăsat înşelaţi de entuziasmul gratuit, manifestat, 
după mărturiile lui C. Brătescu, astfel: ,,Incă din prima 
zi a descoperirii, un singur nume flutura pe buzele tu
turor: Ovidius ! S-a descoperit mormîntul lui Ovidius !
De la public numele a trecut apoi în presă şi a răsunat 
pînă la Sulmona şi Paris" (Cons.t. Brătescu, Sarcofagul cu

simboluri din Constanţa, în Analele Dobrogei, XII, 1931, 
p. 232).

Preţioasa relicvă, astăzi una dintre cele mai de seamă
podoabe ale muzeu1ui constănţean, s-a constituit într--'lln 
obiectiv de îndelungate şi stăriuitoare studii, numeroasele 
articole care i-au fost consacrate de-a lungul anilor ajun
gînd la încheieri diferite. Simbolurile de pe faţa anteri
oară, împrejmuind cadrul, în forma unei tabula ansata197, 
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că,reia nimeni nu i-a mai săpa,t vreun text epigrafie, au 
constituit temeiul runor interpretări felurite, între oare 
reţinem pe aceea că cel înhumat va fi fost un negustor 
de animale; o alta, că ele reprezentau atributele juridice 
ale unui îna,vt magistnat, s,a,u închinăitor al zeului oriental 
Men 198 etc. Abia în ultimii ani s-a conchis definitiv că este 
un sarcofag din s•ec. II-III e.n., din marmură aidusă din 
Asia Mică şi că a aparţinut indiscutabil unrui înalt funcţio
na.r - unul dintre agoranomii de la Tomis, al cărui nume 
n-a mai putut fi treout în epitaful funerar. 

Actul istoric de la 9 mai 1877, cînd România îşi dobîn
dea libertatea şi neartî,rniarea stata'1ă, cu urmarea ,firească 
a reintegrării Dobrogei hotarelor ţării, marca totodată pă
trunderea mai adîncă în conştiinţa naţională a acelo.r con
statări revelatorii, susţinute cu argumente oovirşitoare, 
potrivit cărora formăm o imensă masă neolatină la Du
nărea Inferioară. Pretutindeni în arcul carpatic, pe pla
tourile Moldovei, pe cîmpiile Olteniei şi Munteniei 9i în 
ţara lui Dobrotici, se culegeau mărturii de o semnificaţie 
incontestabilă pentru atestarea originii noastre daco
romane. Columna lui Traian de la Roma, Monumentul 
Triumfal de la Adamclisi, Ov�dius la Constanţa şi întregul 
patrimoniu de cultură materială şi spirituală care ni se 
dezvăluie în toată splendoarea lui începîn.d. cu 1878, for
mau temeiul legitimei noastre prezenţe între fruntariile. 
fixate cîndva de către Burebista şi de către Deeehal. 

Iată oe justifi.că şi explică deferenţa pe oare au acordat-o 
literaţii v,remii, marelui tomi.tan. Bardul de la Mirceşti, 
Vasile Alecsandri 199, realiza în versuri inspirate ma,rea 
punte de peste două milenii, pe ,care s-au întîlnit muza 
lui Ovidius cu cea a „regelui poeziei", într-un dialog per
fect sudat în drama de triumf, Ovidiu, jucată în 1885 pe 
prima scenă a ţării, la Bucureşti. 

De cită simţire şi recunoştinţă a dat dovadă autorul 
Pastelurilor şi Lăcrămioarelor, al lui Despot Vodă şi Fîn
tînei Blanduziei, faţă de creatorul Artei iubirii şi Metamor
fozelor, al Tristelor şi Ponticelor, o dovedesc ou prinos 
de gratitudine filială versurile din actul final al piesei 
„Ovidiu" recitate magisrtral pe scenă de actorul GrigCYre 
Manolescu, în 1885 : 
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,,Trec secoli . .. O! minune ... Aici în răsărit, 
Vlăstarul, fiu al Romei, stejar a devenit, 
Şi Istrul moşteneşte al Tibrului renume. 
Se-nalţă o nouă Romă, renaşte-o nouă lume. 
Mormîntu-mi se deschide ... din el în viitor 
Un ,lung torent de viaţă se-ntinde roditor". 

Aceloraşi simţăminte dezlănţuite din strînso,area opre
liştilor seculare, impuse de străini, le răspund cu suflul 
lihentăţii şi demnităţii de gintă, toţi aceia care au iniţiat 
şi realizat &tatui.a lui Ovidiu de la Cons-tanţa. ină,lţaw�a ei 
pe soclul plasat în vechea agona - forum-ul veacurilor 
de drupă Ovidi,us - prilejuieşte o mai mare şi mai strînsă 
apropiere între România şi Italia, între Constanţa şi Sul
mona. Festivitatea dezveli.rii operei statuare a constituit 
un binevenit pri1ej de manifestare niaţională a unei con
ştiinţe de neam şi de limbă căreia Ovidius i-a dat virtuţi 
nemuri.toane. Se prefigurau ,atunci momente înălţătoare, 
care aveau să survină în cursul relaţiilor tot mai strînse 
înrtre oraşul în care Ov1dirus a văzut lumina zilei şi cel 
în care geţii i�au alinat suferinţele exilului şi morţii. Iar 
replica din 1925, dată de sulmonezi, care au ridicat în 
oraşul nata-1 aceeaşi statuie a lui Ettore Fer.rari - folo
sind matriţele din 1883-1887 - nu face decît să confirme 
apropiier,e,a sufletească şi identitatea ţelurilor nobile ale 
celor do11.1ă oraşe. 

Şi dacă încă din secolul al XIII-lea sulmonezii au 
aşezat pe emblema oraşului - devenită astfel blazon ovi
dian - literele oriptogramatice SMPE (Sulmo mihi patria 
est). de ce n-0m admite că statuia sa, ca simbol pe scutul 
embl9mei adoptată recent pentru municipiul Constanţa, 
n-ar răspunde aceleiaşi nevoi de justificare a a9artenenţei
poetului la patrimoniul cultural românesc ?

* 

Poeziile dedicate lui Ovidius sînt numeroase .şi un FOl 
de seamă în răspîndirea lor, ca un mesaj uman şi peren 
al memoriei ovidiene la ţărmul mării, l-au jucai publi
caţiile şi cercurile literare din Constanţa, ca să nu mai 
adăugăm că numeroasele cercetări istorice şi arheologice 
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aduc, în centrul analizelor, izvoare de maxim interes ale

epocii: Tristele şi Ponticele. Astfel, Cercul Ovidius şi re

vista literară omonimă au luat fiinţă în oraşul de pe 
malul mării încă din 1898. Cu intermitenţele impuse de 
evenimentele triste ale veacului, cercul îl vom regăsi în 
anii noştri fiinţînd cu rezultate rema,r.cabHe. Apoi bunele 
oficii pentru pă,trunderea cît mai temeinică în patrimonirul 
ovidian, l-au prilejuit Analele Dobrogei, şi în zilele noas
tre prestigioasa revistă de cultură Tomis, fără să pierdem 
din vedere că Pontica, anuarul airheologic constănţean îi 
consacră studii dintre cele mai alese. 

Un imbold fă.ră precedent în analele literaturii române 
- şi cu exemple rarisime în cea 1U.niversală - pe direcţia
căutărilor ovidiene, pentru şi în numele poetului, l-au
constituit acele serbări ale gintei din anul 1957, cînd ro
mânii, italienii, francezii şi belgienii s-aru. .reuni,t pentru a
cinsti împlinirea a 2000 de ani de la naşterea sa.

Ţara noastră, şi în primul rînd C{)nstanţa - anticul 
Tomis - au îmbrăcat haină de să,rbătoare naţională, pl'O
slăvindu-1 pe Ov1dius cu vorba şi cîntul, ca .pe llln autentic 
poet al acestor pămînturi. La statuia din piaţa care-i 
poartă numele, şi în expoziţia organizată atunci special 
de Muzeul de arheologie, isi{).rici, filologi, poeţi, literaţi, 
critici, artişti plastici e.tc., S{)Siţi aid din toate colţurile 
lumii latine, au evocat în cuvinte emoţionante pe nemu
ritorul poet ale cărui opere şi suferinţe au impresionat 
atîtea g,eneraţii. 

Cu această ocazie românii au înţeles să întîmpine eve
nimentul cu cîteva creaţii artistice, literare şi muzicale 
între care se cuvine să zăbovim o clipă asupra dtorva : 
editurile scot traducerile integrale ale Tristelor şi Ponti
celor într-o magistrală interpretall'e poetică a prof. Th. 
Naum · de la Cluj - venind astfel să completeze literatura 
noastră de specialitate savantele tălmăciri ale Tristelor, 
din 1930; şi Metamorfozele, în traducerea ,lui St. Bez
dechi200, sînt cuprinse într-o ediţie de lux, lui S. Toduţă 
i se interpreta în primă audiţie, simfonia „Ovidiu", iar 
sculptorul C. Medrea realizase, într-o nouă viziune plas
tică. uri bust al poetului, asupra căruia criticii de mai 
tîrziu, pentru a-l deosebi de lucrările precedente, subli
niau: ,,Sculptorul a reuşit să exprime un întreg univers, 
o lume a gîndurilor şi a faptelor. Zbucium înăbuşit în
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cutele frunţii, un patetism reţinut, o duTere sobră impri
mată în arcuirea buze1or, şi o necuprinsă teamă de impla
cabil ogHndită în ochii umbriţi de căderea resemnată a 
srprînrcenelor. Gîtul personraju}ui se profHează căpărbînd o 
formă accentuat cHindrică, expresie a forţei interioare, 
elansa,re care maTchează nota de spiritualitate, de înălţa,re 
spre orizonturi de cunoaştere, de frumuseţe şi adevăr"201•

Succesul lucrării şi aderenţa ei la public au determi
nat multiplicarea în bronz sau ipsos, cele cinci exemplare 
fiind expuse 1a Bucureşti in Muzeul Colecţiilor şi în paraul 
Kiseleff, apoi pe litoral, la Mamaia, în Muzeul de artă 
şi în sala Cent:rru1ui de studii ovidie_ne de pe lîngă Muzeul 
de istorie naţională şi arheologie Constanţa. 

Prin strădaniile conducerii municipalităţii constănţene, 
s-a pus în scenă piesa Ovidius, una dintre cele mai de
seamă realizări dramatice din ultimele decenii - a treia
in ordinea elaborării, după cea a liui V. Alecsandri şi a lui
N. Iorga din 1931. Ea aparţine poetului şi dramaturgului
Grigore Săkeanu, pasionatul rapsod al Mării şi al lui
Ovidius, în ale cărui versuri· romantice se reflectă fidel
tragedia vieţii nefericitului exilat. Punerea în scenă, la
festivităţile bimilenarului, i-au prilejuit prestigios1Ului re
gizor Val Mugur caracterizarea : ,,Degajîndu-1 pe Ovidiu
din langu,rozitatea lirică a altor texte în care „Arta iubirii"
prima, şi folosindu-l pe linia eroi,smului genial, Ovidius a
căpătat anvergura pootrului-ero.u şi a cetăţeanului-construc
tor. Victimă a unui conflict politic şi nu a unei slăbiciuni
sentimentale, erou al unei mari epopei, şi nu discipol al
depravărilor palatine, Ovidius a trăit şi a murit pe scenă,
ca un zg.uduirbor eroru din tragedii•le shakespeari,ene, lăsînd
după e,l liira unei poezii neimitabile şi amarul unei vieţi
nedreptăţite".

Abia s-au încheiat festivităţile bimHenarului şi vehi
cularea, în toate direcţiile. a producţiilor legate de Ovi
dius, s-a intensificat, anitrenînd totodată un adevărat exod 
de turişti de pretutindeni, care aveau să admire şi să con
temple pe litoralul românesc un adevărat patrimoniu ovi
dian. Cu Sulmona se fac permanent schimburi de dele
gaţii şi de mesaje. In memoria poetului se dă cms unor 
adevărate acte de fraternitate, întemei-ate pe simţămintele 
posesiunii comune a tezaurului ovidian, şi pe un etnic care 
se identifică. 
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Numele lui Ovidius stă 1a baza ac1Jului de înfrăţire 
între oraşele ConstanţJa şi Sulmona, iscălit la 6 iunie 1968 
la Constanţa, cînd primarii celor două onaşe, Petre Nicolae 
şi Paolo di Bartolomeo, au sancţionat de la înălţimea auto
ri,tăţii lor, mîndria şi conştiinţa că marele poet a unit pe 
veci cele două localităţi. Apoi, cu ocazia vizitelor reci
proce, prin mijlocirea v,orbei, cîntului, poeziei ş.a., care 
au făcut să vibreze inimile românilor şi italienilor - con
stănţenilor şi sulmonezilor - s-au sedimentat dragostea 
şi prietenia între cele două popoare. P,rimarul Constanţei 
a fost declarat sol.emn în 1973, cetăţean de onoare al 
Sulmonei, într-un carlru festiv adecvat. 

Astfel locuitorii din mirifica Dobroge, vatră de pro
vincie românească, leagăn al străvechilor civilizaţii geto
dacice 1şi .romane, şi cei din ţara pelignilor, mîndria abruz
zezilo:r de azi, particiipă cu succes la marea competiţie 
umană pentru progres şi civilizaţie, în virtutea celor mai 
prestigioase contribuţii ale lor la tezaurul culturii uni
ve1 ale. Este dreptul lor legitim pe care li-1 conferă ple
nar, alături de mari personalităţi de mai tîrziu - ilustrul 
lor precursor, cel de acum 2000 de ani, care sfîrşea din 
viaţă la Tomis, sub privirile înlăcrimate de durere ale 
„nemuritorilor geţi". Fiindcă P. Ovidius Naso nu este 
numai o perlă neasemui,tă a genului poeti.c din patrimo
niul cUJlturii universale ci, deopotrivă, şi poetul preaiubit 
al românilor şi italienilor. Este contribuţia lor comună la 
tot ceea ce are mai sublim omenirea în suflet: artă, poezie, 
dragoste, · prietenie ... 

În 1968 se înfăptJui,a actul istoric al contopirii spiri
tu,ale şi pri,eteneşti, în numele pădi şi umaniităţii, a două 
oraşe atît de strîns legate prin destinul ovidian, a cărui 
identică şi simbolică statuie, străjuind Constanţa şi Sul
mona, îi semnifică opera, talentul, umanismul. 

în anul 1972, la Constanţa a avut loc cel de al II-lea 
Congres de StJuidii Ovidiene, în cadrul căTuia academicieni 
cu contribuţii substanţiale la cunoaşterea operei şi vieţii 
poebului şi cercetători de pretutindeni au pus bazele Aso
ciaţiei Internaţionale Ovidianum, în scopul oonrtin1Uării şi 
intensificării eforturilor de cunoaştere şi valorificaire a 
marelui poet. De asemenea, în cadrul Muzeului de istorie 
naţională şi arheologie Constanţa, fiinţează din 1970, Cen-
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trul ele studii ovidiene, analog celui de la Sulmona, cu 
aceeaşi menire de a promova în ţară şi peste hotare opera 
poetului în toată complexitatea şi frumuseţea ei. 

E)liberat, prin pvooesul de la Sulmona din anul 1967, 
de acuzele injuste ale oairbei patimi imperiale, blîndul şi 
nevinovatul Ovidius apare astăzi în faţa posterităţii, ca o 
maiestuoasă pers-onailitate poetică, căr,eia îi închinăm de
seori bucuria unor întîlni,ri pe meleagurile unde a copi
lărit, a creat şi a suferit. Românii şi italienii, cu gîndul, 
cu inima şi cu faptele lor, înalţă numele poetulrui pe cul
mile cele mai înalte ale artei lirice şi a-le umanismului, al 
cărui mesager universal se constituie. 

Aclio scump Ovidiu! eternul Romei bard! 
ln versurile tale comori de gînduri ard! 
Cu ele în cetatea de marmură, revin, 
Ca un etern omagiu poporului latin. 

Şi spune tuturora, că Tomisul, cetatea, 
ln care, ani de-a rîndul şi-a dus singurătatea 
Se va mîndri de-a pururi că falnicul ei zid 
A răsunat de paşii poetului Ovid 

(Gr. Sălceanu, Ovidius, Bucureşti, 1958, 
p. 175-176) 
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Note 

1 Monumentul triumfal Tropaeum Traiani, ridicat de către
romani în anul 109 e.n., din ordinul împăratului Traian, cinsteşte 
o mare victorie repurtată de legiunile cuceritoare împotriva daci
lor, a căror luptă eroică pentru apărarea libertăţii şi fiinţei sta
tale, în cadrul războaielor dintre anii 101-102 şi 105-106 e.n., a
fost condusă de regele-erou, Decebal. Monumentul, cercetat încă
de la sfîrşitul sec. al XIX-lea de către Grigore Tocilescu, a fost
restaurat în anul 1977 cu prilejul marilor aniversări ale poporului
român care întîmpina centenarul independenţei sale de stat.

2 Ettore Ferrari, sculptor italian de mare talent - 1850-1929
- care s-a consacrat creaţiilor memorialistice, a fost nu numai
o mare personalitate artistică ci şi una social-politică, multă vreme
alături de Garibaldi şi Mazzini, în lupta pentru idealurile naţio
nale. Intre realizările sale cele mai de seamă, amintim sculpturile:
Abraham Lincoln de la Washington; Giordano Bruno la Roma;
Giusepe Garibaldi la Pisa; Ion Heliade Rădulescu la Bucureşti;
Ovidiu - la Constanţa - cu sora sa geamănă la Sulmona etc.

3 Florica Postolache, Avatarurile unei statui, în Tomis, anul 2,
februarie, 1967, p. 17. 

4 Traducerea epitafului aparţine lui Grigore Sălceanu, dra
maturg, poet şi romancier constănţean, născut în 1901, autor, intre 
altele, al lucrărilor: Nopţi pontice (poezii, 19,37), Ovidius (trage
die, 1957), Tropaeum Traiani (dramă, 1976). 

5 Remus Opreanu (1844-1904), primul prefect al judeţului
Constanţa după reintegrarea Dobro1:ei în hotarele României. Are 
merite deosebite pe plan administrativ şi organizatoric în spiritul 
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burgheziei liberale a vremii. Contribuie la redactarea „Legii pen
tru organizarea Dobrogei" din 1881 şi este iniţiatorul şi preşedin
tele Comitetului pentru ridicarea statuii lui Ovidiu, înfiinţat în 
1883. 

6 Grigore Tocilescu (1850-1909), istoric, arheolog, epigrafist 
şi folclorist român de mare renume, autorul cercetărilor între
prinse între anii 1882-1884 la Adamclisi - Tropaeum Traiani, în 
urma cărora, în colaborare cu doi învăţaţi vienezi a editat mono
grafia monumentului (în 1. română şi 1. germană). 

7 Lucanus, Pharsalia, II, 295-297, cf. VI. Iliescu în Izvoare
privind istoria României, II, 1974, p. 375. 

6 Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976. S.v.
Argedava. 

9 Ibidem.
10 Ibidem. 
11 Marcus Vipsanius Agrippa (63-12 î.e.n.), unul dintre 

principalii generali ai lui Augustus, de ·numele căruia se leagă im
portante campanii războinice şi construcţii la Roma (panteonul, 
apeducte, terme etc.). 

12 Caius Cilnius Maecenas (70-8 î.e.n.), personalitate mar
cantă a vieţii politice şi literare de la sfîrşitul erei vechi; bogat 
fiind, sprijină material şi moral pe cei mai de seamă poeţi şi pro
zatori ai epocii - Vergilius, Horatius, Propertius - el însuşi dind 
dovezi ale însuşirilor scriitoriceşti. Prin extensiune, numele său a 
devenit sinonim cu acela de sprijinitor, încurajator şi protector al 
oamenilor de litere şi de artă. 

13 Seri.ilari greci şi latini, Bucureşti, 1978, passim. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 I. Maşkim, Istoria Romei antice.
17 Ibidem.
16 Toate versurile din Tristia, citate în lucrare, slnt traduse

de Th. Naum, cf. Publius Ovidius Naso, Scrisori din Exil, ESPLA, 
Bucureşti 1957 (Tristele şi Ponticele, Univers, Bucureşti. 1972). 

19 Nicolae Lascu, Ovidiu, omul şi poetul, Ed. Dacia, Cluj, 1971, 
p. 14.

20 Op. cit:, p. 26-27.
21 Intre legile cu privire la familie şi căsătorie, prin care Au

gustus căuta să dezbată desfrîul, libertinajul conjugal, deci infi
delitatea - tocmai pentru a întări societatea şi a redresa mora
vurile, altădată austere - un loc important îl ocupă aşa-numitele 
leges Iuliae de adulteriis coerecendis, cu prevederea unor sanc-
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ţiuni foarte aspre. Acestora li se adaugă lex de maritandis ordi

nibus şi lex Papia Poppea, ultima făcînd deosebirea între celi
batari şi cei fără copii. 

22 Vezi dicţionarele. 
23 Scriitori greci şi latini, S.v. Catul. 
24 Ibidem. 
25 Versurile din Amores, sînt în tălmăcirea Mariei Valeria-Pe

trescu, cf. Publius Ovidius Naso, Arta iubirii, Ed. Minerva, Bucu

reşti, 1977, passim. 

26 Ibidem. 
27 Scriitori greci . . . . .. , S.v. Apollonios din Rodos. 
28 Anca Balaci, op. cit., S.v. Medeea. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Maria-Valeria Petrescu, op. cit., p. 183, şi urm. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Scriitori greci şi latini . . .  , S.v. Cato cel Bătrîn. 
36 Catul, Poezii, Ed. pentru literatură universală, Bucureşti, 

1969, p. 102-112 (poemul LXIV). 

37 Versurile din Metamorphoses aici citate, sînt în tălmăcirea 

lui Ion Florescu, cf. Metamorfoze, Ed. Academiei R.P.R., Bucu
reşti, 1959. 

38 Scriitori greci şi latini . . .
39 Ibidem. 
40 Anca Balaci, op. cit. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
!,\ Ibidem; v. Menade. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Traducerea versurilor din Fasti aparţine lui Ion Florescu 

şi Traian Costa, cf. Ovidiu, Fastele, Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 

1965. Ait'ia sau Cauzele reprezintă în opera lui Calimah o cule
gere ele povestiri cu caracter legendar, în care divinităţile, ca per

sonaje, sînt în acelaşi timp repere şi puncte de pornire, cauze ale 

unor evenimente, tradiţii, legende, vieţi de eroi etc. Intre povestiri 

există o oarecare coerenţă, ceea ce dă impresia unei opere con

tinue. 
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48 Scriitori greci şi latini . . .  , S.v. L. Cincius Alimentus.
49 Libellus de vita et moribus imperatorum, 1, 24.
so A. Bayeux, Prefaţă la traducerea Fastelor, Rouen, 1788. 
51 A. Cuvillier-Fleury, Revue de Paris, 1829, p. 200 sqq. 
52 G. Boissier, L'exil d'Ovide, în Revue des deux Mondes, 

1867, p. 580-612 (reprodus în volumul L'opposition sous les Ce
sars). 

53 A. Cartault, Encore sur les causes de la relegation d'Ovide,

în Melanges Chatelain, PaTis, 1910, p. 42, sqq. 
54 Metamorfose, ed. Ehwald-Haupt-Korn, Berlin, 1915-1916. 
ss M. Schanz-K. Hosius-Er. Krilger, Geschichte der rămi

schen Literatur, Milnchen, 1935. 
56 F. Villeneuve, Les origines de !'elegie latine, în Etudes de 

litterature latine, Montpellier, 1947. 
57 E. Nageotte, Ovide, sa vie et ses oeuvres, Dijon, 1872. 

Paris, 1921. 
58 F. Plessis, La poesie lat�ne, Paris, 1909, p. 418. 
59 E. Ripert, Ovide, poete de l'amour, des dieux et rk l'exil
60 S. Reinach, L'exil d'Ovide, în Revue Archeologique, 1909, 

p. 145, sqq.

I, 1925, p. 289-313.
61 J. Carcopino, De la Porta Maggiore la Tomis, în Orpheus,
62 Anca Balaci, Mic dicţionar . . .  , S.v. Isis. 

63 Ibidem, S.v. Acteon.
64 Dicţionar de istorie veche a României, Ed. ştiinţifică şi en

ciclopedică, Bucureşti, 1976, S.v. Ripa Thraciae şi Moesia. 

65 Ibidem, S.v. Sciţia Mică. 
66 Intre anii 60-49 î.e.n., viaţa politică la Roma a fost 

dominată de mari personalităţi, disputa pentru supremaţie avînd 
loc între C. Iulius Caesar şi Cneius Pompeius (cel Mare). Cei doi 
tmpreună cu Licinius Crassus formaseră primul triumvirat în anul 
59 Le.n., din care cu timpul se impune Caesar. Tot el este cel care 
întreprinde între anii 58-50 î.e.n., marile campanii de cucerire a 
Galliei; în lipsa sa, capătă ascensiune Pompeius. Caesar, conştient 
de primejdie, se întoarce în Italia; la 10 ianuarie 49 î.e.n. trece 
riul Rubicon, care separa Gallia de Italia, rostind celebrele cu
vinte: Alea jacta est - zarurile sînt aruncate - şi începe războiul 
civ.il. Acesta durează pînă la bătălia ele la Pharsalus, din anul 
48 î.e.n., cînd Caesar învinge. Pompeius Magnus fuge în E�ipt 
unde regele Ptolomaios al XII-iea, fratele Cleopatrei, îl ucide. 
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67 Grecia a fost incorporată statului roman imediat după cel 

de al treilea război punic, în anul 146 î.e.n. şi transformată tn 

provincie, cu numele de Achaia - după numele vechii Acihaia 

din nordul Peloponezului. 
68 Insulă la nord de Chephalonia, strîns legată de poemele 

homerice - patria lui Ulisse. 
69 Versurile sînt traduse de George Murnu, cf. Homer, Iliada. 

Bucureşti, 1955, XXIV, V, 519-525. 
70 Idem; cf. Odiseia, Bucureşti, 1956, IX, v. 26-38. 
71 Lîngă oraşul Corinth se desfăşurau clin doi în doi am Jocuri 

panhelenice, aidoma celor olimpice, apollinice (clelphice), nemeene 

etc., în care tinerii din toată Grecia, reuniţi în chip special sub 

tutela lui Poseidon, se întreceau în agerimea trupului şi isteţimea 

minţii, angajînd concursuri de girµnastică, muzică, teatru etc. 
72 Una clin curiozităţile Corinthului clin acea vreme. Fîntîna

Pirene se spune că a fost mai întîi femeie, care s-a preschimbat 
[n izvor clin pricina lacrimilor vărsate la moart•2a fiului ei, Ken

drias. 
73 Un izvor aflat sub Acrocorinth; era captat prin mai multe 

tuburi şi condus către rezervoare anume făcute, unele se afla un

splendid portic. Se spune că aici a încercat să se înece nereida

Glauke, pentru a scăpa ele otrava Mecleei. Deasupra fîntînii se

află cunoscutul Odeon. 
74 Dicţionar de istorie veche a României . .. , S. v. Cabiri. 
75 Ocrotitor al literaţilor; a devenit proconsul în Achaia, acor

dînclu-i lui Oviclius toate înlesnirile pentru drumul său către 

locul exilului. 
76 Dicţionar de istorie veche a României . .. , S. v. Darius J. 

77 Istoria Dobrogei, vol. I, p. 111 şi 129-130. 
78 Dicţionar . . .  , S. v. Ateas. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 Ibidem. 
84 Ibidem.
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 

90 Ibidem. 
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91 Heinrich Schlimann (1822-1890), entuziast arheolog dile
tant german, de o erudiţie neasemuită, care, urmînd indicaţiile 
homerice, descoperă ruinele Troiei; sapă de asemenea la Micene, 

Orcliomene, Thirint şi Itaca, căutînd urmele aceloraşi eroi ai Ilia
del şi Odiseei.

92 Vezi dicţionarele. 
93 Regiune a Greciei de Nord, înconjurată de Munţii Olimp

la nord, Pind la vest, Otharys la sud. Bogăţiile pămîntului au atras 
de timpuriu pe străini - primii fiind dorienii. In sec. IV î.e.n. 

este cucerită de Macedonia, apoi a făcut parte din Imperiul ro
man, cel bizantin şi cel turc. Din 1881 este parte inseparabilă a 
Greciei moderne. 

94 Anca Balaci, Mic dicţionar . .. , S. v. Eros. 

95 Cartier al Constanţei_, cu acelaşi nume cu al lacului vecin,
aflat la nordul oraşului. S-a dezvoltat în special după anul 1960, 
bd. Lenin fiindu-i artera cea mai importantă, care conduce la 
Mamaia. 

96 Alt cartier al Constanţei, înspre sud-vest; aici s-a dezvoltat 
sectorul industrial municipal, care reuneşte în special întreprinderi 
de producţie de necesităţi curente. 

97 Denumirea primei epoci a fierului - 1200-450 î.e.n. �
după staţiunea eponimă din Germania. 

98 Denumirea celei de a doua epoci a fierului, care pentru 
Dobrogea se încadrează cronologic între anii 450 î.e.n. - sec. I e.n .. 

99 Tariverde, aşezare autohtonă getică, puternic influenţată de

civilizaţia greacă de la Histria, în apropierea căreia se afla. Par
curge în timp o lungă perioadă, pînă în epoca romană. Se pare 

că a fost o importantă bază economică-agrară a cetăţii de pe ma
lul lacului Sinoe. 

100 Amforele de Chios sînt unele dintre cele mai vechi tipuri
de recipiente de import - din insula Chios, a Mării Egee. Sînt 
datate între sec. V-IV î.e.n. 

101 Ceramică fină pictată cu roşu - cu motive geometrice şi 
vegetale - clin sec. VI î.e.n., produsă în atelierele din Clazomenoi 
- Grecia.

102 Vase de dimensiuni mici, dar de o mare fineţe, importate
din Corinth, în sec. VI î.e.n. 

103 Vas mic, de formă cu totul specială, bombat, cu gît îngust, 
plasat lateral şi cu o toartă ce acoperă partea superioară a reci
pientului. Este destinat păstrării unguentelor şi parfumurilor; sec. 
VI-V î.e.n. 
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,04 Vas foarte mic de formă simplă, pentru conservarea un

guentelor. Sec. VI-V î.e.n. 
1o5 In sec. VI î.e.n. au fost create, pentru îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea schimburilor comerciale dintre oraşele greceşti pontice 
şi lumea băştinaşă - înainte de apariţia monedei propriu-zise -

semne de schimb sub forma unor vîrfuri de săgeţi, filiforme, ne

fiind tăioase. Erau turnate în bronz, în tipare şi în serii nume

roase. 
106 Constantin cel Mare (306-337 e.n.) este întemeietorul di

nastiei căreia i se circumscriu cu nume asemănătoare, clominînd 
aproape în întregime sec. IV e.n.; sediul era la Constantinopole 

- fost Bizantion - craş pe coasta Proponticlei, care din anul

330 e.n. ia numele dinastului întemeietor.

101 O depresiune care separă platoul dobrogean în două, de
la vest la est. Poate, în epoci geologice îndepărtate, să fi fost un 

braţ al Dunării. Este extrem de fertilă şi bogată, iar în decursul 
istoriei, de-a lungul său au înflorit numeroase aşezări omeneşti, 
acum obiectul unor însemnate cercetări arheologice. 

10s Dicţionar de istorie veche a României .. .
109 Ibidem, S. v. Zopyrion. 
110 Oraşul antic Axiopolis, întemeiat probabil la sfîrşitul sec. 

IV şi începutul sec. III î.e.n., va evolua considerabil în epoca 

romană. Astăzi este oraşul Cernavodă, la capătul podului construit 

de Anghel Saligny, în 1895. 

111 Dicţionar de istorie ... , S. v. Mithridates VI.
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 

114 Destoinic comandant militar, dotat şi cu o cultură aleasă, 
iubitor de artă şi literatură. Oviclius a apelat deseori la serviciile 
sale, fiind o personalitate influentă. 

115 Frate cu Pomponius Graecinus; în anul 18 e.n. devine gu

vernator al Moesiei; dar p:nă atunci, încă· din anul 15 e.n. 
el ar fi cucerit de la geţii care-şi revendicau teritoriile pierdute 

în dreapta Dunării - în folosul aliaţilor romani, tracii odrysi -
Troesmis-ul. 

116 Numele grecesc al Dunării; la geto-daci, Dunaris.
117 Scriitori greci şi latini ... , S. v. Archiloch şi Calimah. 
118 Ibidem. 
119 Dicţionarul de istorie veche a României, S. v. Pentapolis. 

120 Ibidem, S. v. limes Scythicus. 
121 Ibidem, S. v. Bizanţ. 
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122 Oraş grecesc în Propontida (Marea de Marmara) de mare 
importanţă economică. Histria şi Tomis au întreţinut de timpuriu 
relaţii economice cu cyzicienii, monedele bătute în atelierele lor 
avînd aici o mare circulaţie în antichitate; cf. Dicţionar de istorie

veche ... , S. v. Cyzic.

123 Regatul Palmyrei cu oraşul omonim, în Orientul apropiat. 
m Antica denumire a actualului oraş Izmir din Turcia. 
125 Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Bucureşti, 1970, S. v. Atena.
126 Oraş în Bithinia - Asia Mică. 
121 Anticul nume al oraşului Ankara, capitala Turciei. 
128 Dicţionar de istorie veche ... , S. v. villa.

129 Unitate agricolă, aparţinînd cu titlu de proprietate coloniş
ţilor romani şi veteranilor pe care o exploatau conform relaţiilor 
�ocial-economice ale orînduirii sclavagiste. 

130 I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967, i:assim. 
131 Anca Balaci, op. cit., S. v. Cybela.
132 Dicţionar de istorie veche ... , S. v. Mithras.
133 Anca Balaci, op. cit., S. v. Attis.
134 Dicţionar de istorie veche a României, S. v. Cavalerul Trac.
135 Anca Balaci, op. cit., toate divinităţile inserate în frază. 
136 Tezaurul de sciilpturi de la Tomis, Constanţa, 1963, p. 16-24. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Dicţionar de istorie ... , S. v. agoranom.
140 Ibidem. 
141 Ibidem, S. v. carpi.
142 Ibidem, S. v. goţi.
143 Ibidem. 
144 Ibidem, S. v. rnartyrium.
145 Ibidem, S. v. Paternus.
146 Ibidem. S. v. avari.

147 Ibidem, S. v. slavi.
148· Ibidem, S. v. bulgari.
149 Ibidem, S. v. pecenegi.
15° Ibidem, S. v. uzi.
151 Ibidem, S. v. cumani.
152 Ibidem, S. v. tătari.
153 Numele slav al Bizanţului - Constantinopole. 
154 Important centru economic la Dunărea de Jos, poate cen

trul formaţiunii statale condusă· de Satza, în sec. X. Incă nu a 
fost identificat, deşi cercetările din ultima vreme s-au intensificat. 
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155 Oraş medieval în Delta Dunării - Chilia zilelor noastre -

de o mare importanţă economică în sec. XIII-XIV, dată după 

care dispare, după toate probabilităţile din pricina înnisipărilor 

produse de aluviunile vărsate de Dunăre în mare. Chilia con

temporană se pare că nu respectă întocmai locul vechiului Licos

tomion. 
156 Dinastie de lungă durată în Ţara Românească, inaugurată

de Basarab I (circa 1310-1352); cel mai de seamă, Mircea cel Bă

trîn (1386-1418). 
151 Dinastie moldoveană din sec. XIV-XVI care a dat Moldo

vei domnitori dintre cei mai destoinici, între alţii pe Ştefan cel 

Mare (1457-1504). 

158 Voievod al Transilvaniei (1441-1456) şi guvernator al Un

gariei. 

159 Domn al Ţării Româneşti între 1593-1601; a apărat liber

tatea şi independenţa ţării sale dobîndind mai multe victorii con

tra asupritorilor turci. Este făuritorul primei unităţi a celor trei 

ţări române - Ţara Românească, Moldova şi Transilvania - în 1600. 

160 Genovezii, negustori din oraşul italian Genova, au practicat

în Marea Neagră şi de-a lungul Dunării un intens comerţ în 

veacurile XIII-XV. Ei dau Mării Negre denumirea de „Mor Mag

giore", pe care în titulatura voievodului român Mircea cel Bătrîn 

o vom întîlni tradusă în româneşte „Marea cea Mare".

161 Localitatea contemporană, pe malul lacului Babadag - la 

sud-est - în apropierea marelui complex lagunar Razelm. (De 

fapt, Razelm, Goloviţa, Zmeica, Sinoe). Aici se înalţă zidurile unei 

foste fortăreţe bizantine, plasată pe ruinele unei aşezări de epocă 

romană care s-a numit Vicus Novus (Satul Nou); slavii vor tra

duce toponimul în Novoe Selo - cu aceeaşi semnificaţie, iar din 

sec. XVI turcii îi vor spune, tălmăcind în osmană, Eni-Sale, de 

unde Enisala. 

162 Dicţionar de istorie veche a României ... , S. v. Păcuiul lui

Soare. 
163 Mănăstire, ctitorită de Mircea cel Bătrîn între 1387-1388,

în judeţul Rm. Vîlcea, pe a cărei frescă se păstrează şi astăzi 

chipul domnitorului, cu membrii familiei sale şi cu titulatura sa. 
164 Andrei Ionescu (1874-1943) militant de seamă al mişcării

.comuniste şi muncitoreşti din România, participant la Congresul 

al VI-lea al Internaţionalei I-a de la Stuttgart, . prezideillt al 

Congresului· de transformare a Partidului Socialist în Partidul Co

munist Român, la 8-12 mai 1921. 
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165 Filimon Sîrbu (1916-1941), militant al mişcării muncitoreşti 

din România. A desfăşurat o bogată activitate revoluţionară, anti

fascistă, ca membru al U.T.C. In 1941 a fost din nou arestat, jude

cat şi condamnat la moarte pentru activitate antirăzboinică. A fost 
executat la Jilava. 

166 Poet francez din sec. XII, cu lucrări inspirate din autori 
latini. Cele mai multe lucrări i s-au pierdut, cu excepţia Filome
nei şi a romanelor Enea şi Eneida, Lancelot etc. 

167 A trăit în sec. XIII şi este autorul primei părţi din „Ro
man de la Rose". 

166 Scriitor francez - 1240-1305 - care a scris cea de a
doua parte a lucrării „Roman de la Rose" ş.a. 

169 Geoffrey Chaucer - 1340-1400 - poet şi literat englez, 

întemeietor al literaturii naţionale engleze. 
170 Poet francez care, alături de Ronsard, a întemeiat grupul 

Pleiadei; a scris Apărare şi valorificare a limbii franceze, poeme, 

sonete satirice, Regretele, Antichităţile Romei etc. 
171 Poet şi scriitor francez - 1524-1585 - şef al Pleiadei; 

scrie sonete, cuprinse în volumul Amours; apoi Continuation des 
Amours, Amour pour Helene etc. 

172 N. Lascu, Oviditi în România, în Publius Ovidius Naso, 
Bucureşti, 1957, cap. IV, Vasile Aaron şi Ovidiu, p. 402 şi urm. 

173 Ibidem. 
174 Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Ed. enciclopedică Ro

mână, 1972, S. v. Costin. 
175 N. Lascu, op. cit., p. 374 şi urm.
176 Domn al Moldovei, între anii 1710-1711; mare cărturar şi 

umanist; a fost membru al Academiei din Berlin. Intre lucrările 
mai de seamă, amintim: Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului 
Otoman; Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor; Descriptio 
Moldaviae etc. Pentru preocupările sale privind viaţa şi opera lui 
Ovidius, vezi N. Lascu, op. cit., p. 387 şi urm. 

177 Mic dicţionar enciclopedic, S. v. Barac. 
178 Ibidem, S. v. Cipariu. 
179 Ibidem, S. v. Conachi. 
16° Cărturar român - 1838-1907; lingvist, istoric şi scriitor, 

membru al Academiei Române. Lucrări: Cuvinte din bătrîni (cu

documente româneşti din sec. XIII-XVII); Etymologicum Mag
num Romaniae, 4 vol.; a mai scris romane istorice, drame -

Răzvan şi Vidra; comedia Trei crai de la răsărit etc.; pentru 

preocupările sale despre Ovidius, vezi N. Lascu, op. cit., Ovidiu. 
în România, p. 402 şi urm. 
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181 Ştefan Vîrgolici (1843-1897) profesor universitar la Iaşi 
(1876); publică poezii, traduceri din scriitori universali şi din Ovi
diu: ,,Plecarea lui Ovidiu în surghiun" (Tristia, I, 3) în „Convorbiri 
literare", 1875 (9), p. 254-256. 

182 N. Lascu, op. cit., p. 536. 
183 Ibidem, p. 537-538. 
184 Scriitor ecleziastic; a trăit între anii 240-340 e.n. Cronica

sa, a fost continuată şi tradusă din greceşte în latineşte de către 
Hieronymus. In jurul anului 325 scrie o Istorie bisericească şi mai 
apoi Viaţă a fericitului împărat Constantin. 

185 N. Lascu, op. cit., p. 345, cu întreaga problematică. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
188 Războiul purtat în anii 1853-1856, intre Rusia, pe de o 

parte, şi Turcia, Anglia, Franţa şi Sardinia de cealaltă, ultimele 
cu scopul extinderii zonelor lor de influenţă şi pentru a sprijini 
Imperiul Otoman, în plină decădere. Inaintea asedierii oraşului 
Sevastopol, în Crimeea, unde operaţiunile militare au avut o 
mare intensitate, armatele aliaţilor au cantonat o vreme la Con-
stanţa, însă din pricina molimei de ciumă care le-a decimat rîn
durile, cîmpul de luptă s-a mutat în nord. 

189 Istoric şi filolog german {1817-1903), de reputaţie mon
dială. Scrie: Istoria romană, Istoria monedei romane, Manual de 

antichităţi etc. Numele său este însă strîns legat de celebrul Cor

pus inscriptorum latinarum, la a cărui ed1tare a lucra,t ani multi, 
ca director. 

19
° Fost sat turcesc, acum important cartier al municipiului 

Constanţa, ortografiat Anadolkăi, înseamnă „Satul anatolienilor".

191 Bruto Amante, ziarist şi scriitor italian. Publică: intre 
altele, după o vizită în România (Constanţa) lucrarea „Ovidiu în 
exil" (trad. de Cecilia Bruzzeri, 1885), passim. 

192 Primat, în sens de primar - conducătorul unui sat. 
193 Preot musulman. 
194 Aici, în sens de tălmaci, interpret oriental. 
195 Minoritate musulmană, de origine mongolă, al cărei nume 

e luat de la primul han Nogai. In sec. XIII ocupă o regiune în
tinsă din Siberia - Irtîş şi pînă la Dunăre; au centrul statal în 
Crimeea, de unde vor fi cuceri.ţi şi dislocaţi de ruşi în 1783. 
Retraşi în Turcia, trăiesc dispersaţi în diferite regiuni, dar mulţi 
se găsesc astăzi şi în zona Caucazului de Nord. 

196 Geograf român (1882-1945) profesor la Universitatea din 
Cernăuţi şi apoi la cea din Bucureşti; membru corespondent al 
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Academiei Române. Are importante contribuţii la studiul Mării 
Negre şi al Dobrogei (ex.: Oscilaţiile de nivel ale apelor din 

bazinul Mării Negre în cuaternar; Delta Dunării). A condus edi
tarea Analelor Dobrogei şi a fost director al Muzeului regional 
al Dobrogei. 

197 Cadru rectangular, de forma unei mese, cu laturile verti
cale unindu-se la mijloc cu vîrfurile unor triunghiuri isoscele, 
amintind de „apucători" - torţi (1. latină, ansa-ae, de unde denu
mirea amintită). De regulă sînt destinate săpării unor texte 
funerare, aşa cum se văd pe sarcofage de epocă romană. 

198 Dicţionar de istorie veche a României ... , S. v. Culte orien

tale în Dacia şi Scythia Minor. 

199 Mare poet român şi om politic. In ultima calitate, a fost
părtaş şi a condus importante acţiuni în timpul revoluţiei de la 
1848, a Unirii principatelor române în 1859. Ca poet şi dramaturg 
are contribuţii uriaşe în patrimoniul culturii naţionale. Lucrări 
mai importante: Poezii populare ale românilor; Doine şi lăcră

mioare; Legende; Ostaşii noştri; Pasteluri; Iorgu de la Sadagura; 

laşii în Carnaval; Ciclitl Chiriţelor (ultimele trei, comedii). Drame 
Istorice: Despot Vodă, Fîntîna Blanduziei, Ovidiu etc. 

200 Mic dicţionar enciclopedic român . .. , S. v. Bezdechi. 
201 Simona Urziceanu, Bustul poetului Ovidiu în viziunea 

sculptorului Corneliu Medrea, în mss. 
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