PONTUS EUXINUS
IN OPERELE OVIDIENE DIN EXIL
IOAN MICU

Clarissimis inter magistros viris Stephano
Bezdechi et Theodoro Naum qui Ovidiana
opera studuerunt atque ea pulcherrime in
linguam Da co-Romanorum verterunt 1
hoc opusculum dedico

In afară de cur.oscutele ope1e Tristia şi Pontica, traduse mult la
f ie parţial, f ie integral, şi deci în mai mare circulaţie decît celelalt e
creaţii ovidiene de tinereţe şi maturitate , activitatea literară a marelui
exilat de la Tomis s-a îmbogăţit cu o serie de poeme scrise fie în limba
geţilor 3 pe care şi-o însuşise pînă la posibilitatea comp un erii unor ver suri. pierdute insă cu trecerea anilor, dar al căror conţinut il c unoaştem
chiar d in relatările poetului - şi cu alte trei p oeme, în limba latinii.
care au ajuns pînă azi, două dintre ele fără pierderi (Ibis şi ?'ux), iar a1
treilea f r agmentar (Halieutica) . N u m ai luăm în consideraţie. dacft se
cuvine să dăm crezare (şi de ce nu le- arD da ?) celor afirmate de poeL.
versu rile p use chiar de el p e foc, singura delec.:tare fiindu- i, în exil, c reaţi ile literare, în ideea trecerii cu folos a timpului, în loc să şi-1 piard ă
noi

2

1 Pentru unele date cu privire la viaţa şi activit atea a cestor doi iluştri profesori ai Universităţii clujene, v. Marin Bucur, Istoriografia literară românească,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p. 299- 301 (Ştefan Bezdechi) şi 302-303 (Teod o1·
Naum). Versurile din Tristia sînt traduse de Şt. Bezdechi, iar cele din Pontica, de
T. Naum. Traducerile în pro ză şi din unul şi din celălalt poem, precum şi d in
H alieutica ne aparţin.
2 N. Lascu, Clasicii antici în România, Ed. Dacia, Cluj, 1974, p. 892- 1093.
Notă. Am orescurtat: Tristia = T; Pontica : P.
3 PIV, 13, 3S- 38 : e vorba de un poem apologetic, Laus Augusti, în onoarea
familiei imperiale, creaţie realiza tă în limba geţilor, într-al şaselea an de exil,
cînd îşi însuşise limba acestora.
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jucînd zaruri sau ţinînd companie adoratorilor lui Bacchus 4 . in orice caz,
productivitatea poetică, după cum Yedem, nu-i scăzuse celui care, în tinereţe, se lăuda că, sub stylul său, devenea vers tot ce încerca să scriO! :

et quud tentabam scribere versus erat .i.
Dintre oprele scrise de sulmonezul devenit tomitan, Yom fru ctifica
în tratarea temei noastre din " T ristia" şi .,Pontica", numai acele pasaje
din care am cules date cu privire la Poniul Euxin, precu m şi din mai sus
amintitul poem "Halieutic:a" sau "Halieuticon", tr atatul dc::spre :;:>eşti ~ii
pescuit, din care au înfruntat mileniile numai 134 de versur i. Am putea
lua, fără îndoială nu integral, aceste poeme ca opere dedicate ma!·i: .
deoarece, in ele, vuiesc mările pe care le-a străbătut : poetul a avui cruda
e x]Jeri.enţă a unor mări iurn:noase Adriatica. Icmica , Egeea - ce i -u '-l
mărit spaima întîlnirii cu o mare ale cărei pri1~·1ejdii îi erau cunoscute di!:
scrieri greceşt i şi latineşti : T'ontuL Euxin. Acest lucru l-a şi determi nat
să evite, încă de la în ceput, contactul de îndată cu Pontul Euxin. Se
ştie că, după ce sosise in insula Samotrace. o,·idius a lăsat corabia de
sub egida zeiţei Minerva, cu care stră bă tuse ,·al urile egeice. să -şi continue drumul pe mare cu bagajele ce- şi luase. iar el a preferat călătoria
pe uscat, cu t oate peripeţiile şi riscurile unui astfel de dru:-:;., bucur !nd u-se însă, de protecţia amicului său Sextus Pompeius u, care deţi1:ef,
o funcţie militară d e p::estigiu şi care ii Ya p;.1ne la dispoziţie o escortă
şi chia r un sprijin bănesc, dînd u-i astfel posibilitatea să ajungă la ţă:· ·
mul Pontului Euxin. La Odessos. aYea să-şi r2ia corabia cu bagajele.
iar d e acolo, cu escale desig ur la Dionysopolis şi Callatis, avea s} a jungi"i.
în fine, la Tomis, capătul călătoriei 7 şi locul de exil pînă la moado:.
Pontus Ruxinus intră în atenţia poetulai abia cu a treia carte
d in ,.Tristia" . O imagine a mării euxine o avea Ovidius din lecturile
sale, dar şi din cele auzite de la călătorii, negu storii şi marinarii care
ajunseseră şi pe acele meleaguri, deşi el avea să ne spună într-o scrisoare că rari sînt mateloţii care, plr:-cînd din Italia . să străbată atîto
mări. Asprimile mărilor străbătute antt::'rior, şi ele. il pregătiserfi ~;u[} <;;> 
teşte pentru "marea intîlnire" cu Pontul Euxin, al c<:1rui poet aYea, m c:j
pe urmă, să ajungă. Nu o dată v a spune el că viaţa îi oferise. în lvc
de tih n a poeziei, furtunile pe mări ~. prilejul să le fie peştilor hrană '~,
pînă să atingă ţărmurile sălbatice aie Pontulili stîng, laevi feri litora
Punti w. N u o dată, înspăimîntat de t alazurile înfuriate (·e izbea u ca
ni şte balis te 1l in zidul de bîrne al cetăţii plutitoare cu care î~i co~• "Pl. 5. 43-46 : Ce pot să fac e u alta? Să stau în lenevi e? 1 Dar pentru mine-i
moarte n imica să nu fac. 1 Nu-mi p lace pînă-n ziuă s-o duc într-o beţ ie, 1 cu mîna
tremurîn dă nici zarul să -I arunc.
5 TIV. 10. 26: în unele ediţii apare dicere în loc de scribere.
c. PIV : 1. 24 ; 5, 33-34 ; 15, 4.
7 Emile Ripert, Introduction, p. IX , in vol. Ovide-Les Tristes-Les Pontiques.
Ibis-Le N o yc r - Halieutiques, Paris, Libr. Garnier Fn~rcs, 1937.

s TI, 1, 41-12.
~

lO
11

ibidem. 2, 56.
lbid., 83.
ibid., 48.
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para corabia, aşa cum işi va asemui soarta cu a unei na·:e cu pînze in
medio mari !:! fie prinsă de furtună 1::, fie izbită de fulger H, fie dusă,
după naufragiu, pe u n şantier naval 1:>, co mparaţie tot mai des r ealizată cu trecer ea timpului Hi, ca o miirturie a spaimelor pe care le înfruntase pe măr i. De aceea, prietenii ce i-au mai rămns s!nt, pC!1tru
el şi fragila-i barcă, fragili phaseLo, limanul salvator li, dar spre care
nu se îndreaptă acum ambarcaţiunea lui, sed non per placidas it m ea
puppis aquas J8. Nu numai o dată aminteşte el de amarele :ncerciiri. d e
primejdiile mării 1a, de muşcăturile continue ale necazurilor ce-i rod inima, cum roade ,-iermele teredo naz;alis - lemnul corăbiilor· 2" . Ami ~·d
Cotta Maximus îi rămîne singura ancoră pentru corabia sfărîmată : t~L
Lacems remanes anchon: sala Tati 2 l. Vasul prins de furtunile pe mare. a~a
cum îl zugrăveşte poetul e ca în marinele lui Aivazovschi sau, la noi, ca
în ale lui Florian ori Ştiub ei.
Marea Neagră i-a oferit poeti..ilui circumstanţa utili:<:cirii unor Yaricltc
toponime : Pon tus 22, Pontus Euxinus n, astia Ponti 24, Scythicus Pontus 25.
Scythicum fretum 2->, ·mare Euxinum 7.7, Euxinum aequor 2:3, E,Lxini tmda
rnaris 2C•, Euxinae aquae ;lo, Euxinae undae 3t, GeUci litoris aquae 3:!, laevus
Pontus 33, Pontus sinister 3'> ş . a . Amintite frecvent de Ovidius sînt : laeui
litoTu. Ponti 3-', Pontica terra :iG, Ponti ora sinistri 37, inhospita litora Pon·ti :lil, Ponti Loca:!:>, mva Ponti 40, Euxini deformia litom acquor-is H, Li~Cn!
12

TV, 6, 46.

u TV, 5, 17 ; 9, 17 ; 11, 13-14.

TIV, 5, 6.
TIV, 8, 17.
16 PII, 3, 26-28, 57-58; 6, 12 şi 37; PIV, 3, 5 ; 9, 73- 74; 14, 21--22.
17 Pl, 10, 39.
t3 PIT, 2, 30.
19 TV, 2, 29.
20 PI, 1, 69.
21 Pili, 2, 6.
22 TI, 2, 83 ; TV. 2, 1.
2.': TIII, 13, 27- 28.
24 T I , 10, 13 ; TIU, 2, 7-8.
2:; TIII, 4, 46.
2n TV, 2, 62 ; 10, 14.
2i T I V, 8, 41 ; 10, 97.
28 TV, 2, 63-64.
29 TV, 10, 2.
30
P U I , 2, 60.
31 PIV, 7, 1.
32 TI, 10, 14.
33 T I, 2, 83.
3 1 TI, 8, 40.
!l5 TI, 2, 83.
3G ibid., 94.
3i TI, S, 40.
38 TIII, 11, 17.
39 T I V , 1, 19.
r.o 'l'V, 2, 6 1.
t. t TV, 2, 63-64_
It,

15
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ab Euxino t.2, latus ubi aequoreis additur Hister aquis r.3, Scythici terra
vere sinistra freti 4 \ de Getico Litore 45, Tomitana arena 4G, Euxini Litora
laeva 4.i, Euxini litora Ponti 48, maris Euxini terra sinistm t.9 ş.a. Pentru
"mare", noţiune acvativă deseori întîlnită în scrisorile trimise de la
Tomis, Ovidiu foloseşte o serie de termeni de o varietate remarcabilă :
mare, jluctus, fre tum, aquae, undae, aequora, montes aquarum, Oceanus,
pontus, pelagus et coetera.
Zeii mării pe c:are îi roagă să-l ocroteas că în timpul furtu nilor pe
mare sînt numina ponti caeruLei r,o, adică puteri divine ale mării alb::tstrc--verzui, albastre-negre, ale unei mări a furtunilor, care oglindeşte
în ea un cer plin de nori învolburaţi, prevestitori de furtună , nişte zei
ai unei mări sălbatice, furioase, fioroase chiar.
Întîia carte de elegii a scris-o poetul pe puntea vasului, în timpul
.călătoriei pe mările Adriatică, Ionică şi Egee, i ar a doua carte, cunoscută
sub numele de elegia unica, a compus-o fiind în Tracia, deci p 2 uscat
mai mult decît pe mare; numai cu cea de-a treia carte va începe să scrie
chiar de pe locurile exilului, căci - afirmă el - "după ce pe uscat şi pe
mări am trecut prin atîtea, 1 Ponblui veşnic gcros pradă acum i-ajunsei" 51 . !ncă de pe cînd călătorea spre Tomis, Ovidius ţinea să spună că
spaţiul pontic se află undeva foarte departe : ,,mai încolo de-acest loc n'J
ve;-;i decît duşmani şi... frigul : 1 undele mării de-aici încremenite-s de
_g er" :12. Vrea oare să ne facă atenţi, în aceste versuri, cii încă din 'iarna
dnd sosise la Tomis - februarie, lună şi azi de iarnă încă aspră - a
avut imaginea unui Pont Euxin îngheţat, aşa cum o va descrie în anii
următori ai exilului ?
Poetul zugrăveşte, pentru cei de la Roma, un tablou al ţinutului
unde se găseşte exilat : "0 regiune-aşezata sub zodia Carului Mare / mf!
împresoară, un loc veşnic de ger îngheţat . 1 Dincolo se- află Bosforul (id
est "cimerian") şi DorJ.Ul, şi bălţile scitice 1 şi-alte vreo două sau trei
nume ce--abia se cunosc, 1 iar mai departe nu este decît o pustie de gheaţă. 1 Cît de aproape mai sînt eu de al lumii hotar ! " P ontul Euxin e într·-o zon~i. extremă a Europei, sub constelaţii arctice care nu ating niciodată marea, stellis nunqua.m tangentibu s aequor 54, în sensul că nu apun
niciodată. Sub diferite alte expresii, unele în veşmînt mitologic, Ovidius
înfăţişează locurile exilului său ca existente undeva, în regiuni cu totul
r. 2 TV, 4, 1.
"3

TV, 7, 2.
T V, 10, 13-14.
PI, 1, 2.
t.(~ PI, 6, 49.
7
" TIV, 1, 60.
r.s TIV, 4, 55.
'·9 TIV, 8, 41.
:;a TI, 4, 25.
5 l TII!, 2, 7-8.
o3 TII, 195- 196.
53 TIII, 4, 47-52.
5~ TII!, 10, 3.
H
t.5
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septentrionale : Lycaonio sub axe 55, Parrhasis Arctos 56, Maenalis Ursa 57,
U1·sa mare şi Ursa mică (una - călăuza corăbiilor greceşti, alta - a celor
feniciene) 58, sub axe Borea 59, sicca signa 60, haec terra gelido sub axe
iacet 61,suppositum stellis Cynosuridos U1·sae 62, ab arcto li3 extremi sub
cardine mundi 6{•. Poetul îşi leagă exilul de locuri celebre în mitologie :
"nu prea departe de noi - spune el - e locul în care altarul 1 crunt al
Dianei stropit este de sînge uman", adică Taurida, nec procul a nobis
locus est, ubi Taurica dira 1 caede pharetratae pascitur ara deae 65 • Pontul Euxin a fost străbătut pentru întîia oară de corabia Argo, "întîia trecu pe neumblatul talaz", per non temptatas prima concurrit aquas 66, de
Iason şi Medeea care, prin fapta ei criminală, şi-a legat numele de al
cetăţii unde poetul se află exilat 67• De reţinut că o primă viziune asupra mării, "de pe malul înalt", tumulo ab alto 68, - cum va fi privit
spre larg, de multe ori, şi Ovidius - o găsim acum şi prin ochii stră
jerului, speculator 69, pus de Medeea să scurteze depărtările marine
spre a sesiza dacă erau ori nu urmăriţi. Medeea, ne aminteşte Ovidius,
a fost cea dintîi care "zice-se, şi-ar fi tras vasul la vadul de-aici",
dicitur his remos applicuisse vadis 70. Pe Iason ni-l înfăţişează poetul ca
pe unul ce şi-a condus "corabia sfîntă", trabs sacra 71, pe apele euxine
spre Colchis şi cu care nu pregetă să se compare n. Pentru atari motive, exilatul nu are cuvinte de laudă nici pentru uscatul, nici pentru
55

TIII, 2, 2 ; PIV, 7, 2 ; Lycaon, regele Arcadiei, a cărui fată, Callisto, a fost

metamorfozată de Hera, geloasă de legăturile acesteia cu
formată de părintele zeilor, împreună cu fiul ei Arcas
ş i Ursa :nică.

56

(v.

Zeus, în ursoaică şi transîn constelaţiile Ursa mare

TI, 3, 48 Parrhasis, numele unui munte din Arcadia, de unde era Callisto

supra).

57 TIII, Il, 8. Maenalis , idos s.f., Maenalos sau Menalus, - i : munte din
Arcadia, ca şi Parrhasis, la amîndoi referindu-se mitul Ursei mari şi al celei mici.
Acestei constelaţii poetul îi asociază şi pe Boreas (cumque suo Borea), ca să arate
şi mai precis că e vorba de o regiune nord i că, u nde suflă aprigul Boreas.
58 TIV, 3, 1-6.

59
60

TIV, 8, 40.

61

T V, 2, 64.

TIV, 9, 18: "Zodii (= constelaţii) uscate" se referă la cel e două Urse despre
care mai spusese că nu apun niciodată, stellis nunquam tangentibus aequor, "zodii
r•e nicicînd nu se afundă-n Ocean", (TIU, 10, 3), cum traduce Şt. Bezdechi, în ambe>le locuri citate.
62 T V, 3, 7;

cu
(v.

Cynosuris, - idis sau - idos (= Ursei mici); Cynosura, cuv. gr.
de "coadă de cîine" , constelaţia fiind numită astfel după forma ei
E. Ripert, op. cit., p. 515, nota 514.
înţelesul

63
G4
65
66
OI

68
60

tau

TV, 5, 39.
FII, 10, 45-46.
TIV, 4, 63-64.
TIII, 9,8.
ibid., 5-35.
ibid., 11.

supra ;

depărtările,
70 TIII, 9,

7t
72

şi

ca

pe zidurile tomitane erau astfel de străj i, specutatores, care scrusă semnaleze apropierea invadatorilor.

10.

P I, :l, 76.
PI, 4, 27.
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marea lîngă care a fost relegat : "De laudă mc1 m area nu este : fără ·
soare, în veci 1 de-un vînt sălbatic noianu-i vînzolit", neve fretum terra
laudes magis; aequora semper 1 ventorum rabie, solibus arba, tument n.
In alt loc Ovidius susţine că pămîntul pontic, Pontica tellus, e o altă
imagine a mării, et in terra est altera forma maris 7r,, că aici "primejdia te paşte pe mare, pe uscat", nec pe de quo quisquam nec 1·ate tutus
eat 73, şi că trăieşte în nişte locuri "pe unde-abia mai suflă un vînt de
miază-zi", languida quo fessi vix venit aura Noti 76 .
Poetul le relatează celor de la Roma, cu vădită intenţie de a-i înspăimînta şi, deci, a-l compătimi, un fapt de necrezut : Pontul Euxin
îngheaţă ! ... Nu-i de mirare că nu 1-au crezut contemporanii lui ; să ne
gîndim că nici mai tîrziu, după două milenii, nu au crezut unii cele
relatate de poet, pînă în iarna lui 1928- 1929, cînd, în fine, s-a dat crezare versurilor ovidiene :77 : "Poate că n-o să mă credeţi, dar 1 (...) am
văzut nesfîrşita mare cuprinsă de gheaţă 1 şi-ncremenitul talaz acoperit de un sloi. 1 Nu numai că am văzut-o, dar mers-am pe apa-ngheţată, 1 însă de-a undelor culmi nu-mi fu piciorul udat. 1 ( ... ) Incovoiaţii
delfini nici nu pot să mai zburde prin aer ; 1 chiar dacă ei ar voi,
gheaţa-i opreşte pe loc. 1 Chiar dacă Crivăţul şuieră cu-aripi întinse pe
ape, 1 nu mai vedem nici un val pe-nlănţuitul abis. 1 Inţepenită de ger
o să stea ca-n marmură luntrea, 1 căci prin talazu-ngheţat nu poate
vîsla răzbi. 1 Peşti încă-n stratul de gheaţă înţepeniţi eu văzut-am ; 1
chiar şi atunci nu puţini vii printre ei mai erau" 78. Că marea îngheaţă,
poetul îl ia ca martor, testis, pe Vestalis: "Doar bine vezi tu singur
aici că marea îngheaţă", ipse vides certe glacie concrescere Pontum 7D.
Vestalis 80 luase parte, sub comanda lui P. Vitellius, la recucerirea cetă
ţii Aegyssus (Tulcea), pe care, în anul 12 e.n., geţii liberi o cuceriseră,
măcelărind garnizoana odrisă care păzea acest punct important de
la
ramificaţia Deltei. Cu drept cuvînt, prin urmare, i se adresează Ovidius lui Vestalis, acesta "fiind trimis (...) pe ţărmul euxinic, 1 l a miază
noapte tocmai, dreptatea să împarţi (ut positis reddas iura sub axe locis); vezi singur în ce locuri eu zac de-atîta vreme (era într-al şaselea
an de exil) 1 şi singur tu eşti martor că eu mă plîng pe drept" 81. Confirmarea de către Vestalis a celor spu se de poet cu privire la pămîntul
getic, dar şi la marea ce-i scălda ţărmurile, era cu atît mai demnă de
crezare cu cît venea din partea unui om trăit în regiuni alpine, întrucît Vestalis, cum ni-l prezintă Ovidius însuşi, era o "fragedă odraslă a
n FI, 3, 53- 54.
7"
75

P ili, 1, 20 ; Pontica tellus, ibid., 7.
ibid., 28.

76

FII, 1, 2.
C. Brătescu, Anuar de geogr. şi antropogeogr. , II, 1910-1911 ; idem, A.n.
DobL, XI, 1930, p. 215-217; Ioan Micu, Pontica, 4, 1971, p. 11-12.
77

78
79

80

TII!, 10, 35-40, 43-50.
FV, 7, 7.
FI, 8, 11~20 ; IV, 7, 19-54. Cu privire la aceste lupte, R. Vulpe

Din istoria Dobrogei vol. II, Romanii la

Dunărea

şi 1. Barnea
de jos, Ed. Acad. R.S.R., Buc.,

1968, p. 44.
81 PIV, 7, 1-4.
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regilor din Alpi", "Alpinis iu'0enis regibus ortus i:i2 .
într-o scrisoare
către Albinovanus s:1, p oetul aminteşte iar de marea îngheţată : "Aicia
cu piciorul mergi iarna pe noian : 1 pe unde altădată băteai cu vîsla
marea, 1 cu n ava n-ai ce face şi calci ca pe uscat ! " 8'>. El se tînguie că
amicii săi de la Roma nu-l cred, cînd le scrie că Pontul Euxin îngheaţă : "Cei care vin din Roma ne spun că voi nu credeţi", qui veniunt
istinc (= de acolo, i.e. de la Roma) vix vos ea credere dicunt 85a .
De
aceea îi cere lui Albinovanus să-1 creadă totuşi, credere tamen 85 b, şi ca să-1 facă să creadă - îi şi explică de ce îngheaţă marea, horTida
SaTmaticum cuT mare duTet hiems i:i5c . După opinia lui Ovidius, dar
nu numai a lui ss, Pontul Euxin îngheţa din două cauze : întîi, pentru că
regiunea respectivă, inclusiv marea, se află sub influenţ a lui Boreas,
deci sub regimul unei temperaturi foarte scăzute aduse de crivăţ 87 ;
apoi, pentru că apele Pontului Euxin, d atorită atîtor fluvii care se varsă
în bazinul pontic, au o salinitate redusă şi de aceea îngheaţă mai
uşor ss.
Cu privire la hidronimul "Pontus Euxinus", părerea lui Ovidius
este că pe nedrept i-a fost dat unei astfel de mări. Motivele invocate
de el sînt îndeobşte subiective, pentru că erau legate de situaţia lui ca
exilat "nu dep arte de apa Stixului", a Styge nec longe Pontica distat
humus ~;u, cum îi scria lui Cotta Maximus, dar într-o oarecare măsură
şi obiective, Pontul Euxin fiind o mare a furtunilor şi a sp aimelor chiar
pentru navigatori încercaţi. Apollonios din Rhodos, autorul poemului
A1·gonauiica w, o făcuse cunoscută pe temeiul marilor încercări şi primejdii prin car e trecuse Iason şi argonauţii săi, căci el fusese, cum credea Ovidius, întîiul navigator care bătuse marea euxină cu vîslele,
aequoT Iasonio pulsatum remige primum Vl (vezi şi supra). Poetul contestă epitetul "euxinus" acor dat acestei mări şi îl consideră fals, Euxinis
falso nomine dictus Ul. In alt vers arată că "de mult se ch ema ţărmul
cel n eprimitor", clictus ab antiquis axenus ille fuit !J3, 1 căci de năpraz
nice vînturi marea de-aici-i frămîntată (... ) 1 Astfel uscatu-i temut tot
ca şi valul perfid ; nec minus infiaa teTra tim etur aqua" 04 •
82
83

ibid., 6.
E vorba de Caius Albinot•anus Pedo şi nu d e Celsus Albinovf!nus, căruia
i se adresa H oratius (Ep. I, 3, 15 ; 8, 1 şi 17).
84 PIV, 10, 32- 34.
85 a, b, c ; ibid., 35, 37, 38.
86 Viitorul mărilo1· şi oceanelor, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1980. Pontus Euxinus,
1/ 1980. Complex ul muzeal de ştiinţe a le natur·ii din Co nstanţa. Ambele volume
sînt adevărate tezaure in probl emă. Trebuie amintit aici şi bul et inul de informare
" H alieutica", editat de un colectiv de redacţie (Cor nelia M axim, Maria Vorobiov,
Maria Rusu) din Institutul Român de cercetă ri marin e -Constanţa.
87 PIV, 10, 39-4<1.
88 Ibid., 45- 64.
8~ Pili, 5, 56.
oo Apollon ios din Rhodos, Argonautica, t raducere, prefaţă şi note de Ion
Acsan, Ed. Univers, Buc., 1976.
91 Pili, 1, 1.
92 TIU, 13, 28.
93 TIV, 4, 56. Vezi Radu Vulpe, Pontica, X/1977, p. 25- 34.
94 TIV, 4, 56-57, 60.
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Pentru "stîng'", Ovidius face uz de două adjective : laevus şi siniste1·. De primul se foloseşte în orientarea geografică, pe cînd celui de
al doilea îi dă şi o conotaţie cu o anumită încărcătură afectivă, ca pentru orice acţiune ce se întîmpla în stînga cuiva şi care avea, pentru
antici, o semnificaţie "sinistră" : faptul devenea vestitor de nenorociri,
defavorabil, nefericit. Pentru cine trecea de ostia Ponti, "gurile Pontului Euxin", adică trecea de Bosfor şi intra în apele Mării Negre, partea
din stînga era laevus 1 sinister Pontus ; cînd însă voia să lege aceste
locuri de nefericirea vieţii lui ca exilat, poetul nu amintea decît de
Pontus sinister, de litus sinistrum, de loca sinistra sau terrae sinistrae etc. De aceea, pulsus ad Euxini Naso sinistra freti 95 nu vrea să
spună doar "Ovidiu, exilatul la Pontul Euxin", ci recurgea şi la un joc
de cuvinte, p unînd alături, dar şi în contrast, ad Euxini - sinistra freti ,
înţelesul fiind că el a fost alungat (pul sus) în nefericitele "(sinistra)
părţi ale mării "ospitaliere" (euxinus).
Poetul care nu o dată se va fi plimbat pe malul nisipos al mării
(cum fulva spatiarer arena) 9o, nu a pregetat să-i acorde acestui ţărm
pînă şi epitetul de "mendax" : Euxini mendax cognomine litus, "limanul numit pe nedrept Euxinus" sau, în traducere textuală, "ţărmul în
chip mincinos poreclit euxinus" 97.

'* * *
Un poem dedicat de Ovidius mării , conceput, se pare, încă din
Italia, dar scris în ultimii ani ai relegării la Tomis, cum ne informează
Plinius, autorul "Istoriei naturale", Historia naturalis, este Halieuticon
sau Halieutica. Poemul respectiv, pus înainte la îndoială sub aspectul
apartenenţei la opera ovidiană, a intrat, cu trecerea anilor, tot
mai
mult în atenţia nu numai a filologilor clasici, dar şi a naturaliştilor, în
speţă a ihtiologilor. !n ultimii douăzeci de ani, ca dovadă a interesului
prezentat de poemul h alieutic ovidian, au apărut nu mai puţin de patru
lucrări de seamă 98, una din ele fiind chiar în două volume ce totalizează
peste 600 de pagini ! Spuneam mai sus că naturalistul Plinius ne informează, cu privire la acest opusculum, că a fost scris de Ovidius la Tomis, in Ponto 99a, şi anume în ultimii lui ani de viaţă, suprem is suis
temporibus !lllb ; numai moartea nefericitului poet, survenită în anul 17
sau 18 e.n., a întrerupt realizarea integrală a poemului care azi ne interesează mult, întrucît e vorba, în el, nu numai de specii piscicole din
Mediterana, ci şi din Pontul Euxin. Plinius, care a cunoscut Halieutica
lui Ovidius, a consultat-o şi a scos din ea note pentru Naturalis histoPII, 2, 2.
96 PIV, 4, 11.
97 Tv, 10, 13.
98 F. W. Lenz, P. Ovidii Nasonis Halieut·ica, Corpus scriptorum Latinorum
Paravianum, Torino, 1956, ediţia a II-a; J. A. Richmond, The Halieutica ascribed
ta Ovid, London, 1962 ; F. Capponi, P. Ovidii Nasonis Halieuticon (Coli. Roma
i\ctcrna), 2 vol., Leidcn, Brill, 1972; Ovide, Halieutiques, texte etabli, traduit ct
commente par E. de Saint-Denis, Paris, Les Belles L ettres, 1975.
9~ a, b : Plinius, Nat. hist. , 32, 152.
95
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1·ia,

confirmă neîndoielnica paternitate ovidiană a poemului :
"Mi se
pare de-a dreptul uluitor ceea ce ne-a dezvăluit Ovidius cu privire la
felul de viaţă al peştilor în acel volumen care poartă titlul de Halieu-

ticon", mihi videntur mira, quae Ovidius prodidit piscium ingenia, in
eo volumine quod Halieuticon inscribitur 100. Cu toate că acest poem a
ajuns pînă la noi cu o serie de lacune, întrucît textul a suferit alterări
sensibile JOi, versurile ce au supravieţuit ne p ermit să facem o serie de
reflecţii concludente.
Atras de abundenţa şi varietatea peştilor existenţi în apele euxine,
Ovidius şi-a dat seama de meritele unei astfel de opere şi de interesul
ce 1-ar fi trezit ea printre romani, care au manifestat totdeauna preocupări p entru lumea studiată de ştiinţele n at urii. In poemul său Ovidius se referă la peştii apelor sărate şi salmastre în care se practica
pescuitul maritim. De altfel chiar titlul poemului, care derivă din gr.
halieus, "pescar", dezvăluie intenţia poetului şi caracterul didactic al poemului : e vorba de un " tratat" despre peşti şi pescuit. Ceea ce a reţinut
autorul poemului, cu plivire la fauna marină, se referă nu atît la
diversificarea după ambianţele trofice, cît la belşugul şi la diversitatea
peştilor mediteraneeni şi pontici. In preocupările sale au intrat o serie
de vieţuitoare marine, de la cele mărunte (caridele, de exemplu) pînă la
cele mai mari şi mai vestite (sturionii). Poetul se dovedeşte preocupat
de zon a litorală, unde aceste fiinţe marine găseau condiţii de proliferare
şi dezvoltare, dar şi de largul mării.
Productivitatea pescuitului în apele noastre litorale şi în Delta
Dunării era în antichitate apreciabilă, cum rezultă şi din horothesia teritoriului rural al Histriel, descoperită în 1914 şi publicată de Vasile
Pârvan 102, reinterpretată ulterior de D. M. Pippidi 103_ Inscripţia respectivă conţine hotărîri cu privire la teritoriul histrian
şi privilegiile
cetăţii Histria începînd chiar din timpul preluării de către romani a
administrării ţinutului ponto-danubian după desfiinţarea Statului odris.
Documentul se referă la o perioadă de timp cuprinsă între anii 47-68 ai
e.n., pe durata guvernării a patru legati Augusti pro praetore : Tullius
Geminus (4 7-50 e.n.),Flavius Sabinus (50-57 e.n.), Ti. Plautius Silvanus Aelianus (cea. 57-67) şi Pomponius Pius (67-68 e.n.) 104. Rezultă din respectivul docun1ent că pescuitul histrian era de o mare importanţă pentru economia şi comerţul cetăţii care, prin numele ei, amintea de Dunăre (Istros, Hister), din apele căreia, ca şi din cele salmastre
de la gura braţului Peuce, azi Sf. Gheorghe, îşi scoteau histrienii mijloacele de trai. La Tomis, ca şi la Histria şi, desigur, şi în alte aşezari
pontice, oamenii practicau pescuitul căci "peştele sărat sau marinat
100
101

ibid., 32, 2.
E. Ripert, op. cit., p. 559.
102 V. Pârvan, Histria, IV, p. 556-593; R. Vulpe şi 1. Barnea, D in istoria
Dobrogei, vol. II, Romanii la Dunărea de Jos, p. 49- 55.
103 D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, ed. a II- a, Ed .
ş t., Buc., 1967, p. 349- 385.
104 V. Pârvan, op. cit., p. 574-576 ; R. Vulpe şi I. Barnea, op. cit., p. 50.
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(era) exportat spre sud în mari cantităţi" JO:>. Această bogăţie în ce priveşte ihtiofauna, remarcată în
partea vestică a Mării Negre, se datora,
ca şi astăzi abundenţei de organ isme vegetale şi animale ce trăiesc pe
fundul apelor, constituind ceea ce ştiinţific poartă numele de "bentos" tuu, în medie de 3 ori mai mult decît în Adriatica (amintită şi de
Ovidius în Halieutica) m şi de 100 de orl mai mult decît în multe părţi
din Mediterana i O~.
Printre termenii ce definesc peşti şi sînt amintiţi de Ovidius, numărul acestora se ridică la 56 cei mai mulţi sînt greceşti şi mai
puţini latineşti. Impresia noastră este că , sub unele denumiri latineşti
şi greceşti menţionate de poet, s-ar putea (este, desigur, numai o ipoteză) să fie disimulate nume autohtone de peşti, întrucît însuşi poetul ne
relatează că la Tomis geţii erau mai numeroşi deci t grecii : "căci locuiesc împreună cu noi de-a valm a barbarii, 1 care-n oraş stăpînesc cele
mai multe clădiri", quippe simul nobis habitat discrimine rtullo 1 barbarus, et tecti plus quoque parte tenet wu. Iată cîteva nume de peşti din
textul ovidian : lupus, bos, saxatilis, faber, umbra, merulla, sus, asellus.
PlinL1s t L•) citează mai multe nume de peşti, nescunoscute altor autori cu
excepţia lui Ovidius şi care, după părerea sa, nu existau în alte mări
decît Pontul Euxin. Următoarele numiri de peşti : bos, iulus sau iulis,
mormy1·, chrysophrys, perca, m aena, epodes, între care, cum vedem,
sînt şi cuvinte latineşti, dar şi greceşti, Plinius le credea "tomitane 11 ,
în consecinţă erau pentru el specii caracteristice coastelor tomitane ale
Pontului Euxin şi purtau nume folosite de locuitorii cetăţii pontice unde
Ovidius fusese exilat. Sîntem însă tentaţi să dăm o altă explicaţie acestor nume "tomitane" ale poemului ovidian : ele sînt în realitate, mai
ales cele latineşti, substitute pentru numele getice ale peştilor pe care
Ovidiu voia să le comunice, prin poemul lui, cititorilor săi de la Roma.
Că nu le-a dat cu numele getic, e şi firesc : cine le-ar fi înţeles, într-o
astfel de haină, la Roma ? Să reţinem că nici în versurile în care se
scuză că s- au str ecur at cuvinte getice ol'i sarmatice poetul nu a folosit
cuvinte de-ale aborigenilor.
In ipoteza de mai sus ne sprijinim şi pe constatările unuia dintre
specialiştii noştri în ihtiologie, Mihai Băcescu, directorul Mu zeului de
istorie naturală "Gr. Antipa" din Bucureşti, care a scris, acum c:rca tr ei
decenii (194 7), o carte - publicată de Institutul de cercetări piscicole
din România - intitulată Peştii, aşa cum îi vede ţăranul-pescar român, în care afirmă că ţăranii noştri sînt nişte pescari neobosiţi, ca şi
D. M. Pippidi, 01). cit., p . 38.
Ioan Pontmb, Virgil Iordănescu, Nicolae Papadopol, ViitonLl măr·ilor şi aL
oceanelor, p. 174-183, in special cap. Locul Mării Negre, din punctuL de vedere al
p1·oductivităţii biologice faţă de bazinele învecinate ; în Micul dicţ, encicl., cuv.
bentos, derivat din gr. benthos "adînc, fund", se referă la "totalitatea organismelor
animale şi vegetale car e trăiesc pe fundul apel01:".
10;;
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I-falieutica, v. 125 : Hadriaco ... litore.

supra, nr. 105, p. 176.
TV, 10, 29--30.
Plinius, Nat. hist., 32, 152.
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străbunii lor, cfacii şi geţii. El îşi pune problema : Ce au devenit numele de origine dacă sau getică ale acestor peşti ? Ihtiologul r om ân a
constatat că, la noi, în limbajul ţăranilor, există aproximativ o mie de
nume populare pentru 175 de specii de peşti din apele dulcicole şi 81
pentru speciile marine. Multe dintre aceste nume îşi trag, desigur, originea din denumirile date peştilor de geto-daci, constituind astfel un fapt
demn de reţi nut în ce priveşte continuitatea noastră în aceste regiuni
carpatice, danubiene şi p ont ice.
Iată, dar, cîteva probleme pe care le pune opera din exil a sulmonezului ajuns tomitan ş i care, trăind aproape un deceniu pe meleagurile noastre, cunoscînd şi uscatul, şi Dunărea, şi Pontul Euxin (pentru
el mai degrabă "axenos"), ne-a lăsat o serie de informaţii într-un domeniu pînă nu de mult ma i puţin studiat, anume tezaurul ihtiofaunei
mării.

PONTTJS EUXINUS DANS LES OEUVRES OVIDIENNES DU TEMPS DE L'EXILE

Resume
L'ouvrage en question se refere a une hypostase nouvelle du Sulmonais
re!Cgue ă Torni : Ovide-poete de la mer. Dans la premiere partie, en s'appuyant sur
des passages des "Tristes" et de "Pontiques", l'auteur epuise les modalites dont
s'cst servi Ovide pour traiter l e sujet de la mer en general et du Pont-Euxin en
special : la t radition orale, les lectures personnelles, des notes a utobiogr aphiques.
On m et en evidence de d ifferents topon ymes, comparaisons, epithetes ă con nota·
tions affectives etc. Le Pon t-Euxin est defini tour a tour dans l'espace cosm ique,
geographique et mythologique.
La deuxieme partie de r ouvrage se refere a un autre poeme dedie a la mer
- "Halieutica" ou "Halieuticon". En s'appuyant sur des informations epigraphiques
et historiques, l'auteur souligne l'impor tance du poisson et de l a peche pour !'economie des conirees pontiques et propose l 'hypothese que cer tains nom s latin<; ou
grecs qui cfesignent les poissons de la Mer Noire seraient en realit e des noros
gctiques.
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