POEMUL OVIDIAN UALIEUTICON

IOAN MICU
Cărţile au şi ele d estinul lor, habent sua faLa libelli, după aforismul poetului gramatician Terentianus Maurus 1. Acelaşi lucru se poate spune şi despre
Halieut.icele lui Publius Ovidius Naso, Halieuticonf libellus sau Jlalieutica, două
titluri ca re d<.>sc mn ează una şi aceeaşi operă ovicliană 2.
Pus la .lndo.iaU1 sub aspectul apartenenţei la opera exilatului, a m intitul poem
a a juns însă, cu trecere:1 timpului, să fie din ce în ce mai mult ln centrul prcocupă rii cercetător il or din domeniul filologiei clasice şi nu numai pentru filologi, ci
':>i pent:·u na turnl i'ili, î n speţft pentru i htiologi .
In ultimele dece nii au apărut, la Torino, în l 956, P. Ovidii Nasoms Halieutica, ele F . W. Lem:; la Londra, in 1962, The Halieutica ascribed to Ovid de
J . A. Richmond : l a Leida (Leiclen), in 1972, I'. O vidii Nasoni s IIalieuf;icon (Col!.
R oma A etenw) de Filippo Capponi, in clout'l Yolume : ~i. la P aris, in 19(5, Les
Halieuii qucs, text s tabilit, tradus ~i comentat de Eugene ele Saint Denis ~ .
Din clle şt im, cea d intîi referinţă, în cult ura noastră, la Halieutica, o face
Co;-, lache J\ egruzzi în tratatul său cincgetic, ră m.as îns[t neterminat, Fals tra.tat d e
vlnătoa re li.

l Terenlianus iVIauru s a trăit spre sfit~itul sec. II e.n. şi a scris un mic poem
citaL de Aug ustus despre litere, silabe, picioare m etrice, metri (vez i Sc riitori greci
şi latini, Ed. şt . şi cncicl., Bucureşti, 1978, p . 399).
: Cu p t·ivire la titlul acestui poem. \'eZi P. Ovidii Nasonis Halieuticon vol. I,
·Introcl uzione e testo a cura eli Filippo Capponi, Leidcn, 1972, p. 3 ; Ovi de, Halieutiques, b2xte e tabl i, traduit et cornmente p ar E. De Saint-Dcnis, Paris, ,.Les Belles
Lctteres·' , 1975, p. 12-13. De un r eal folos ne-au fost şi următo arele l ucrăt·i ale
lui F. Capponi : Giomale italiana di filologi a,
N uova serie, I X /XXX, 2, 1978,
p. 183-189 ; I fragme n ti cle9ll
IIalieutica Ovidiani,
I-Ielikon, Mcssina, an no
XX- XXI 1980- 1981, p. 119- 163.
:: E. De Saint-De nis , Encol'e sul' les Halieutiques d'Ovide, Revue des 'f:tudes
L a tines, lom e LIX, Paris, 1982, p. 38-43.
r, Ioan l\1icu, în Lim bă şi 1itf!ratvră, vol. 21, 1969, p . 101 şi n . 26.
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Pîn ă în prc;(cnt, l a noi, n u apă r ut trei traduceri ale acestui poem haliE-u'-i:
ov icli an , înt r'C t'le fiind ~i o ver~iune ce ne aparţine. in hexametri clactilici ~; un
com ent nriu cies}-lrc acest poem:..
Dintre ihliologii noşu·i s-au ocu pat, clar numai tangenţial, ele acc~t poem,
cir. M.T. Gomoiu li ~i dl'. ing. Gheorghe I. :vl<mea' : di nt re ·criito!'i ;,u <sborcia:
acest subiect o,· idi u Drimba ·' ~i Romulus Zaharia !•. O publicaţ i e recenu~ 111 c:!.'c'
se vorbeşte cle>oprc poemu l în discu ţ ie , C'ste Ovidiu la Pon tul Eu rin. ele A R!idulcscu "'·
Este de mn ele semnalat interesul pc care poemul halicutic o,·i dian l-a sti!':')it
sub r a portul arg ume ntării apartcneţei sale în tre operele marelui exilat. De la
Pliniu ~ cel Bătrîn, care a citat p oe mu l halicutic de două o r·i în a '>il Xat ura /i!;
Hi storia (32, 152), f:.tim c<'i o,·icliu-; a scris această lucrare la Tom is (in Pont o; în
cursul celor din urmă ani ai Yieţii (supn.>mis s ttis temporibus). Pliniu-,, carl a
cunoscut bine Halieutica lui 0Yiclius ·)i a consultat acest opusculum pcntnt Istoria
naturală, îi co n f irmă paternitatea : M ihi videntur mira quac Ovidius pr·od idit inyenia, in eo volwni.ne qowL ,.llalicut,icon" in .~c ribitur (32, 2).
Deş i poemul !lalieuticon a ajun-; pîntt la noi c u o scrie ele lacunc. cele 13-J.
de versuri' ale sale ne-a u permis ~i c u a lte ocazii să facem unele con~iclera;ii 11 •
Autorul lui pare să -~i fi propus o paralelă între creaturile terestre )i cclC' ma1·:ne,
porn ind ele la faptul că Natu1·a (pcrsonifi cată), le-a clal tuturor ani mal elor ;w:·:l.P
ele luptă ~i ele apărare : acccpiL mundus Lenem. dedit arma per omnes (''· 1). Ccen
ce a utorul poemului a reţinut nu era atit cJh·crsificarea pc ambianţc trofice. cit
abunclcnţa ~ i '\'arictatca pc~tilor mări i ~i ai marilor lacuri litorale c u <rpe ~:a i
mastre 1 ~.
S t udiul fragm entului ră ma s eli n po<>m ul hal ieulic O\'iclian ne inclritui c:~c·
să credem că, în prima parte a poemului. era Yorba ele diferite anima](' nc· '.·a ti~c
ş i de felul lor ele trai, fiinclu-i rczer Yată pescuit ului şi di[eritelor tehnici pe::.că 
re~l i cea ele a doua parte a poe mu lui, elin p :icate pierdută. Dup<-1 ce tratează în
p l'imii h exametri (1- 1!1), despre animalde terestre şi acvat.icc, în paralel, sub
raportul modului de ,·iat. ă ':-i al con<>cr\'<'\rii speciei, creator ul poem ului tncc. nt
\'Crsul 82, de la \'inătoare la pescuit. E l la~ă la voia fiecăru i a să fncfi aleg~·rca
mediului fa,·orabil de pescuit intr- un loc ~au altul , cel mai potri\'it fiindu -i inc:icat ele abundenta pe-:;tiloL Tre i cwu modalităţile de pescuit practic<l~ C P<' \<~ rmal
pon ti c şj, m enţionate ele Ovidiu s : cu undiţa (lwnws: 37, 42, .J8; csca : 1 1, 38, 119,
ftmis : 85 ; linum ; -!8 ; saeta /li n eae : 35), c u plasa (rc>ie: 23, 21l, 3:2, 37) ~i cc-:;c•l
de nuiele (vimen fnassae. : 13, 16) . El prec izează că sînt improprii
PE''>C'Uitu:ui
acele locuri unde cresc ierbu1·i marine <;>i alge ca re plutesc pc fundul ap e i -:-i p;c·•oacă clificultit~i plaselor pesc<1re~ t i (90- 91 ). Jntr-un alt ,·ers (92), poetul con>;.at:i

:; O pri mă traducer e intc.:{rali! a poemului sub titlul /Jo lieutif'c/<'. a rmbJ>a:
St. C uciurean u, în Ia~ul litcrnr, nr. 3, m a rtie 1958, p. 72-'i-1. Un fragmen t ·,:in
poem, ,·ersurile 1- 46, cu titlul Jlali.eutica a apărut î n vol. Ovidiu, în român e-::tL'
ele Ma ri a- Valeriu P e trescu, eli n col. "Cele mai frumoase poe;di", Ed. Alba : m-;,
Bucure~ti, 1969, p. 1 \ i'-179 !;-i 217. Pentru traducerea făcută de mine ~i comc·1tariul respectiv, \'cZi reYista "Tomis ·', nr. 1, 1977, p. 6.
Ghidul p cntru cunooşterea flo r ei şi a founei m a r ine a litoralu l ui romun c~c
Negre, Agigea, 1976, p . 5-7.
i SWrion ii. Acipense ridw:>~
Ta.ronomic, biologi e, cult ură .5i amenoj,!ri pen t n L
st u1'ioni. Bucure~ti, 1980.
s Ovidiu, JIOetul l''l.omei .~ i al T om·i .mlu i, Ed. T ineretulu i, 1960, p . 303- 206.
u SemnlLl delfinului. Ee!. Eminescu, Bucureşti, 1976, pas~im .
JO Ovfdit~ la Pontul F.tt.ri.n, Bucurc!)ti, 1981, p. 98- 99. ::\'ot:im cii poemul
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n u a fost ~cris in limba greac[J, pc ca1·e poe tul o cuno')teo, ci în latină.
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maude nt lar ga, '"· 94), ele pild~t scrumbiile, boii de mare, lip urii ş.a . ; a.lţii care î~i

petrec viaţa pe lîngă :;,tincile s u bmarine, ca bu M10i:lră scarul, m e na, larnirul, smarida etc. (v. 130-134).
P r intre termenii clenominatiYi ai pe ştilor, cei î n li m ba greacă sî nt majoritari,
iar cei latineşti, într-un numă1· m a i restrins. I m presia noastră este însă c;·, sub
num ele latinesc al unor specii de pe~ti a m intiţi de poet, s-ar pui.ea să fi e disimulate de n umiri autohtone : lupus, boves, pompilus, sax atilis, faber, umbr a, m erula,
su~ . Plin ius citeazâ în Natw·alis HistoriCI (32, 152) mai m ulte nume de peşti <:unoscuţi n umai ele Q,· iclius şi specifici, după el, cloar P ontului Euxin (f orta ssi .<: in
Ponto nasccnf'i(( j : bos, cer cy ro:;, orphos, er ythinu.s, iulus,'iulis , mormyr, chrysophrys
p erca, rnaena. epodes. Ace~tc cuYinle rare sau noi pe ntru el n.aturali stul roman

le credea "tomitane" . Dar aceste n~1 me de peşti puse în discuţ i e erau com une în
M:editcra na ş i sînt citate în Istor ia animalelor de Aristotel n. După noi, . podul nu
a elat denum irile gct ice ale pe~tilor, cu totul necunoscute celor din Italia, ~i R
pr<'ferat denu mir ile latinesti.
A doua parte a luC'r[tri i ele fa(ă cuprinde . textul latin şi ,·ersi unea românească integrală a poemului !Talieuiicon 11 . Spre deosebire
ele traducerea Anterio::m:i, în hexametri dactilici, cea de acum este redarea, într-o prm~ă şti inţi fico 
literuri't m a i ficleltt originulu lui, a~tfcl incit să-l pună pe cititor intr-un C'ontact
m.uit mai c:omplet cu fondul ele date pe care poemul il cu prinde 1·; .
A treia parte <1. lucrării se ocupă ele pe')ti i şi a nima]Pie marine a mi ntite ele
CYidius în HalieuLica 11' .
In prezentarea ficdireia dintre Yarietăţile piscicole, a m folosit ordinea în
c are poetul î i m en ţionează.
II
1. Tex tul J'Oemului

*

aC'ccp it mundt1s kgcm : cleclit <1rm a per omnes
nd monuitque sui : uitulus sic namquc minatur,
q ui nondum gerit in tencra iam cornua fronte ;
sic dammac fugiunt, pugn<1nt uirtute leones

de faţă şi, î ntr-un fel au
în Buletinul Oficial al Municipi ului
les " Halieutiques" d'Ovide, comunica re la Col ocYiul internaţ ion;-tl OYidian, Constanţa, 1980 ; Haliet!ticon, traducere
î n hexam etri dactil ici a poemului . însoţ i tă de un comentariu, apărute în revista
,.Tom is" . n r. 1, 1977. p . 6 ; Glose la tm poem halieutic, "Tom is" , nr. 3, 1980, p . 4 ;
Pontus .F:u:rinus 1n opel'ell.> ouidiene din e:t·il, în Pontica, H ,1981, p. 317-327.
* Textul latin <tl poemului, cu forma î n care îl publicăm , este cel stabilit
de E . D e Saint-Den is. Punctele în suspensie indică lacunele. existente în text,
iar semn ele cruciform c - versurile partial lizibile.
In versiunea românească a poemului am folosit paran tezele mari (în croşetă) acolo un ele a m sugerat sau am conj ecturat o lecţiune, iar par antezele m1c1
(rotunde), cînd am comp~etat ori a m dat a mplo<Jre unor înţelesuri ale textului.
1G

Lucrări personale care au precedat-o p e cea

pregătit-o ; Gîn duri despre mare la cei vechi,
Constanţa, Constanta, 1944 ; Observations sur
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5 et morsu canis et caudae sic scorpius ictu,
concussisque leuis pinnis sic euolat ales.
Omnibus ignotae m ortis timor, om n ibus hostem
praesicliumque datum sentire et n osrerc teli
uimquc m odumquc s ui. Sic et scarus arte sub undis
10 sin.
dccidit adsumptaque dolos tan dem pauct csca,
non audet radiis obnixa occurrcre fron tc :
auersus crebro u imen su b uerberc caudac
laxans subsequitur iutumquc euadit in aequor.
15 Quin etiam, si forte aliquis, dum praenatat, arto
mitis luctantem scarus h un c in uimine uidit,
auersi caudam morsu tenct a tque ita-...
uberrer uato quem texit r csult('t
sepia tarda fugac, tenui cum forte sub unda
20 deprensa est- ia m imaque m anus timet illa rapacis inficiens aequor n igrum u om it illa c1·uorem
auertitque uias oculos frustrata sequentis.
Clausus rete lupus, qua muis inmitis et accr,
dimotis cauda submissus siclit h ar enis
25 .
. .1
emicat atque dolos saltu dcludit inultus Et muraena ferox tcretis sibi conscia tergi
aci laxata magis conixa for am ina r etis
tandem per multos euadit lubr ica flexus
30 c'emploque nocet : cunctis interuenit una .
At contra scop ulis crinali corpore segnis
polypus haeret et hac cludit r etia fraude .
ct s ub lege loci sumit mutatque colorem
semper ei sim ilis, que m contegit, atque ubi praedam
35 pendentem saetis auidus rapit, hic quoque fallit,
elato calamo cum clemum e mersus in auras
bracchia disoluit populatumque expuit hamum_
At mugil caucla pendcntem eucrberat escam
excussam que legit ; lupus acri concitns ira
40 discursu fertur u ario fluc tusque fcrentes
prl)sequitur q uassatque caput, clum uulnere saeuus
laxato cadat hamus et ora patentia linquat.
Ncc proprias, uires nescit muraena noccndi
auxilioque sui, morsu ncc comminus aui
45 deficit a ut animos ponit captiun mina<:i s.
Anthias his terg-o, qtwe non uidet, utitur ar mis,
uim spi nae nouitque suae ucrsoquc supinus
corpore lina secat fixumque intercipit h am um.
Cetcra q uac densas habit ant anim alia siluas
50 aut uani quatiunt semper l ymphata timores
aut trahit in praeceps non sana fer ocia mcntis :
ipsa sequi n atura m onet u el comminus ire_
Inpigcr ccce leo uenantum sterncre pergit
agmina et aduersis infert sua pectora telis.
55 quoquc uenit fidens m agis et s ublatior ardet
concussitquc toros et u iribus addidit iram.
prociclit atque suo properat sibi robore letum_
Focdus Lucanis prouoluit u r u rsus ab antris :
quicl nisi pondus iners stoli daeque ferocia mentis?
60 Actns aper saetis ir am denuntiat hirtis :
se r uit oppositi n itcns in uulncra ferr i.
pressus et emisso moritur per ui scera telo .
. Altera pars fidcns pedibus dat terga scquent i,
ut pauid i l epores, ut fuluo tcrgorc clammae
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65 et capto fugiens ccruus si ne fine timore.
Hic generosus honos e t gloria maior equorum,
nam capiu nt ;mimis pal mam gaudentque triu m pho :
seu septem spa tiis circo m eruer e cor onam ,
nonne uicles u ictor quanto sublim ius altum
70 a dtollat caput et uulgi se uenditet aurae ;
celsaue cum caeso decorantur terga lcone,
quam tumldus quantoque uenit spectabilis actu
conspissalque solum gcneroso concitn p ulsu
ungu la sub spoliis grauite r redeuntis optimis?
75 Quid la us prima canu m q uibus est audacia pracceps
uenanclique sagax u irtus uiresque scquendi,
q uae nunc clutis rima nt ur nar ibus am·as
et nunc clemisso quae r unt uestigia rostr o
et produnt clamore fera m dom inumque uocando
80 i ncrepitant? quam, s i conlatis effugit armis,
inscqui t u r tumulosque ca nis camposque per omnes.
Noster in arte labor positus, spes omnis in illa .
Ncc tamc n in m ccl ias pclagi te p ergcrc sedes
admoneam uastiquc maris temptare p rofundum :
85 inter utrumque loci m e lius moderabcre funem
aspera num saxi s loca sint - nam tnlia len tos
dcposcunt calamos, at p urum r etin litus num mons horrentes demittat celsior umbras
in ma re - nam uarie quidam fugiuntque p etuntque
90 n um uada subnatis imo uiriclentur ab herbis,
obiectetqu'e moras ct m olli scruiat algae.
Discripsit seclcs ua rie Natura profundi
nec cunctos una uol uit consistere pisces.
Nam gaudcnt p elago quales scomb1·ique bouesque,
95 hippuri celcres et nigra i ergorc milui
et pretiosus elops nostris i ncognitus unclis
ac durus x iphias ictu non mitior ensis
ct pauidi m agno fu gicntes agm.ine t hunni,
par ua echenais - at est, mirum, mora puppibus ingens 100 tuque, com~s ratium tractiq ue per aeq uora sulci,
qui semper spumas scq ueris, pompile, nitentes,
cer cyrosque ferox scopulorum fi ne mor a t us,
can t harus igratus suco ; tum con color illi
o r phos caeruleaque r uben s er ythinus in u nda,
105 insignis sargu sque notis , insignis iulis
et super aurata sparulus ceruice refulgen s
et rutilus phager et fului synodontes et ex se
con cip iens chcmne gcm ino sibi fu ncta pm'Cnte,
t um uiridis squamis panto sax atilis or e
110 et rarus f aber et p ictae m ormy r es et aur i
chryso phrys imitata decus, t um corporis u mbrae
liuen tis rapid ique .lu pi p ercaeque tragiqu e,
q u in laude insignis cau dae m elanurus et ardens
auratis muraena notis m erulaeque u irentes
115 inm itisque suae conger per uolnera gentis
et capitis duro noclturus scorpius ictu
ac n unquam aestiuo conspectus sidere glaucu s.
A t contr a her bosa pisces l actan t ur harena,
u t scarus, epastas solus qui ruminat escas
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120 fecund umque genus maenae lamirosque smarisque
a lquc inmuncla chromis. merite uilissima sa/pa
atque auium dutces nidos imitata sub uncli ~
et squamas tenui subfusus sanguine mullus,
fu lgentes soleae canclore ct concolor ili.is
125 pnsser ct Hacl;·jaco miranclus litor c rh ombus,
tum <>podes lati. tum molles tergorc rcrnae
cxlremi
parcuc +
130 lubricus el spina nocuus non uobius ulli
et nigrum niuco porlans in corpore uirus
lolligo duriquc sucs sinuosaquc caris
et tam cldormi non dignus nomine asrll~
tuquc, peregrinis acipen ser nobilis undis

1. V ersiu11ea

1·omanească

Lumea a primit o lege [naturală) care i-a elat fiecă rei Yi cţ ui toare mij loacele ele apărare !li a î1wăţat-o (cum să se folosească de ele) ; a<>tfel viţelul cînd încă nu poartă coarne pe fruntea plăpîndă - se repede ameninţător, cl\pl·iorii fug. leii luptă cu bărbăţie, cîinele (se apfm'i.) prin mu)e<Hură, (5) scorpienul - print 1·-o în ţepălurfl a cozii, iar pasărea zboară bătînd 11~ or elin aripi. T eama
de moartea necunoscut{! o au toate fiinţele , căci tuturor le este <lat ~<'i s im tă cine-i
du)manul <;:i ce le apără şi ·să cunoască puterea şi modul folo!>irii arme i propri i
de atac. A<;tfc[ !)i scarul, (10) dacă, prin i sc u~i nţa lui, sub unde fiind. !'si mte că c
prinsl, se lasă [la fundul nasci], după ce a înhăţat momeala şi c înspăimîntat ele
cursa întinsă, nu se incumetă să dea cu fruntea în vîrfurile ţcpoasc [ele la gura
capcaneil, ci lărgind. prin dese bătăi din coadă, împletitura ele nuiele scapă aş<1
în apele fer ite d e primejdii. (15) Ba, dacă din întîmplare scarul, blînd elin fire.
îl ,·cele pc allul ?.bătîndu-se in leasă, îl apucă ele coadă cu o mişci'itmă .5 i, în felul acesta rsalvat, saltă voios, alături de celftlalt. în apele Jiberel Srpia, încetini că la fug[t, cînd (20) este întîmplă tor surprinS{! sub unele mai puţin a dînci ~i se
teme că c gata-gata să o apuce vreo mină, Yan;ă, mînjind apa, un fel ele sînge
negru !li schimbă d i recţia, în~elînc\ ochii celui c<1rc o urmăreşte. Prins în plas~l.
lupul-de-mare. oricît pare el de sălbatic şi ele aprig, se afundă, ascunzînclu-se, în
nisipurile date la o parte ·c u coada, (25) [de unele] zvîcneşte în aer ~i . printr-un
salt, fără să pă \!eas că nimic rău, înşa lă cur~elc întinse. Şi înYcr-:;unata murenă,
con.;;tic nl ă parcă de sp in::~rea ei alungită şi rotundă, forţîndu-sc lot mai mul t sft
l ăr,(!cască ochiurile !'eţclci, scapă în cele din urmă, lunecoasă cum c. prii\ multe! ~'
mlădicri ale trupului (30) ş i, p1·in exemplul ci . d i'i unea7.ă, fiind că ca, una, e u r mal(t
ele ceilalţi. Dimpotr i ,· ă insi'\ l ene~a caracatiţă se prinde, cu corpul sf'm te ntacular ,
de stinci !li îşi bate joc ele plasc prin urmi\lonrca Yiclen ie : î)i srhimbă culo<Irea
după cond i ţiile me diului, d c vcninclu-i totdeauna asemă n ătoare sup rafeţei pc care
o acoperă ; ~i cînd răpc~le la comă prada (35) care atîrni\ de sfoarft, ea !)i atunci
în,ală , întrucît, scoasă afară o dată cu trestia (= prăjina), î~i desface braţele ~i
sc uipă cîrligul rămas fără momeală. Mur1ilul bi c iuieş le ele mai mulle ori cu coach
momeala atîrnată ~i . cînd c scoasă din cil'li ~. o şi înhaţă : lupul-de-mcm•. p1·ins
de o aprig<i furie, (40) se trage î ncoace !)i incolo, se lasft purlat in ,·oia Yalurilo•·
şi ~cutură mere u din cap, pînă ce cîrligul cade si ngw· elin rana lărgită şi iese din
gura d eschisă. Mw·ena nu-şi ignoră nicidecu m propriile puteri nociYe, ci ajutîndu-sc de ele atacă de aproape prin mu ş c<Hura ei grozaYă, (·15) iar cinci c prinsă,
nici atunci nu î n cc tenză pornirile acestei a m en inţătoare creaturi. Antiasul se folo-
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se;;:e de nişte arme clorsale pe c<Jre nu le Yecle, însă cunoa~te efectul sp inei l or
tăioase, ele aceea, suc inclu-şi corp ul în sus ~i pe spate, el izburc~tc sft taie sfoara
uncli ţei ';-i să ia cu el cîrligu l înfipt.
Celelalte animale care locuiesc in . d es işul p ["\ciul·ilor (50) suu ~înt mereu
apucate de ni-:;~c Yagi temeri sa u le tîrăşte, cu capelele în jo~. nebuneasca fer vcilale a instinct<-Llui : Natura insâ~i le îtwaţtl s~t cedeze ori s<l porne;;scCt la
lup~.:L lat<'t neobositul leu se înverşunează să a'itearnă la p <im inl qC'lelc ele
vînmori ~, i î~i pune pieptul in faţa armelor Yrăjmaşe, 05) ba chi;;r deYine mai
încre7ftt or )i mai înfi~t c (: r at in pornirea l ui, [iar dupft eej ~i-a încordat mw;chii
~i le-a adaugat fonelor mînia, se p rftbuşeşte şi, Yictim ă a propri ei s<Jle puteri,
îşi gni. bc~le moartei.!. F i01·osul urs da năvală din peşterile lucane; ce-i el altet::va
deci: o ma ta hală hidoasă şi o concrelizarc a fcrocitftţii nesăbuite? (60) I nturiti.lt,
mi:;treţul Î)i dă pe faţ ă toată mînia prin perii zbir!iţi : el se repede, slr âpuns
cum c de rănile Iicrului repezit im potri\·a lui, şi moare admc p:tlruns in \'i scere
de ~uliţa în el azvîrlitCt.
O alt[t p arte dintre anim ale, . bizuindu-şe pe propriile · picioare, îi întorc
u;·;năritorului spatel e, cum f ac, ele pildă, iepurii frico~i şi, ca ei, c ăp~·iorii cu
"PiL1ai·ea gă lbui-ro ~cată (65) ~i cerbul care, cuprins de o tea m ă fără margini, o
n1pe la fugă. Aleasă cinstire, precum $i glorie m a i mare li se atribuie cailor,
întrucît ci, cîştigîncl ramura de palmier, participit deopotriv[t ~i :s ufle teşte, iar
de triumf se bucură şi ei : fie că au merit<~t cor·oa na dupc"t ~aJJ.te ocoluri . date
pbtei, oare nu-l vezi cum î~i r idica , (70) înnngător, tot mai semeţ, capul
mîndru ş i se simte preţuit de uralele mulţimii '? fle c<i sînt împodobiţi, p c
s;>inarea înaltă, cu pielea \Teunui leu ucis (la vînă toare), cît îi ele plin ele el,
cu ce mers demn ele privit mai vine şi cum calcă ele apăsat, izbind cu copita
într-o nobilă cadenţă şi cu mîndria celui care se întoarce (din l upte) încărc<lt
de pr;:izi bogate ! (75) Dar ce poa~e fi mai ele sea mă ca lauda c uv eni tă ciinilor ?
Ei au o nema ipomen ită înd răzneală, o deosebită însuşire de a simţi vînatul )i
puteri de a-l ur mări , fie că adulmecă aerul cu năril e lărgite, fie că-i caută urmele
cu botul pc pămînt şi sem nalează prin lătrat sălb[iticiunea ori scheau)lă chcmlnclu-şi astfel stăpînul , (80) iar daclcă Yînatul le scapă cumYa armelor r epezitc
.asupra lui, cîinete se ia după el peste dealuri şi cîmpii.
'
Tot efor tul nostru stă în p ricepere, toată speranţa ne e în ea . Şi totu şi
ru te-a~ indemna să te cluei undeYa d eparte în larg şi să c:-.:plorczi adîncul vast ei mări. (85) ci mai bine vei mînui sfoara (undiţei) în l oc si tuat la mijloc (între
ţărm ~i largu l m ~trii) .

(Ia seama) dacă sînt locLU'i accidentate cli11 cauza stîncilor,
întntcît astfel (de
locuri) cer mai ales (pescuitul cu prăjini flexibile ele trestie , iar un ţi:trm subJ11arin neaccidentat cere dimpotrivă p lase şi dacii nu cumYa un munte m ai
Inalt îşi aruncă în mare u m brele lui fioroase, deoarece, faţă ele el, (p eşlii se
com portft în mod diferi t ) : unii fug de aceste umbre, iar alţii le caută . (90)
(Ia seama iarăşi) dacă, în adînc, nu-i cum,·a locul înverzit ele i erburi , clad1 fundul apei nu pune cumva unele pied ici <;i nu- i ajut ă algci moi s[l se d ezvolte.
N ,:cura a împ.:tl'\il într-un m od Yariut întinderile adîncului m ~u·ii <;i n -a YOit s{L
stea împre ună toţii peştii . Iată de C<> unii se bucuri:1 ele lar gul m~trii, cum sînl
:;•·rumbii le, boii-de- mare, (95) r epezii hipur i ş i milt:ii cu spinarea n eagr[t, ~i mult
J.re ţuilul elops, n ecu noscut în apele noastre, ş i crudul peşte-cu- spadă, care n u -i
mai puţin îndur[ltor decît lovitura unei s{tbii , ~i tonii ce, plin i ele spai mft, fug
în d!·clu r i mari, m ica eche neidă clar, lucru ele mirare, cît îi eu de mic<'i, le
pricinuie~tc co răbii l o r o fonrte m are întîrziere ( 100) ~i t u, pompil c, însof,ilom k
a ~ot ce plute~te şi al br nzclei 1rase pe faţa mf:rii, care urm ărc~ti întotde<tun;:
s.n :mde stdtluci toare, şi cercirul feroce care întîrzie la m arginea stîncilor. contarul n ~·plăcul la gust, apoi orful, ele acee<~şi cu loare cu el, şi erîtinul roşu în
undele alba~tre, (105) şi sargul ce se dist inge pri n nişte dungi , . şi dist in.sa iulis:
~i sparulul sl r[t.lucitor deasupra cc[ei a u r ite, >;i pafl1'ul roşu-apn n s, ş t smodonpt
ro)caţi, si Jzanusul care se înmu lţeşte prin el însu~.i, clatorit[t î n doitei sal e fun cţl!
.rcprod ucti,·c, apoi sa.caUlul cu solzi ,·erzi şi gura mici:i, (110) şi dulr;her ul ra1·
ţ îmilnil) . ~i monnirele Y ărgate, '.'i clorada ce imit ă ocloarele ele aur, apoi itmbrcl e
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şi bibanii, şi tragii ~ i de ce nu ?
d e toată lau da a cozii sale, şi m ttrt:> na
str ă lucind arzător elin pricina dungilor ei a urite, ş i mier l ele mari n e Yerzui, ( U3 )
~i n eîmblînzitul congru care îi atacă răninclu-i p e cei d e o specie cu el, şi scorpianul vă tăm ă tor prin p uternica lui lo vitură cu capul, ş i glaucu l niciodată Yăzut
pe timp de vară.
Dar d imp otrivft alţi peşti se bucură de nis ipul i'er bos, ca, de pilclă, S('arul,
si ngurul care rumeg ă momeala mîncată, (120) ş i specia fecund ă a m enei , ~i lomiTul , şi smaTida, p recum ş i dezg u s tă toarea hromis, şi salpa foa r te dispreţuită . cum
ş i m er it<'\, ca şi cel care , sub unde, imită cuiburile drag i ale păsări lor, şi
mulul
('U o n uanţă singerie îm.prăştiată pe solzi, şi soleel e ele un alb strălucitor , şi de aceeaş i culoar e cu el e - (125) vrabia-de-mare, şi rom bul, ca r e poate fi :-ldmirat pe ţărm ul a d r iatic, apoi epozii, un soi d e p eşti p laţi, apoi bro o ştele nwrine
m oi pe spina re şi , în fine

n egricioase la corp

şi

repe zii lupi-de-mare,

melanur ul deosebit prin

frumuseţea demnă

(130) gnvidul, l unecos ş i nevătămător cuiva prin spina d orsală ş i loligo care poartă
în co1·p ul său a lb ca ne.aua un lich id otrăv itor de cul oare neagră, ş i pOTcii-dem are ngresivi, şi caridele încovoiat, şi măgăht.~ul, n edemn de un nu me atît de
înjositor , <;; i tu, acipen ser , cunoscut în aP,e str ăi ne

III
1. Scar ul (lat. scarus, g r . scaros) e întîiul p eşte «m intit de O \·iclius în poemul
său h al icutic. Informaţiile d at e de poet d espre acest peşte sînt ceYa mai bogate
decît cele r eferitoare l a al ţi p eşti (v. 9-17/18 ş i v. 119). Num ele, împr umutz,t
din greacă i-ar veni din faptul că face sărituri (scai r o "a sări") şi aplic[t loYit uri de c oad ă 17 . Informaţiile cu privire la acest peşte l e găsim la Plinius 1~, Oppia n 1u, Aristotel20, A thenaios, a m intindu-1 p e Nasias elin Pat rai care Yorb e~tc
ele peşti ce scot sunete, îl citeaz ă p e Ar istotel ca unul ce afirmă a ccl<J~i l ucru
despre scar 2 1.
Azi este cunoscut s ub denumirea sugestivă de "peşte-papa gal", fftcînd parte
d in fam ilia Scaridae, care atrage aioe nţia a tî t prin frumuseţea solzilor, cît ~i prin
culoarea lor minunată 22.
2. Sepia (lat. sepia, gr. sepia), după denumirea ştiinţifi că Sepia officinali.>
e un fel de moluscă cefalopodă cu braţe t ent acular e şi mişcări încete. Mij locul
ei de apărare, sublinia,t de Ovidius (v. 19-22) e crear ea unui e cran ocrotitor
prin eliminarea, cînd e atacată, a unui lichid neg ricios. O co mpor tare si milară
manifes tă şi cealaltă moluscă, amintită în v ersurile 131-132', lolligo (cal marul) .
Despre amin dou[t a flă m i n formaţii la P lin ius 21. De a cela-:;i mod de apărare în
cazu l unui at<lc pe nea~te p t ate ne vorbesc Oppian :v. ş i Plu tarh ~:,_ Cît despre ab iii!;-t ~ ea s<m ,:, iretenia·' sepiei ne vor besc ~i Ar istoteJ 2G ş i Oppian 17 , un u l, considcTînd-o "cea m a i abiiă di ntr e moiuşte", iar celălalt, sp uninclu-i ch ia r "ş ireata ·'.
17 E . De Saint- De nis (prescurtat, ma i departe, EDSD), I nirod ., p. 41, v . 9-10.
Tot 11ici sîn'• date numele acestor peşt i in g reaca modernă (skâros), itai. (scaro)

(Psc:r1·o;.
N at. 1-list., 32, 11.
J!l I-I alic utica, .J., 53- 55.
20 Istoria anim alelor , 8, 2, 591 b . Despre m odul ele a se hră ni a l scm·ilor
şi de a rumega, Yezi ob servaţ.iile naturaliştil or, la EDSD, p. 60, v ., 119 ~i d in n ou,
Plinius. N at . Hist., 9, 62.

şi spa n iolă

~~

Athen aios, O spăţul înţe lepţilor, 8, 3.
22 Da tele ~i descrierea peş telu i-pap agal , în Atlasu l
Bu 5tină şi I. Alexandrescu, Ecl. Ceres, Bu cureşti, 1981,
21

Th.

23

N at. H ist. 9, 84.
3, 156- 165.
D e sollertia animalium, 977 F .
Jst. Animal., 621 b.

21 Hal.,
25
2G

peşWo r

p . 271.

cl.in R omân ia, de
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Sepia face parte din familia Sepiidae şi e comună în :i.Vl ecliterana, clar abîn Marea Neagră 2~.
3. Lupu l de mw·e (lat. lupus) ~e bucură de un interes mai deosebit d in
partea poetului, deoarece, în poem ul si1u, il am inteşte de trei ori (v. 23, 39, 112).
L uînd inform aţ iile ovidiene în priY inţa Jupului m arin Plinius ~u dezvoltă astf('\
cele spuse de poet : .,O,·iclius a a riitat că (...) lupul-de-mare, înconjurat fiind dt'
p l asă , scormone<;te n isipul cu coada şi astfel se ascunde sub el, pîn[t ce t rece
dincolo de p !asci". Aristofan, amintit ele Athenaios, 311 a spus că e "cel m<.1i iste\
(sophat ot os) dintre toţi pe~ti i" ;)(>. Plinius afirm f1 :n : "lupul marin arc m ai puţina
isteţ ime în preved erea unor situa ţii, dar o m a r e puter e ele că i nţă (in peniten do).
I n tr-n d e ,· ăr, da că s-a prins în cîrl igul uncliţ e i , î~i lărgeş te rfmile prin zbatere
tumu ltoasă pîn ă ce s capă din pr insoar ea cursei".
In ~darea Neagră, dar ca formi"1 mai m ult spo rad ică , este lupul-ele-mare sau
lauracul, i\1orone labrax, Labrax lupus, care sea mănă ca înfăţişare cu bibanul,
din a cărui familie face parte :J2.
~)
-±. Murena (lat. mura enG, gr. myraina) este o varieta te piscicolă de care
Ovidiu aminteşte de trei ori: v . 27-30, 43-cl5 şi 113- 114. E peştele înfăţi9t de
poet cu cele mai multe detalii în ce priYeşte modul său ele viaţă ş i de compoi·tarc în m ediul marin. E un peşte care se ap{lră atncfnd, a gre~i Y (fero.r:). Ferocitatea mure nc i, r emarcat.:-t şi de uni i scriitori a i antich ităţii greco-roma ne ~i d<~
natural i ~t ii moderni, se manifestă ~i fa ţ ă ele al ţi peşti, cum e, de exe m p lu, congrul , amin tit şi ele Oviclius (v. 115). M urcna e în ostilitate şi cu caracatiţa, alulll.g{t
m~ena, atacă la ngusta. Columella :l:l v orbeşte ele furia cn care murena extermimi
ce ilalţi peşti elin acelaşi bazin Clt ca. Referitor la fa ptul efi nici prinsft, m urena
nu-ş i uită pornirile e i <nneninţăloarc-, Plinius 3\ povesteşte că "murcnelc înghit
pîni:i şi cirligul , apucă sforile ( lineas) cu dinţ ii şi le rod".
I ncă elin antichitatea roma n ă se aprecia foarte m ult carnea murenclor
(Macrobius, Saturnalia, cnp. XV) . Ele fac parte elin familia Mura enidae, din care
se cunosc azi peste 120 de specii. H.eprezentatul cel mai cunoscut c M umenn
helena, un pe.5te cu dinţi puternici ~ i foarte temut din cauza mu)cMur ii lui :r..
E comunii în Mediterana, în r egiunea învecinat.:i a Oceanului Atla ntic ş i în cel
Indian, nu şi în Marea Neagră ::c..
5. Cara catiţa (i<!t. polypw::, gr. pol!JpOus), în de numirea ei greacă , de nncl c
au lual-o apoi romanii, are înţelesul de "an imal cu mttlte picioa re" . Şt ii nţ ific,
Nl poartă numele ele Octopus vul~:!!Jris. In p oemu l să u, Oviclius o pune în contrast
cu murena (\'. 31- 37). Despre, ea a nticii !?i modernii au brodat tot ~elul ele l ucruri fa ntastice. Astfel, după Elian ~ 7 , ea ar- ieşi elin m nre ş i s-ar sui în arbori,
după fruc te (!) ; Plinius :\:> p ovesteş te ele o caracat i ţă elin
Carteia c<>re Yenea
noaptea să mă nînce alim ente puse la săra t ; în evul m ediu se relata despre caracati ţe u riaşe care a ta cau coră bii (!). Ovicl ius o descrie cu corpul ten ta cular,
pr in să ele stî nci. Tentaculele ei (crines) i-au susc itat poetului imnginea unei c osiţe
clespletite ; p entru "len tacule" erau fo l osiţ i ~ i alţi term eni : acetabula, bracchia,
se ntă

11

~
:!'J

Hall., 1, 312; ·2, 120; 3, 156.
A tlasul peşîilor ... , p. 15.
Nat. Hist., 32, 11.

:Y.> După EDSD, p. 43.
:3 1 Nat. Hist., 32, 13.

32. C. S. Antonescu, Pestii din apele RPR,
Bucureşti, 1957, u . 137- 185 ;.
Marcel Stanciu, A cvariul Constanţa, Bucureşti, 1973, s.v. Lavracul; F AO, F-ichcs
d'i ndentification cles especes pour l es besoins de la peche, Zone ele pcche 37, Fam.
Serranidae.
3J D e re rustica, 8, 17, 2.
34
3

·;

36
37

:R1

N at. Hist., 32, 13.
Lumea animalelor după Brehm. Bucureşti, Ecl. Şti inţ. , 196J, p. 261.
Sergiu I. Cărăuşu, Tratat de ichtiologie, Ed. Acad . RPR, 1952, p. 499.

Citat după EDSD, p. 44.
Nat. I·list., 9, 92.
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cini, flagella ::!J_ Toale acest e denum iri nu sin t altceva decit tot atîţi a termeni
metaforiC'i rezulta ţi eli n compararea membn:lor molu~tei cu picioare, braţe, şuv i ţe
de par etc.
Ca ~i sepia, caracatiţa c com ună în iVleclitcrana, clar abscntă din Marca
Neag rfl.
6. Chefalul (lat. rnugil ~i mugili~, gL !,;ephalos şi kesî r eus) nu c înfăţhat
ele o,·jciius sub raportul m odu lui său de ap<ira1·c, asa cum a procedat pma acum,
ci, despre el , ne spune doar că "biciuie)le cu coada m omeala (everb erat escarn)
atîn1ată şi, cînd e scoasă d in cirlig, o ~i î nhaţă" (Y. 38-39).
Pent:r·u.-iden tificarea acestui peşte a m p orn it de la Quich erat, care d ă trimi:ere la P l inius (Nat. Hist., 9, 5-!; 32, H9) ~i la C caelius Apic ius (De re coquinaria ,
4, l 51) pentru forma mugil ~ i la Iuvenalis (X, 317), pentru forma mugilis. Quic herat îl traduce prin muge :-,au mulet, clar muge este chefalul (Muuil cephalw~J.
iar mulet este barbu nu! (Mullus barbat u s) despre care Oviclius ne \"orb~ te la
· v . 123. Cel c<tre însă precizează la ce peşte se refer[t 0Yidius este EDSD, p . 38.
Pentru el mugi/ este " le mulct" care nu treb uie confundat cu mullus, ,.le surmulet", deci cu bar bun ul Y[trgat (i\1ullus surm olet11s).
E un peşte cu o arie largă ele răspîndire în mările ~i oceanele situate î n
regiunile subtropicalc. La noi îl găsim intre peştii lacurilot· litorale, la gurile
Dunări i ş i în Marca Neagră t,O_
7. Antiasul (lat. anthias, gr . anthias). Desp rindem, eli n celE' rPlatate ele poet
(v. 46--lfl) că ,.arma" ele apă rare a acestu i peşte c :-,pi na dorsală, deosebit ele tă 
ioasă . Unele d etalii morfologiee şi cu pr iYire la mod ul său ele comportare cînd
E: p!'ins, date ele Oviclius şi preluate ele Plinius 1 1, au condus la presupunerea că
s-a fi\ cut o conf uzie între anthias ~i nccmt hias, a cărui denumire <;tii nţif ică e::;te
Squalus acanthias, care înaintea înot<'ito arci dorsal e, are o sp i nă put ern i că şi care,
spre a se sluji ele ca, se rec u r bea ză cu u n arc. E o specie ele rechin, supran umit
';oi "ciinele-de- mare", care trăieşte în Marea Neagră .
8. Scr umbia (lat scomber, gr. sk6rribros) e amintită ele Q,·idius cea dintîi
din seria pe.5tilor care înclr{t ge~c largul m ări i , gGudent pelauo (v. 9-l), clar cu n ic i
un alt detaliu .din păcate. Quicherat ne trim ite la C ato (De agri cultura, 93;-- 8) ş i
la Pl inius (iV at. Hist., 9, 49). Dintr e poeţii anteriori lui 0\'iclius, Catull us îl aminte)le doar ca iron ie la adresa lui Volusius. E un peşte pelagic ~i nu poate fi
vorba decît ele scrum bia-de-mare, specie mar ină , exi stentă i n i.Vlar ea Neagră , sau
de ScTurnbia albastră.
9. B oul- de-mare (lat. bos [ marinus], pl. boves ; gr. bous) e o speci doar
amint i tă ele Q ,·icli us, ca şi scrumbia, printre pe~tii d e larg _(,·. 94) şi ar putea fi
sau u n peşte car tilaginos , plat, ele care vorbesc Aristotel t,', şi Plin ius ~,~.• u n f el ele
cakan, sctu u n cetaceu . cum e foca, n um ită de Ari s totel bo:1s. "boul""';· E inter e:oant că P l inius '•7 con»iclera boul m a rin o specie to mitanit, bazat pe fap t ul că
e c itat d oar ele Ov icliu s.
Problem a ident i ficării a cestui bou marin n1mîne d esc hi s~! "S. numa i că treb uie să reţi nem un lucru : e vorba de un pe~tc ~i nu ele un mamifer mari n.
1 O. !Ti purul (1<1t . hippu rus tos. gr. h ippouros) e, de ase me nea, trecut d e Ovid ius în rindul pe<>t ilor di n largul mării, clar nu fără să le adauge şi u n epi tlt :
::~' EDSD, p . H, \' . 31.
'•'' Th . Bu~n iţă, op. cit., p. 106- -107 .
'ti 1\fat. Itist., 32, 13.
t,2 EDSD, p . 46.
t,:; C. S. An ton escu, op. cit., passim (scrumbie); p . 179-180 (scrumbia a l-bas tre"\) p . 137-1 38 (scru mbia ele D unăre); p. 138 (sc-rumbia ele mare) .
"'• Ist. Animal., 5, 4, 2.
r,:, N Gt. Hist., 9, 78.
oG Jst. Animal.. 6, 11, 1. O p r ecizare o face Isiclor eli n Sevilla, Ori[!incs, 12,
6, 9, afim1înd cEt "unii le m ai spun f ocilor ş i boi ele m are (boves m arinos)".
~,, Nat. J-list., 32, 152.
~os In acest sens, cf. EDSD , p. 5 1-52 ş i mai al es F . Ca p poni, vol. II, p. 399404.
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"i uţi în mişcări", celeres (v. 95). Numele pe.~tclui e grecesc şi ar însemna "coacl{t
de cai·' . Indicaţiile date ele s criitorii antici (Ari stotel, Plinius, Oppian ) i-a u determinat p e na t urali şii să -I identifice cu corifena Coryphaena hippurus "u. Epitetul
acordat de Ovidius li se potriveşte, fiin d foarte r epezi în mi)căr i. Athen aios n e
spune despre el că înainteazii prin sărit uri, "saltă ca un miel" , ele unele ş i e pi·tetu l met a foric pe care i-l dii : arncutes. Î~i urmi:"tre5te prada cu repeziciune mare,
mai ales cind e vorba de peş ti zb u rători , pe care îi consumă cu nesaţ. Dup{t naufragii, hipur ii se reped în cîrdu r i după tot ae plute ş te la suprafaţa a pei :,o_ A junge:
l a o lungi me d e 1,5 m '?i populează toate mări le di n zon a t em perat[\ ş i caldă ~ ·
;globului , inclus iv d in Me diterană şi Marea Ho)ie. Are coada foarte d es picată, ia r
spinarea de un albastru-verde sau albastru-indigo m a i mult sau m a i puţin în chis~i
ş i cu refiex e metalice ; lateral, are reflexe a urii şi arg intii, presă rate cu p uncte
negre şi pete aurii ; r e fl e xele aurii ~i argintii, precum şi străluc irea culorilor se
estomp ează repede d upă ce moa r e :>1.
11. Milvul (lat. miluus marinus, gr. hiera.r), peşte pelagic ; şi -a luat numele ele la asemăna rea cu uli u l, ~oimul c.a u gaia. Du pă P l i ni u~ ··2. este, ca ş i rîndunica ele mare, un peşte zburător . î ntrebarea e dacă poate f i identifi cat cu hiera:r.
')O imul ele mare, ci lat de Oppia n .;:; şi E lian ~~ - o,·idius n e dă , c u pri,·ire la milvi ,
o singu ră refe:rinţă : au spinar ea neagră (nigra terg01·e, Y. 95), cu loar e ce i s -ar
potriYi ş i r înclunicii d e mare, existentă în Marea Neagră . O s u gestie în priY in ţEt
i de n ti fică ri i aces tui p eş le, ar f i urmfttoarea : ţinînd seama ele f aptul că r indunica
-de mar e, T rigla lucerna, adult ă , ar e sp inar ea brun-desch i să sau roşiatică , iar tînăra
o are ele culoare br un-închisă, s-ar putea ca a nticii să le fi luat dt·ept două specii
d iferite , cînd in realitate e v orb a ele acela~i peşte care, cu v îrsta , sc himb ă n u antele :,:;_
·
12. Elopsul (lat . elops, sau helops. ca şi în greacă), e după cîte spun e Ovid ius (v. 96) un p eşte "m ult p1·eţu ii"' , pr etiosus, d esigur, pent r u carnen lui gustoasă, însă "n ecunoscut în opcle noa;,ll·e" , referi nel u-se, făr(t îndoială, la măr ile
elin jurul Ita liei :;n_
· Incă d in anlichital~. aflăm de la Pinius :.7 , unii îl confu nclau cu acipenser,
varie tate piscicolă de care Ovicli us am in teşte în ultimul ,·ers (134) al f r agm en tu l ui
d in H:.:tlicutica sa : .,Ov idius zice ră h elop s e necunoscut în apele n oastre, de unde
rezultă că se în şal ă cei care I-au consid era t că e unul şi a cela<:; i cu ocipenser" .
Şi tot Pliniu s, î n alt loc ·' 8 , afirmă că "unii î l n umesc pe a ces ta, adică pc acipcnser ,
elops" . Dar Plinius nu f<ic ea, în această priv i nţă, decît să r e p ete ceea ce Athenaios îi reproşa lu i Apion, ş i a n ume că îi con rundă pc aceşti doi pc<:;t i :o~ . Potriv it
părerii lui" EDSD, acipense r e siurionul com un, adică Acipenser sturio L., iar
e lops s au h elops ar fi mi cul sturion , A cipen ser Ruthen us L . întrucît Ovidius ~ i,
după el, Plin ius precizează că acest pe ş t e e "n ecunoscut în apele noast re", amint itul exeget f r ancez e de părer e că acea stft precizare nu con vi ne sturionu lu i comun
ce se întllnc<:;te în apele lVIecliter a n ei occ identa le, ci micului s turion ce a parţine
"Med iter a n ci orientale şi Mării I':egr c. C arn ea clopsului a vea sapor , o savoare elco1
"'

EDSD, p . 52. ele u nele ş i citatul d i n Athena ios, 30-1 el .
Opp ian, H al., 4, 40-l, şi urm.
Fiches FAO etc., zone 37, ,·ol. I , Fa m.
Cor y plwPnidae .
Cor ypha C' n a
h ippunts L ; vezi ş i M. Băccscu, Ch emarea mării, Ecl ., Ştiinţ., Bucure~ ti, 1972. p. H .
,., N a.t. Hist., 9, 8~ .
:.·: Hal. , 1. 427 ş i urm.
"'• Eli a n, ap ucl E DSD, p . 52, \·. 95.
:,·, EDSD, u t supra . P e n t ru F. Cap poni (Yol. Il, p . 408-41 -!). miluus din IfaliC':uticele ovidien e est e asimilat unei specii d in fam ilia
My liobatidae, un ~oi ele
calcan.
:,r; V ezi Yersul 125, unele se referă 18 ţ ănn ul ş i Marea Ad ri at ică (!Jadrinco ...
,-,o
:o~.

litore).
Hist .. 32, 153 .
N ot. Hi st . 9, 60.
EDSD, p . 52

Gl 1\'a t .
:-..1'
!i!J
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sebită

despre care vorbeşte e logios şi Plinius: "Mul ţi i-au acordat elopsului premiul savoar ei (palmam sapor is) intr e peşti" uo.
13. Pe.~ tele cu spadă (lat. gladius, g r. x i plLias) este caracterizat ele Oviciius
(Y. 97) ca ,.neîndurător" (durus) şi tot aşa de p uţin cr uţător ca ~i izbitura unei
săbi i ('ictu non mitior ensis). Numele să u înseam nă "sabie", cum rczuJtă şi d in
explicaţi a dată de poet şi din terme nul ~tiinţific Xiphias gladius, în care ambele
cuvinte ; au sensul ele "spadă" ori "sabie" . I ,a noi e cunoscut sub numele ele
peşide/s padă sau peşiel e cu spadă til. D u pă Tre buis Niger, citat de Plinius, ,.xiphia:;
are rostrul mucronat", aclicfl ,.în formă ele y u·f de sabie" (mucro), rostr o mucronato 6~. Neînclură toarea sa loY i tură de spadă face elin acest peşte o cr eatură de
temut, cea ce explică şi epitetul durus, elat lui de Ovidius. După unii scri itori nn
tiei, putea pcriora ş i nav.ele, făcî ndu-le ch iar să se scufunde u:J.
E o a p ariţie rară în apele Mării Negre.
1-L Tonul (lat. thunnus ş i thynnus, gr. thynnos) poartă denumirea ~ti in ţificcl.
ele Thunnus îh yn nus. E u n peşte m a i deosebit, pc care 0Yidius ni-t prezintă Yie ţuin cl în cîrduri (v. 98). D u pă Plinius V', la ~i mpla Ycclere a unei stinci albe, situ<lt.?
î n strîmtoarea Bosporului Tracic, tonii sînt cuprin-;;i îndată ele spaimă ~i se grăbesc
spre poromotoriul Bizanţului. Alte exemple ele ,. spaimă" a tonilor le găsim tot
la Plinius •;;" dar şi la Oppian oo, cum ~i în m ulte alte texte, antice sau moderne,
în can: sînt descrise, uneori cu lux de amănunte, migraţiile acestor p eşti gregari,;;. Tonu l di n fa bula lui Esop este aşa ele in:>p<iimnîtat de urmăritorul său,
încît sare în luntrea pescarilor 6S.
Trf1ieşte 'in apele lVIediteranei ; la n oi se pescuieşte rareori ~i în e~emplare
mai m icir.''.
15. Echeneida
(lat. remora şi echenais, echencis, - idis, gr. echen eL'),
Oviclius, '"· 99. Numele gr ecesc at acestui peşte ar deriva din verbul echo "a ţi ne,
a reţine, a opri pe loc", ele unde apoi •. prin traducere, numei:e ei latine~c de
1·emom, deri ,·at a l ver bului remor, -ari ,.a întîrzia, a opri" . Despre "puterile
grozave-' ale echcneidei, Isidor di n Sevilla 70 relatează : "echeneis e un peştişor
(parvus pisciculus) pe care lat inii l-au numit r emom întrucît s-ar sili s~i ţin{! P('
loc corăbiile" . Această putere a echeneiclei a fost adesea semnalată şi chiar exa ge rată de cei vechi. P linius fol oseşte în legii tură cu acest peşte, verbul adhaerare 7 1,
datorită cliseului adezi v, for mat din lamele cartlaginoase, cu cm-e acest peşte se
prinde de obiecte. Denumirea şti i nţi fi că este de Echeneis r emora .
Nu trăi eşte în apele Mări i Negre. Caracteristica lor e discul de deasupra
capului care le serveş te pentru fixare.
16. Pompilul (lat. pompilus, gr. pompilos ), e tradus ele Qui cherat "pompile
ou pilote", la noi "peştele-pi lot" ; na turalişti i îi spu n Naucrates ductor . Face parte
elin rîndul peştil or de larg (Ovicli us, v. 100- 101). I nfo rmaţii le lui Oviclius sînt
preluate ele P linius : ,.pompilul, care însoţeşte totdeauna mersul naYelor", qui
semper comiîatur navium cursus" . Alte i nformaţii J:e aflăm la Opp ian şi Elian 7:1.
Trăieşte în Atlantic, Mediterana şi, se par e, şi Mar ea Neagră'" ··
w Nat. 1-l i st., 32, 153.
61 Dicţionaru l limbii rom âne m oderne, s.v . peşte, ,.pe~te- cu - spaclă" . P entru.
sensul ele xiphias == gladius, Plin ius, Nat. Hist., 32, 15 (xiphian, id est gladium).

Nat. Hist., 32, 15.
! bid.., Elian, apud EDSD, p. 53.
Nat. H ist., 9, 51.
3:> Nat. I:Iist., 37, 66.
~ Hal., 4, 562 ş i urm.
Gi EDSD, p . 53, V . 98.
G8 F abula Pescar ul si tonul (22).
63 C. S . A n tonescu, ·op. cit., p . 182.
1o Or igines, 12, 6, 34.
71 Apuci EDSD, p. 53, v. 99.
n N at . Hist ., 32, 153.
73 Opp ian, H al., 1 , 203-206 ; Elian, citat
G2

G3
G~

după

EDSD, p . 54.
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17. Ccr cirul (lat. ccr cyros ;:;, gr. ker kouros) e tot un pe~te pelagic, că ruia Ovidius îi alătw·ă epitetul ele f er ox ~i preci zroză că "zăboveşte pe marginea stîn cilor·', scopulorum fine moratus (v. 102). De altfel, Oppian ;6 şi P li nius ;; îl pun
p rintre pc~ tii de stîncă. L uîn du-se cl upi:i forma grecească a clenu mir ii pe~tclui,
Capponi iti crede c[t a r f i vorba ele un soi ele rechin, care scoate un anumit zgomot,
ipotczu co n s i derată însă de EDSD neveri ficabilă 7~.
JB. Can tar ul (lat. cantharus, gr. kan tharos) es te neplăcut la gust "ingra tus
..suco" (Y. 103), susţ i ne Ovid ius. E un p c~te bine cunoscu t în Mediterana, unde i
s-a păstra fom1a Ycche a numelui : cantaro, cantarina - în italiană, cantaro în spaniolă, cantaro, cantarela - în proYensală. EDSD vede în acest peşte un
fel de plătică de mare ( " bn~me de mer" ) 80, a căr ui spinare e cenu-:;ie-bnmă; de
aici, şi apropierea ce o face poetul cu or ful, orphos (vezi nr . 19). Xcnocrate afi1·m [1
că a cest pe)te are gust plăcut, fiind vorba, între cele do u ă afirmaţii de o nepotrivi re de gus turi, de prefer i n ţe - aceasta numa i în cazul cînd a mindoi, şi Xenoc t·a te Hl s i Ovidius - se referă la unul şi acela~i pe;;; te.
Nu se întîlneşte în Marea Neagră .
19. O rful (lat . or pho:;, gr. or p h6s) este, din cele relatate ele Ovidius (v. 10310'1) ele aceeaşi culoare cu ~mtarul (vezi, mai sus . nr. 18), con color illi (ici est
cantha1·o), dar, elin păcate, poetul a omis s.:-1 prec izeze culoarea celui cu car e îl
.compm·ă.

Den umirea

grecească

s2,

fol oistă

~i

azi în Marca Egee,

tradu să

în limba

franceză prin "cernie1·" şi "orphe" ; după EDSD :>::, pare să fie "le m.<.•ron (cernier

b!·un).. ; Capponi (flalieut.. voi. IT, p . 211) îl t ra duce prin occhialon e. Nu a pătruns
în Marea Neagră.
20. E1·iUnul (la\. erythinu.s[ er ythr inus, gr. crythinos 'ervthrin os) c un peş le ,.ele
c uloare ro;:;ie în contra ~t cu undele a lbastre a le mi:trii" , cac1·ulea rub ens in unda
(v. 104), ne spune O vid ius. In cl icţ i oranul lui Quicherat e ide n tificat cu l e rou get,
î n român e~te "rîndun ica-de-mare" de n umită ş t i inţifi c Trigla hirundo. O varietate
'l'ri')la luce1·na, trăieşte în Marca Neagră .
Nu mele latinesc, ca şi pentru alţi peşti e lua t elin greacă, unele e un substantiv deri vat dintr -un adjectiv calificativ : er ythros a, on, "roşu". culoa1·c pe care
poetul o redă prin adjectivul 1·uben s. E un peşte de larg. După m a i m ulte texte
antice (Aristotel, Oppian, P linius) w., ar fi fost un peşte 11erma[md it. Athenaios K•
l-a ap1·op iat de phagro.~. "fagrul" sau "pagrul·', ceea ce i-a determina t pe unii
cercetiitori să se gî nd ească la pagc lul comun. Paţ~e llus er y thrimts ~ 0 • sau la o varietate ele b iban marin, cum este, ele exemplu în Mediterana, "le barbicr", peşte
de o fr um oas ă culoare ro ~ic- clcschis<'l, ronl. sau chia r stacojie 37.
Ex i s ten ţ a lui este nccicle n tală în Marca Neagră 5-~.
21. Sargul (lat. sa1·gus, gr. sargos), clu pă relatarea lui Oviclius, se clcos<::!be~tc
de alţ i pe-:-ti, p ri n niş te d u ngi trans,·ersale. insign i<; noti'> (Y. J05). Citat ele Quicherat
Se rgiu I. C ărăU.':' ll , op. cit., p. 637.
;.; Quichcrat, în Dicţionar latin-f ra ncez, di'l fonnele cer cyros
7; Oppian, H al., 1, 338-141.

7'>

şi

cercunts.

n N at . 1-list., 32, 152.
'~

Capponi, Yol. JJ, p. 439.

·~ EDSD, p. 54, V. 102.

su P e ntru datele cn pri\'ire l a acest pe)te, ve7.i
EDSD, p . 5-l , Y. 103 şi
F. Cappon i, v ol. II, p. 440-443, care îl idcnlifict1 du pă specie cu Spondyliosoma
{;anthants.
~1
Pt

Xenocrate, apuci EDSD, p. 5-:1.
Vezi L ex ikon hellinoga llilc6n syntâchteon l! yp6 Angelou 11/ahou, A thinai,
e kdosis ietar ti , s:v. orph6s.
...:; Pentru alte dale, Yezi EDSD, p. 54, "· JO.J şi F. Ca ppon i, vol. II, p. 443-·HI.
S'< Cilaţi ele EDSD, p. 5-!- 55.
~• Athcnaios, Ospăţ.ul î nţe lepţilor, 300 d.
~~; F. Cappon i, vol. IJ, p . -147- 451.
Si EDSD, p . 55.
8~ A t lasul..., p. 192.
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ca întîlnit l a Lucilius (fc'iră a preciza în ce fragment) ~i la Plinius (9,65) e 1 raclu~
"sortc de m uge (poisson)", dar acesta nu-i altul decît· chefalul (Mugil cephalm)_
Cel care a reu~iL să -1 identifice este Capponi : Diplodus sargus ~". Nume le a>tti-: e
folosit ~ i azi în greaca modernă (sarg6s), italiană (sargo), provensală sargou), franceză (sarguc, sarguci, sarg,c ) 'K'.
IAislenţa unui peşte înrudi t în :VIarea Neagră, o confi rmi\ sat·gus a nnularis,.
spamsul u•, (vezi, mai jos, nr. 23) .
. 22. Iu lis (lat. iulis, gr . ioulis), despre care · Ovidius ne spune că e
"distinsă · ' , ins ig nis (v. 105), nu e alt pe'jte decît Coris iulis, rar intilni t î n i\Iarea
Neagră ~'1. i se mai spu ne, d in cauza coloriiului variat, ,.peştele păun ' ·. Are diferi te
nume în bazinul mecliteranian. mai ales în franc e ză (g-irelle, donzelle, mariette~
p etite mariette, Jucette, coquette de mer, fardce). In ce privc~te numele s~tu latinesc, Plinius dă forma iulus , iar Aristotel, Elian , Oppian, Plutarch Dioscori cle
fo rma iuli s :n
'
•
23. S parul (lat. spar·ulus, diminutiv de la sparus ; gr. sparo s) Pste, din celespuse ele 0Yiclius, un peşte "strălucitor deasupra ccfei aurite" s uper aurata CE'rv ice r cfutgens (\·. 106) . Num.ele antic s-a păstrat in locmai în greaca modernă. iar
în :-tlle limbi mediteraneene are fo rm a s pm·o, sparlctto
(ital ia n ă) ; spa r aitlon ~
s pa rlin, esparlin (provensală ) 0'•. F . Capponi l -a identificat cu Sar gus a nnularis J:,.
f:sle un peşte ele mici dimensiuni, după cum afirmă M;:n·ţial :JG.
Rare exemplare ajung în i\'ian•a Neagdt ~7 .
2-i. Fagrul sau pagruZ (lat.
phager 'phagrus !';i pagerfpagr us:
gr. plw wos_
pagros), este, d u p<'i cum ne informează
Ovidius, în ce privc!;<le coloritul, ele un
roşu-aprins, rutilus (\·. 107). Păreri le sînt împ~trţ i tc cu p r i,·ire ~i la forma cm·t-"di'l
a numelui şi la Yarietntea p iscicolu respectivfr, l ucru explicabil, clac<'i ţinem ~ea ma
ele faptul că existi\ apro:-;imati,· două sute ele specii în apele marine de co astă,
în afan! de cele flu,·i<tle ~~. Cu priYire la va r ietătile ele îagru avem date la
J\ristotel, Athenaios. Plinius '~'.
Nu trebuie confun~lat. cu pagunts, gr. pâgouros.
despre car e Pl inius (9,97) spune cii e un fel ele homar.
Denumirea ştiinţifică == Pogrus pagm s 100
Un oaspclC', rar insă, în iVIarca Ncagri:i. Din n ume roasa specie, de fagr i a1·
fi de reaminti t aici Pagellus erythrinus, (Yezi m ai sus nr. 20) .
25. Sinodonţii, sg. sinodontHl,
(lat. synodus, - anUs. pl.
sunodonles: gr.
syn6dous) sînt ,.roşcaţi" . .fu.lvi ('· · 107), d upă relatarea lu i 0Yiclius. Identificarea
101
lor prezintă dificultăţi. EDSD
traduce numele l'cspecti\· prin , .peşte cu dinţi
îm preu n aţi suda ţi", o particularitate care i-a făcut pe unii naturalhii, să se gîndească la SpClrus dcnte.t: L, cu noscut ele itali eni sub numele dentale sau d.en tice 102•
Ciudata sa dentiţie şi-ar g~isi o expl icaţi e 'ii î n cele spuse de Jsiclor di n SeYilla:
.,clenlix (sic) - numit a<;a di n pl'icina mulţimii ~i mi:irimii dinţilor 1'n. După nume
~i colorit u l roşcat ar corespunde peştelui amintit ele Epichm:m, citat de Allwn<..ios:
syn6dontCis erythroporkilous, "sinodon ţi împestriţa ţi cu roşu" IO\
~

Vol. II, p. -i30-.fS3.
EDSD. p. 35.
nt C. S . An tonescu, op. cit., p . 192.
~~:: Ibid., p. 196-197.
'>:; EDSD, p . 55 ; F . C<tpponi, p . 1l53-·Ei5.
~v. P en tru denumirile populare «le lui spnrulus, \'ezi EDSD, p . 53.
1
' :, Op. cir., p . ~55-.f58 .
~•.; Epi(JT. lli, 60, 6.
~ 1 7 Ve7.i supra.. n. 91.
~ii; EDSD, p. 55-56, Y. 107.
' 10

fl!l

l bidPm.

F. Capponi, p . 458- 461.
EDSD, p . 56.
Tn rornâne~tc, "clinţ.osul".
10:: Origineg, 12, 6, 23.
tol At.henaios, :>22 b .

HJ;)
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Noi l-a m apropiat de spariclul D enre.r d r.> lllet·. cxi~tcnt ~i in :\Iarea :\'t-agră,
iar F.Cappon i 1-a identificat cu Den tex il•lacr ophtalm u s m>.
26. Hanosul. hcmusu l (lnt. chcm n f! . - C'>, g1·. chci nn r.> ) e prczen t<•l ele- 0 Yi'hm
ca o curiozita te fiin d pc~ t e l e care se î n m ulţe';'te s in gu r. clatori tfl
încloitci sat<!
f u nc ţ ii Jiep roclucl i,·c, e.r setcon cipien s dwn ne gem i no si bi j uncta p M .:>n t r ('· · 1071Oil). A cela ş i l ucm îl r ela lcaz(t P l inius : c lzcm nc>n e.1· ge ipsan concip.:>r e 1' '' · In for m<!ţ~a cu pr iY ire la h e r m afrocliti~m poetul a luat-o de la A •·istotel 11 ' 7•
Dhc<'H\ Î,
afirm(\ un natlll·a\ht 111·', ha n u~ii prezintă o reuniune a orga nelor rcprod ucat&are
ale ambelor ,;c.'-'C.
Nu m e le antic s -a pă:,trat la grecii ck a;;i, luat ')i ele no i sub form<t /wm1 pl.
hanu\i, la l w -ci- chani. la m altczi-ch anna. in Cmania-chcma (Y. EDSD. p. 36).
Ha nosul. G obius batracoccph alu s, c cel m ai m a1·e cli nlre gobiiclcle :Vi:''n·ii
Kcgre ''".
27. Saxat ilul (lat. .ţCt .raiil i.~ ). cum îl :-~rată ~ ~ numck, e un pc<.te ,.:le
piatn'i" ,· î n ~,c nsu l că tn\i t' ~te in m ediu pietros, un ,.pictrat"', clcn u mi re fo lo~i ţ~
mai ·ales pentru p c~ ti i fi uviati li ori lacustri 11 ' ' . D upfi 0 \· id ius. u n pe~tc .,cu ·-oizi
Ycrzi !:'i gura m iccY·, t:ir i dis .~q ua mis parvo ... o r e (' '· 109). O în\rcbnrc jucli ci,.,a~:~
î ~ i p une EDSD 111 ':-i a n um e daeit term en u l w.wtilis ck~cmnc a zft o grupii ele :·e,ti.
ori numai o a n u m il~i specie. I n spr ijinul :1cestei obsen·aţii stii fapt u l cit. în c;:::alogu l s ău alfabet ic (32. 15l), Plin iw; nu l-a dat pc sa.l'atilis, la ..,i ngular, d la
pl<.~ral (.w.ra li/cs), cle!>em nincl a stfd g rupul ele ,.saxatili·'.
I n ce p r ive<,le ident ificarea lui. pc5tele clcscri<> foarte sumar de poe: a r
p utea· fi sau fa bcr ('·· 110), sau ma i c urînd Labrus t urdu.~ 11 ~.
S i î n iVI <~ rca N'ca_gră ex i stă o SPecie ele J.a brus : Labrus riridis praso c:~ws,
cu 'C.oriJ verzu i ~ i p ete a l bast re 11 ~.
•
28. Dulgh e rul (lat. ja bC'r "fn u ruJ ·' ; gr. dwllceus. "ară marul") numit ~i azi
f abi'O p e coasta clal ma linu ( 11 ~. e u n pc~ t(' "rar'·, r w·us , dupi1 cum ne ~pu n e o,·ic:: u.;
(''· 1.1.0), rcferi ncl u-se. desig ur, la raritatca lui în apele M ecl itcran('i, la carE· f;:ce
i nd00b5te aluzie e l. găsi nelu-se m a i a h <; ln Atlantic. La noi i se spune ,.clulghcn!l'·,
i;1r ') tii nţi l'ic Z eu s fabr r. Numel e !><iu latincsc !>-ar datora fie aspeetu!ui si'1u .afum;1t,
inn-<.'gTi t ' de fu m , fie p enlru zgomote le -,roa~P de el asemenea c{tckrii C' iocanul ui pe
nirovală, fie, ciupi\ alţii. n umele i-ar ,·cni de In fapt ul c<i ~c hdctul. lui are ~oatc
une1tele forjei ~~:•. Colum cll<t ·':oi Pl iniu-; \Lhţin că zcwu.s (-,ic) era numi t ';oi f ao•r :
fal>rt sive Za('i 110. E pitetul acorclm, acest ui pC')te, ele poet a r put(';) fi intC'I~P~'C~at
'ii In s0 nsul sa \·oare i. al citm ii sale foarte gu-; loa~e. m ult apreci<1hi de cei Y~:·hi,
care constituia o "rari tale" .
In apele noastre a j ung doar unde cxer(Jplare 117.
29. Mormira (I n\. m orrnur, - .vris f. ; l a Pl inius, 11W1'my ra s, cleei sg. mor1ntJI'a ;. g r . mormy r os) sînt, elin eck ~puse ele Q,·iclius (Y. 111), pid cw. ,. zugt·~yi:e ..
cu ni')te dungi negre pc un Ionel galbcn-a r gi n ti u, a d ncl, prin urmare, o col ccaţi2
fcl·u riiă, î ndrsta t ă , de unele ';oi traducerea noastră : " mo r mi,·cle \'<:n:;<ttC'", ]Xn'.:·1 1
~<r, Op. cit' .. p . 46 1- 46-l.
tiKi N at. lfist ., 32, 153.
W7 Isto ria A nim({/elor , 4, J 1, 4; 6, 12, 1.
t(~< D'A rcy T ho mpson . cililt ele E DSJJ, p . 56, \' . 108.
Hf.l C. S. An tonescu, op. cit. , p . 134- 135.
110 P e nt ru nscm c nea denumi ri populare, la noi, \'ezi M . l3k·c·scu, op . nt.,
snb ti tl ul Petrand. p. -15-46.
11 1 E DSD, p. 56-57. v . 109 .
. ~~~ F . Capponi, p. 468- ·169.
ti.J C. S. A nton escu. op. cit .. p . 196.
t ii EDSD. p. 5 i. v. 11 0.

~~"•
t u;

Am bele exp l int ţii aparţin lui EDSD, ibid.
Co!u mella, 8, 16 , U ; Pl ini us, ;var. lfist., 9, 6!l ;

"zaeus

ntL~r.. it şi

fntNl''',

32, 148 ; ,,fa.bri sau za ei".
J1 7 Despre .,cl iJlgh C'ru l", Zeu s fc;ber fa ber, in M a rea Ncagru, vezi C. S. /mlon c<;cu, op. cit., p. 200- 202.

~52

IOAN" !\>I!CU

pi<:tae morm)JTPS. Felul de a le prezenta ovidian, într-un mod pictural, e imitat
de Plinius (pictas mormyra s) şi de Oppianus.
• Tumele .Qrecesc de azi c mourmoura, i.<u· cel împrumutat de latini din grea.(' a
a r i:imas în italinnft (mormo, m orm{)ra, m ormiro. m ormillo), provensală (mo·rmena),
monc!WScft (munnura), sp anio l~\ (mormo) şi e apl icat ca u n derivat din gr.mol'1n..y r o,
'- /căruia ii corespunde la tinul murmura, numel e are o legătură . cu înţelesul de .,a
şi

murmura" , î nt rucît acest peşte scoate un fel de mormă i t. După acest " m ormă.it ",
EDSD u • îl ascm uie cu "le grond in", iar Capponi 1::o a observat şl a prin~ "mormora
'( l. ithoqn M;u.' mo1"myru~>) în apele gol fu lui Gcnovn .
N u am g ăsit vr eo menţ iun e referitor la acest peşte în Marea Neagră.
30. Dorada (lat. aurata ~ i chrysophris, - yos ; gr. chrysophrys), despre c4l.re
0\·id ius spune cii ,.imit{t odoarele de a ur", auri ... imitata d ecu s (Y. ll0-111), a
fost w:;or identif i cată dup<'i detaliu! dat ele poet, dar ~i d up[t cele afirmate. desp1·e
.acest peşte, de Plinius (aurei coloris), 121 şi d e Isidor din Sevilla ("num ele unor
pc<;;ti c elat ele culoarea acestora, cu m , de ex. dorcrd ele = a.ur a i ae, fiindcă ele au
pe ca!) n cu loare aurie") 122. După numele grecesc a r însem na pe~tcle "cu sprtn-ccana (Ophrys) tie a Lu· ( chrys6.~ )'' .
lntrc peş tii din aceecaşi fam ilie cu dorada e ~i una ce apare î n M an•;:~
N e ag ră; pO<trtă num ele de Aw·ata aurata ~~~. La Techirghiol, într-o aşezare aparţinînd culturii Hamangia, prin săpăturile Hicute în 1956, s-au descoperit N.lsele
.acestui peşte m ed itera n ea n, a ;.ci foarte rar la noi e>.
3 1. U m bra (lat. umbra. gr. schiaina) e, cum afirmă Oviclius, negricioasă la
corp , corpori.~ ... liventis (v. 111-112). O exp licaţie cu p r ivire la nu m ele său ne clă
Isidor din Sevilla : "tot de la coloritul lor îşi t rag numele şi umbre le (umb~·ac ),
fiindcii sîni de culoarea umbrei" ~~;;. aceeasi semnificatie avînd-o si denumirea
gn)acii. skiaitW , derivală d in subst. skia. Notaţia, c u pri~:ire l a euloa;·e, făcută de
poet, e apreciată ele EDSD cu exactă 126.
O specie fl uvi atil ă este prezentă şl în apele noastre şi cunosc ută s u-b numele de ţigă.nuşul, U mbr·a canina m. O vari-etate marină 25, milacopul, Umbra
drrosa, e r ar întîl n ită î n faţa l iteralulu i r omânesc J:!il.
32. B ibanul (lat. perca; gr. per/ce) c doar amintit de 0\·idius (v . 112),
fără nici un fel de explicaţie ori amă nunte. It găsim amintit ş i ele Plinitls ~~~~ .
cat·e îl situează ~i printre peş.tii m ari ni, dar şi printre cei fluviatili, ş i ele Ausonius 1;:o, care însă îl a min teşte ~i îl descrie ca peş te f re cvent în tîlnit în fl uviul
Mosclla. S pecia m a r ină, e m ai gr eu de id entificat. Nici textele lui Athenaios 1:lt
n u sînt destul d e clare şi nu ajută în sufi ci e ntă măsură la identificarea lui. In
M editerana acesti peşti se mai numesc ,.perehes de m er" , deci ,.bibani-de-marc" ,
care au, C'a ş i bibani i-cle-rîu ( percae flut:iatiles), ni şte d ungi negre ş i oblice, îndco<>e bi cei din specia num ită şt iinţiCic Perca scriba , ,.bibanul-scris" . Capponi, î n
lucrare<~ sa (p . 2 11), t raduce numele acestor peşti prin sciarrani scritti.
11

·~

EDSD, p . 57, v. 110 ; Plinius, Nat. Hist., 32, 132 ; Oppian, Ilal., 1, 100 .
Op. cit., p. 57.
u> F. Capponi, p. 471- 473.
1H N at. Hist .. 32. 152.
e~ Origines. 12, 6, 6.
w C. S. Antonescu, op. cit., p. 192-195.
ut, O. Necrasov. S. H aimovici, Sur la prese ncc ele la Dorade (Aw·ate aurc!l;a
L dan s lea eaux du littoral roumain de la Me r N oire, pendant l e Neolitique , Lucr.
Ses . Şt iinţ. , 1956, St. Zool. m a L, "Prof. I. Borcea" - j\ gigea, 1959 ; Const. C. G iurescu, htoria pesc uitului ş i a piscicult.urii î n România, Yol. I, E d. A cad., Bucureşt i ,
1964, p. 40.
n> Oriqines, 12, 6, 6.
t~u EDSD, p. 57- 58, Y . 111-112.
m M . B ă ce sc u , op. cit-., p . 1G9-16-l ; C. S . Antonescu, op. cit ., p . 121-122 .
.t!S Th. Buş ni ţă, op. cit. , p . 105, fi g . 67.
11 ~

J ~!J

N at. Hist .. 32, 1-15, 152.
e o Mosella, 115 ş i u rm.
J:a EDSD, p. 58 se referă la lextek lui Athenaios , 3 19 e

şi
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Trii i e~ te sporad ic î n Marea Neagră, unde a pătru n s ) i pătrunde încă, elin
Mediter a n a, b ibanul de mare, Serranus sc-riba m.
33. T •·agul (lat. tmgus, gr. iragos), ca ~ i bibanul, perca , e doar <ctmint i.t de
Ovidius (v. 112), f<~tdi s~t le adauge nici un ep itet care să-i distin g[t prin cev<.\ . Este
trecut pri ntre pe~t ii de lar g . EDSD l:;:: susţ i ne că e "un pe~le mic, puţ i n preţuit,
numit i n gr. maiinis, iar în latin eşte maena". D ar despre maena poe tul fac e deja
o menţiune într- u n <ti t n~rs (120). Athenaios 1 ~" este cel care precizează c{t mene1
"i se ma i spune ')i irayus" . Acestui peşte, în Cro aţ i n , i se zice trapaj sau trayalj
(Cappon i, voi. II , p. 487, pentru care tra gus e o Maema m aena în faza m asculină,
după d i s tincţia făcută de Aristotel ) 1:::;.
:--.fu şti u dacă acest piscusculus exi st ă ~i în apele Mării Negre.
:34. Melanurul (lat. melcmur us, g r . m elanouros), spune Ov id ius, e "deosebit
prin f rumuseţea demnă de laudă a cozi i sa le", l aude insignis ccmdo e (Y. J 1 3). De
altfel însuş i numele acestui pe~te înseamnă "coadă neagră" (m elaina- our a), c'-.:p licaţ ie pc care o găs im <; i la I sidor din ~ev i lla : 13<; "melcmurus (a')a numit) fi indc[t
are coada n eag ră " . Tot el ne spune că melanurul a re ..~ i aripioare negre 5i nişte
d ungi negre p e corp" . Dup ă acest e caracteristici som atice, E DSD crede că e vorba
de "1' oblacle", care încă c numită, în Mediteran a, mclcmoitrion ')i melanuo1·i de
greci, ia1· de italie n i obbiata, occhiata n<. Capponi îl iden tifică ('ii definirea lui e
cer:ă) cu Oblada m elanoura J::s.
Nu l- am găsi t citat ca p r ezent în Marea Neagră .
3:> . Mierlele [marine] (lat . nwTula pl. meTulae ; gr. k6ttyphos ) sînt peşli d e
cu;oare "ver zuie", vir entes, după epitetul acordat lor de Oviclius (v . 114). După
EDSD n!•, acest s oi de peşte ("le m erle-oiseau") e de culoare în ch i să, cu nişte pete
negre, cum i n tţ>rpretează el cele do u ă adjective, meltinchros ')Î m elan6stilws, puse
de Athenaios alătu ri de numele grecesc al mierlei mari ne. Asupra aceluiaşi colorit
pun,e accentul ş i I s idor din Sevilla : nigri merula e 1r.o Adjectivul verbal folos it d e
poet, vi1·ens, e un verde înch is sau deschis, CUlTI e şi color·itul mi erle i-peşte, care
variazt1, cum spune Aristotcl14 1, după anoti m p.
Num.ele, sub o for mă asemănătoare celei antice, se î ntîlne<;tc şi azi în
C atalonia (merlo). î n Franţa (merl eau sau m crlot), numirea sa ştiinţif ică fiind

Labrus me1·ula L

g~ •.

P ri n h·e lab riclele d in Marea Neagră, există un L abr us v i ridis prasocti !es :
culoar ea corpului e verzuie, cu pete a lbastre sau ele culoare închisă pe cap şi pe
spate H::.
36. Congrul (l at.
conger/gonger şi congrus; gr. k6ngros) e înfăţi~ at ele
Ovidius (v. 11 5 ) ca u n fel ele fiară a apelor m arine, de o cruzime asemănătoare
cu a murenei 11'- . EDSD 11,:; se întreabă dacă nu avem cumva ele- a face cu ... crabul,
chiar dacă, în versu rile de pî n ă acum , nu a fo st citat nici un crustaceu (unul va
fi cita t abia, în v. 132). Sînt interesante co n sideraţ iil e pe car e le afl ăm la EDSD :
,.Editorii care au optat pentru cancer prete~tea~ă că sp usele lui Ovid ius d espre
congru ar corespunde cu cele af irmate ele Pl inius cu privire l a l uptele dintre
1

~:~
v~

C. S. Antones cu , op. cit. , p. 190.
Op. cit., p. 58.
! ~v, U t supra, nr. 131.
1
''" Aristotel, I storia Animalelor, 8, 30, 607 b, 9-14, citat de Capponi , p. 48Î,
dis tinge o fază masculină şi o fa ză femin i nă a spec iei mainis.
1:J1; Oriqines. 12, 6, 27.
l::; EDSD . p . 58, v . 113.
138 Vol. II, p. 488-491.
1::!l Op. dt., p. 58. V . 113.
Hn Origines, 12, 6, 5.
1'.1 Istoria AnimaleZ01·, 8, 9, 2.
1-12 EDSD, p . 58 ; F'. Capponi, op. cit., p. 496-500.
1
' '-" C. S. Antonescu, op. cit., p . 196.
H'< V ezi despre murena, supra ,
il'• Op. cit., p . 59, V . 115.
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ca neri ("e i ~e l~lpcu inel'<:' ci Îl'i ~:::mai ca b erbecii cînd. se iau î n co21rncle lor

du:;m[inoa>e'· ). urmîndu-l in <!c ~,:· .•! p rivinţă pe Ar istotel. N umai ca, la Aristmci,
e Yorba de lang uste înarm ate cu <intcne şi nu de crabi . Cappon i ~e ~p1· ijin~1 pc
ttn alt .pasaj piinian, unde cancer se r eferi:'; la o întreagă clasă de crustncce : .,·,pccii le ele cancri sînt : langustde (cara bi), homarii (astaci), macae- le (p[lianj enii o•_
m a re}, !,agurii, heraclcot icii, leii ~i altele. Noi am considerat, continuă EDSD, cit
acea<.;l~r t~lUinertirc c cloa1· lin rezumat st2ngaci du}Jfi Aristotel ~i cel Plinius a fais~
f it'at to'ul dnd ui r.d languslde ~ i homarii p rinirc crabi (ca;~crorum gen2ra). Capponi
a optc..":ţ_ pentru lccţiuncn ,,cancer'" ~.;i îl traduce prin granchio (crab). 1\.r i"i t.rt-~ui~,.
s[l ne arate ci:\ şi crabii se bat între C'i , ori ditY!potriYă tr~iicsc în grupuri discip 1inate, 1nai ~;te·.; pcguri ~.i mcte~c, pe cind congri s~nt "~: oraei ~i, prc.:c-!/.Uţi ctt
r~urA n1a1·c cit C'Ol"!JtiJ, ~~e n1;..l nîncZ1 între ei ~i c u atîta lăcomie încît se g~s0~te rîtru ·\atJ, d~schiz;ud un congru m are, a ltul de <::cclaşi soi cu el, dar mai mic, intact.
Accastă înclinaţie a congrului spre .,canibalism" a fost n otat<i ~i de Aristotel :
., Toţ i peşt i i , cu excepţia barbu nulu i, se m~inincă între e i unii pe alţii, mai a c-;
cong;i·' 1" 0 . Rezultă d in cele spuse ~i de Ari stotel, c-Ct con:;rul e un pc~tc, nu un
c rustaceu. Rkimî!1e totu';.i, dt-.pfi ;)(.re ·ca 1nea, o chesC.un4?, cli:1 c0tiZ;t crJrupt2!ei <t:n
manuscrise, ner(~zolYată~ cu toa~e ctl ~; i intr- un caz
(coager-pc)tc ~i în cch\~~l~J
(cnl:-:~r-c rust:tceu) J.csean~~1ft cft pcelul a rnenţionat o altă YictD.:c rnnrin~, fie pc~"tc ,
fie crustaceu. Faptul cLt a in~rodus, într:: pe·~ti: Ul! crustc-~ceu, nu c o cl"~c:--:ti'.l!1~
!·-::olc..tc""i, deo::trer~, 1 ~ Y . 1~2 , ait crt:stnceu, caris, e5te amintit -~!<ltr:r i de o seri<:
de alţi pe~ti . 0\·id iu s e un poet, nu un natL.rali st.
Congrul nu existi! în Mcn·ea ::Jeagră , crc.iml însd. cxi•;tu.
37. Scor;:>ion ul snc1 scorpia-âe- m!.ire (lat. scorpiu:; [m.ar;nus!,
.~ccrpio:;
~iscorpiJ -onis, gr. sf•o1·pios) c ,.Y ăt<':.mi~tor pr.in puternica lui loviturf: cu capul", cup itis duro nociturus scorpius ictu (\'. 113). Plinius i ;7 distinge ctou~l \·urietăţi mnrir.1e :
.'; orpaena ~i scor;JiJ. v ·ima c bru n ă, a doua de culo<:~ re ro)cat[\ ~i cu pc::-,
aminclout-i \'a ri e~ăţil e fiind ia fel de Yeninoase. ::Jatur2li~tii •'•~ cred că, în priml'l
c.t7., e vo rba ele Scorpaen-.t p:;rcH,-, inr în al doilea - de Acunthocottus sco.-piu:> L.,
cu spinarea de o culoare ce bate în brun, ia r în perioada clepuneri i ic-rclor, masc-ulu l are burta ck un roş u Yi U U rcac cu alb. D upă Coae, sînt clr~u;;i varict:,',i :
s,·orpacna iJOrcus, de culoare trun::t, ~~i Scorpaena scrofa, de un ro'iu viu, numiu
~ i "capoun" în Pro\·encc.
Scoroin-dc-n1are t r&ie~tc pe f un ch.Irile rv1ILr.i i Negre, presclratc cu pietre ~i
acoperite (le alge l'/l.
3R. Glm!Cul (lat. glaucus, gr. glattkos) e un peş te despre care O,·idius •w
~;pu ne că nu e "niciodată văz ut pe. timp de vară " .
nunqunm aestivo cons}Jcc:us
siderc ('-" . 117). S[l reţ ine m că numele acestui p eşte e luat din limba grcac~t. O
lrunurire asupra denumirii lui o găsim la Isidor elin Seviila D!_ glau cul e nu' 1 <~t ii)« dupa culoare ; r:recii spun .,alb" glaulws" . EDSD p r ecizează (p. GO, v . 11/)
c~ c
vorba ele un a l b- a l ăst riu sau de un verde c e nuşiu 15 1. Cît despre ceea ·ce
:·datcaz:'i pcetul c-u pri\·ire la faptul că, va ra , n u-i de vă z ut, găsim o expl i caţie
Jn p ': nius : .,un ii i' C?ti, neputînd suferi a rşiţa ( aestus), se <:!.scund, î n toiul căldurilor
(medi i:; jervor ibus;. timp ele şa i zeci ele zile, ca gla ucul" hJ_ C u priYire la numărut
r' e zile în care a c~st pe~le stă ascuns elin pricina căldurii estiYa:e, Plinius e tri1'·''

Am c;at acest citat-.din EDSD, p. 59 întrucît ,

după păr erea noas tră, C0!1-

1)ne o ser ie ele d ate foarte interesante, prezentate cu juste ţe . P e de a1tă parte, ~i
lectu.r<t părerilor l ui F . Capponi, care acceptă lecţi unea cancer, crab, ş i nu conger,
p eş te

r a pace ca
1"7

şi

murena,

prezin tă

interes

ştiinţific .

N a t. Hist. , 32, 151.

H8 Pentru clarificarea problem ei, vezi EDSD, p . 59, v. 116 şi F . C<tpponi,
p. 505-509.
HU C. S. Antonescu, op. cit., p. 171. ·
1:;o Origines, 12, 6, 28.
m Compară cu lat . glaucus şi gr. glauk6s
ver de ca marea, verde albăstru i ,
verde-cenuş iu .

152 N at. Hist.,

9, 58.
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butar. ca d omen iu de informare, lui A r istotel l.>.l. Citeva a mă nutc în p lus, culese
tot de la cei Ycchi, nP fac să aflăm despre acest p eşte că e .,de mare talie'· ~L
e<\ are, pentru odraslele lui, o grijă i mpresi onantă :
dac~1 sînt în pericol, el le
o.sc unde în propria-i gw·ă ~i - i !usii liberi, după ce a trecut pericoluL A fosl identificat cu Squalus glcmcus L, în franceză ,.le bleu", n Lm1it în popor !i i ,.pca u
b lcu c:" (p iele albastri\). deci r echinul a l bastru ,
care se deoscb c~te de ceilalţ i
sq u ali prin îrumosul ~;!u aib<~srru, ele culoarea arclezie i (.,bleu ardoise), care tl
co l orează spinarea'·'· .
Reprezentantul rechinilor în Marea Neagn!, este "cîinele-de-ma re·' , Squalus
acan!hias (vezi nr . 7).
39. l'<lima (l.:!t. mc ena, gr. maine) e amintită ele O vidi us în scr ia peştilor
care .,se bucură de nisipul ierbos", hcrbosa laetarztw· har ena (v . 118). D espre ca,
ne spune poetul, ~ "o specie îecundă" feeundum genu s (v .120). Din Quichcrat
a flăm de cei c<!.re. in afară ele Ovidius vor besc despre el : P!aut, Pocn" 5, 5, 33 ;
Ci c., Fin. 2 91 , dînd )i următoarea traducere pus<1 î nsă sub semnul întrcb<lrii :
,.pctit poisson ele mer. anchois '?" Vorbind despre tragi (v. m a l sus, nr. 33}. aminteam că, după Athc•1aios, "mcn<ci i se mai spune şi tragus" . Acestui peşte francezii îi spun rnendolC', itniienii me.wla, dar ':'i m enua, mericZla, s icilien:i min'llr,, i.n
moncga~cii. m~nura şi în spaniol<l mena :;;c;_ Denumirea ci ~tiinţificli este ;'\.Iw.>1~ct
m aena 1;;J.
·
E .c) speţă comună în Meditera na, dar absentă în Marca Neagră l:ii.
40. Lamirul (lat. lamirusflamyn;s, gr. lamyr6s) apare, în po2mo.1l lui Ov i diu~,
fL\ră

nici u n epitet (v. 120), clar cu

terminaţie greacă ~i

cu iota în loc ele ipsilon,

l amitos. în vreme ce la Pliniu~ t:.o gibim forma lamyrus. Deşi, la încep ut, îl dii
ca "pc~te · necunoscd", EDSD ;,;u emite apoi părerea că a r putea fi ~;cela~i pe~tc
ca l ciri mos sa u larinos amintit de Oppian. Sugestia, deşi bună, d u pă
piircrca
n oastră, nu l-a determin at pc cercetător să-şi continu ie consicleraţiiie pc accast5
te m ă ~ i

a stfel :.1 renunţat la idenUfica!·ea l ui , din lipsă ş i le alte indicaţ ii descript ive. Apropiet·ea , propusă d~ Colte v:•, de numele ce i-l dau pescarii din S.:~ rclinia
( lemaru ) şi în Sicilia (lu,·aru) pi.lrc fantezistă , pen tr u acelaşi cercetiilor. DupCt
Cappc:>ni; c probabil o spE'cic din familia Moenidae : Spicara a.lccdo 1"t Forma
siciliană ,,luvaru" ne-a făcut să ne gîn dim la o identifica r e, pentru Marca Neagril,
c u lufarul, ~ncleaproape înrudit cu stavridul.
4 1. Sma r ida sau smCiridul (lat. smari.s, gr. sm aris), ca şi iam ir ul, nu este însoţit d e · vr eun epitet sau calificativ în poemul ovidian (v. 120) Quich er at, în clicţ ion arul să u , îl t rad uce pr in ,.sma r ide cu picarel (pet it p oisson ele mer ) ~ i trimite
l a Plinius (Nat, Hist., 32, 10!l). Singurele amă nun te pe care le pute m scoate d in
textul ovid ian e că sm arida face . parte elin r îndul peşt ilor ca re ..~e b ucuei't ele
nisip ul ierbos·' , ca ~ i scarul, mena , la mirul, deja am intiţi. EDSD Hi2 îl idcntificii
tot cu .,le picarel" , Smaris vulgaris L. Num ele său se pă strcazi.'l !';i azi în grc<:cft
(smaTis, smarida, marida) ş i î n ital i ană (smer idi , sm eridia). Tră i esc în cîr cluri, el e
u nde, în mod sigur , le-a Yenit şi n umele (în gr. mod. smari înseamnă ,.ci rci" ) !G' :.
I storia Anim a l elor, 8, 17, 4.
EDSD , p . 60 ; F . Capponi, p . 509- 515 cr ede că sub nu m ele de glaucu s
srecii şi latinii considera u d ou ă specii : · 1) Pronace glauka (după Oppia n, Elia n
et c.) ; 2) o sp e cie de Caragidae, in a lte texte şi locuri, între care ş i v . 118 elin
Hal i eu t icez·e lui Ovidiu .
l C,S EDSD, p . 60-51, V . 120.
15ii F. Cappon i, val. II, p . 520- 523.
153
1 ~"·

fi şa

157

V ezi

l5S
1.->!.l

Nat. Hist ., 32, 149.

FAO pentru zona 37.

Op, , cit ., p . 6 1 ; Oppian, Hal., 3, 399.
Cita t de EDSD, p . 6 1.
i 6 1 F . Capponi, p . 523- 524.
· 162 Op. cit .. p . 61.
iGJ Vezi Lex ik6n hellinogallik6n, S .V . smari .
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Dintre s maride

sau

sm anzt, o

specie

existe ntă

în

Marca

Neagră

este

Spicara smal'is fl exuosa (Smar is chryselis), peşte mic, ele a dînc, care se a propie

rat·eori ele l ărm 11'"·
42. H·J"Omis (lat. chromis, - is f., gr. clu·omis) e pusă în contrast cu pe~tii
amintiţi in v. 120, întrucît, după cîte ne sp une O viclius, cat·nea e i e " n epl ăcută
la gust", inmunda (v . 121), sp re deosebire el·~ Epicharm Hl.5 care cons id eră ,.excel e nt ă" car nea acestuia mai ales primăvara. Unii natu ra lişt i WG cred că a r fi vorba
d e Sparus chromis L, dar, după părerea lui EDSD, " nici o ide ntificare s i g ură
:nu poate fi propusă pentru acest peşte" . Aş se mnala că Ovidius încea rcă o .rclatiYă
apropiere a acestor pe~ti, chromis şi salpa, care urmează, după fap tul că sî nt peşti
nc\·al oro~i pcntt·u consum, de unde şi cpitet:ele inmunda şi vilissima ce le-a u fo st
date, pc lîn gă faptul c~1 sînt puse alături în acela şi vers 121.
O varietate, Chromis chromis, e se m nalată, rar, şi în a pele Mărg ii Negre 1G7.
43. Salpa (lat. salpa, g r. sdlpej salpes) e, potrivit părer i i lui Ovid ius, "foarte
dispreţu i tă, cum ş i merită" , m eriio vilissima (v. 121).
De numirea antică clil.inuic
~ i azi în greacă (salpa, salpe}, franceză (saupe), p ro".-ensali"t (salpe, saoupa, sarpa,
11
saupo) ' '· Se hrăneşte cu murdării şi a lge, din care cauzo'i n u arc carnea prc<~
gustoasă . d e u nele ş i dispreţul aruncat asupra ei d e poet : m er ita vilissima . Cu
.P r ivire la aceas tă lips~i d e savoare a căr nii sale, avem amăn unl e şi de la al ţi
scriitori antici lli9. D' Arcy Thompson 170, n e spune că e un peşte di spreţ uit pe pi·eţele mediter aneene, î ndeosebi l a Alger, unele e numit "poisson de juif". Quicherat,
în dicţ ion arul să u , îl traduce "merluche", ici est Merluccius vulfJaris.
Să fie m erluciul? Să fie Boops salpa 7 Capponi (vol. II, p . 530). ident ifi că
acest peşte cu Bosc salpa elin famil.i a Spariclae, peşti t ipici pelagici din care numai
Tare exen1plare sînt p ri nse de pescarii noştri (v. C.S. Antonescu, o.c., p. 153).
44. P eş tele (sau m ai cu r î nd peştişorul) fără nume, despre care însă poetul
ne clă u n det aliu d up ă care poa te fi uşor i dentificat : "sub unde , el imită cuiburile
d ragi ale păsărilor", avium dulces nidos imitata sub undis (v. 122). Acest innominatus piscis e pus cte Oviclius pri ntre peşti i car e se bucu rft d e nis ipul ierbos,
·Luîndu-se după Aristotel li! şi deta liile date cu referinţă la acest peşte, Plinius 1 7~
îl identif i c ă fă ră efort cu peştele phycis ş i n e spune d espr e e l că "îşi sch imb ă
culoarea" şi că e s ingurul d inlre peşti care îşi face cuibul elin alge ş i se r eproduce
(pa r it) în acest c uib" . Făcînd abstracţi e de diferitebe ipoteze cu privire l a acest
v ers , urmăm sugestia lui EDSD m , după care respectiva perifrază ovidian ă , pe
care o constituie întregul Yers 122, ne indică peştele phycis, d a r tot el se înt reabCt
care poate fi acest peşte al că ru i nume (phykis) e l egat, ele uni i ce rcetă tori , ele
phylcos, , ,algă" . D upă u n ii, ar f i l'epinoche, o specie mari nă cu noscută, iar clupii
alţii guv idele obişnuit , Gobius niger L., care îşi face cui b ul in alge şi zostere.
La noi poartă nume le de ghidrin (M. Băcescu, s .c., p . 33) sau peş tele-cu
gh impi ; se întîl neşte în lag u nele salmastre, dar ş i în mare (v. C.S. Antonesc u, s.c.,
p. 133- 13-l.
45. Barbunul (lat. mullus) are, cum afirma
Ovidius,
"o nu anţă sînger ic împrăş ti ată p e solzi", squa.mas tenui subfusus sanguine (v. 123). în icle n tiC. S . Antonescu, op. cit., p. 195-196.
Anthe naios, 328 a.
Jr;r; EDSD, p. 61 , Y . 12 l ; Capponi, p. 526-530 o

JH'I

IG:i După

=

id entifi c ă ştiinţific

mis clu·omis Spa.rus chromis L
H eliases chromis, sau,
scriitori g reci, cu Sargu s vulgaris.
JG7 C. S. Antonescu , op. cit., p . 200.
l GS
IW

după

c u Chrounor

indicaţi ile

EDSD, p . 61.
Aris totel, I storia Animalelor, 8, 4, 1 ; A the naios, 32 l el ; Plinius , Nat. J-Iist.

9, 68.
Apud EDSD, p. 61.
Aristotel , I storia Animalelor, 8, 29, 3.
172 Nat. 1-list., 9, 81.
m Op. cit., p . 61-62.
17'• Quich erat trimi te, în afară de Ovidiu, la Se neca, .Bp., 77, 16 ; Plinius,
9, 64 ş i îl tr aduce "mul ct cu bat•billon" cu precb:area "poisson ele r iviere".
liO
J<l
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ficarea lui Ji", o contribuţie cl1>oscbită arc EDSD Li.j : "acest peşte stacojiu nu este
le mu.let (mugil), î n românc~tc "chc falul" (n.n.), ci l e surmulet, numit ş i rougeîbarbet, mulet-barbet în M edi terana" . Deci, e u n a lt peşte decît mug il, d e ja a mintit de poet în ves ul 38 (\'. nr. 6). Coloraţia lui de un roşu-apri ns e a min tită ~i ele
textele antice liG. A>;;adar, acest p eşte nu- i a ltul c~ecît "barbunu l". Cu priv ire la
color iiul său, vezi şi Seneca Ji7.
Barbunul elin apele noastre, iVIullus bar batu.s ponticus, esle pescuit inten s,
pentru că are o carne fi n ă şi g ustoasă (v . C. S . Antonescu, op. ciL., p. 175- 176).
46. Limba -de-mare (lat. solea, gr. boi1.glossa)
e " de un alb străluci tor" ~
f u.lgen Les soleae candore
(v. 124). Num ele acestui p e'it:c, în latină, îi venea d in
asemui1·ea cu o "ta lp ă de sandalâ", solea l iS,
iar în greacă din asemănarea cu
" limba de b ou·' , botl glossa, ca ş i la noi, unde i se spune "limbă-de-m are" . Albu l
str ălucitor , la care se referă 0Yidius, er a color itul părţii ventrale, cu care solea
stă culca tă pe f u nd u l m ăr i i ; p a rtea ei s up,erioară e ele culoare cenuşie m ai mult.
o ri m a i p u ţ in î nchis{t. Ident ificarea sa nu a constituit nici o dificultate.
Limba -de-ma re di n Marea Neagră sau , cum i se m a i spune , "şoarecele-cle
mure, Solea n asut:a, se pescuie7te obi~n u it la ţăr mul nostru (v . C .S. Antonescu,
s.c., p . 165).
47. Cam bula (lat. passer) e " ele aceea~ i cu loare",
concolor illi (v. 125),
cu li mba-de-mare aminti tă mai sus (m . -±6). E al doilea p eşl!e p lat, amintit în
poemul halieutic, fii nd u r mat ele caican (nr. -!8), ceea ce n e face să re m arcă m o
încercare de gr upare a acestor pc~t i după forma lor aplatizată, pleuronecLes, clupft
cil'numire a l or ~;U in ţific ă . Sint a~itfel m enţiona ţ i ':'i ele P l ini us J;; : rhomb i , ~;oleae ac
passeres, n umai dt într-o ordine invers ă, d ar p r ecizînd difere n ţa dintre pa sseres
(cambule) ş i rhombi (calca ni). Aceştia "se deoseb esc între e i num ai prin p oziţ ia
corp urilor, unii (rhombi) stînd culcaţi p c d reapta, iar ceilal ţi (pc: sseres), pe stîn ga·' .
Numele la tinesc îi venea ele la asem ă narea cu o vrabie, d eci passe1· mw·i nus,
" pasăr ea-d e- mare" ; nmnelc fol osit la noi e ele origin e turcă şi provine dintr-o
eonta m inare : [lwl]kan balik JliO, ceea ce ar fi , ca înţeles, "peşte-scu t" l~ 1 •
Despre cambuli:\ (Pl curoncctcs flcstts lusu s), în Mar ea Neag ră, vezi C. S .. Antonescu, op. cit., p. 132-l33.
48. Calcanul (lat. rhombus, gL r hombos) "poate fi admirat, ne spun e Ovidiu -;
l a ţ[tr m ul adrialic", !Iaclriaco miranclus litor e (v. 125). De ce o fi folos it poetu l
gcru ndiv u l mirandtts, ele ce "poa te fi văz ut cu oarecare uim ire" (sa u chiar admiraţ ie), s urpriză, drept CC \ '<1 nca~teptat '? Despre o astfel ele uimire , clar legată ele
mari mea exe mp laru lu i prins, ne \·orbeş te Iuve n a l Js~.
" Pe cînd ultimul FlaYi us
( = Domitianus ) s fi~ ia piimîntul pc jumătate mort şi Roma era sclava lui N'~::rone
cel ch el (!)or ccla l ui D omitia nus), un calcan ele o mărime gr ozavă umplu năvodul,
fiind prins îna intea templ ului Vencr ei, p e care îl în treţine A ncona, col01~ i e cloJ ' i că 1:;:;. Şi n u era ma i mic d ecît a ceia p e car e ghea ţa meo ti că l tv. îi acoperă ş i,
numn.i după ce este rup tă de razele arzătoare al e soarelui, le cl;:'t drumul., a~a c[i
<:jung la gurile Pontului LE uxin), m ari ~ i gra ş i , d in cau za J ipsei de mi ~car c din timpul
ier n ii. A cest p eşte de o mări me nemaivăzut[\ fu sorocit ele stăpîn ul luntrci :;-i al
n~ivocl ulu i să f ie dă rui t pontificelu i ma xim" . Satira merită să fi e ci t ită şi azi,
pentr u povestirea pliMt de h az a a cestu i ca lcan şi p entru cons iliul de stat con v ocat
d e Domit ia nus în ved erea preparării acestui calcan enorm ! Dup~t p ărerea lui
Plin!us J&>, calcanul de Ravenna avea o ca r ne f oarte g ustoas ă.
t:~ O p. cit. , p. 62, v . 123.
1; ti Pliniu s, NGt. Nist., U, 66; Seneca, N.Q ., 3, 18, 5; Ausonius, Mos., 117.
177 V ezi S eneca, S(Ticri f ilozofice Giese, BPT , nr. 1089, p. 233-23-t, cap. XVIII.
m E xp!icaţia o g;isi m la Lidor din S e,·i lJa, Oriyi n l!s, 12, 6, 6.
t7.J Nat . ll i st .. \1, 72.
1:-<1 DLH.M., s .,· . <.:amlnd«.
-~1 Dic jionm· wrc-:·omcm, E<l . ~ ti in~ . ~.i c ncicl., Bucu reşti, 1979, s.Y. lwlkcm.
:!.:;:! Sa.tire, I V, 39-45 (traci. Anghel Marin escu).

Port la Marea Adri a tică ,
JS:. Palus Maeo tis, azi Marca
1~~ N at. Hist., 9, 169.
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Dcnum.it,ea noastrli pentru acest peşte e de origine turcă şi semnific{t "scut,
deci e m etafo1·ici:t, a)a cum c !;>i cea greco-ro mană , care se rdcr.:i la
forma rom bicii, fusiformă .
Specia existentă în Marea Neagră, Rhombus (Scophtalmus) maeot.icus, c cel
mai, m are plcuronectid elin această m are. Foarte des întîlnit e "calcanul mic",
Rhombus laevis (v . C.S. Antonescu, s.c., 163- 165).
49. Epozii (lat. epodes, -urn ;n . pl.) sînt ,.un soi de peşti plaţi", iati
(v . 126), ne spu ne Ovidius, clPci din accea~i categoric cu limba , cambula şi calcanul, am i ntiţi în versurile 124-12.;, constiil~ind, cum afirmam ş i mai .sus, un
g;·up apar te, conturat ca atare şi <.i: poet. Ştiinţific, constituie
Pleuronectidele,
peşti care prezintă fenomenul de l:omocromie vari abilă , adicu î~i potrivesc culoarea corpului după aceea a func1 ,[ui apelor în care stau 1>'~>, fenomen am intit
mai sus, la caracatiţă . Despre fap tul că sînt peşti plaţi ne vorbeşte şi Plinius lâ,
numai că , la el, apare forma epodas în loc de epodes : epodas lati generis, "o
varietate de form ă (p)lată". Din p[tcate, nu a putut fi identificu.t, deoarece nu
mai c amintit în alte texte c~nlicc . La Aristotel 1"\ se întîlneşte forma apoda,
"f ără picioare" , dar care nu se referă la o specie sau la un gen de peşti, ci la
,,toate anin1alele înotătoare filră p ic ioare'" !S!J ; cu Fri'-irc J~ c1 if~"ritC"le interp!(~~ii rt
cauzate de găsir:ea form ei corecte a numelui acestui peşte trimitem la EDSl.J,
loco iam citato. Capponi 190 care păstrează forma "epodes", traduce prin razza,
raic al f rancezilor, iar la noi vatosul sau vu l pea-de- mare, Raja clavata, un peşte
deasemenea plat, care trăieşte pc fundurile nisipoase ale zonei noastre Jilorak
(v . C . S . An tonescu o.c., p . l65-16i).
50. B rnas,;:-de-mare (lat. ranct gr. batrachos).
Despr e broaştele marine Ovidius ne spune doar că sînt "moi pe spinare" ,
molles tergore ('-'. 126). Quicherr.t, în dicţionarul s.:iu, traduce rana p·in "mm·tinpcchcur (poisson)" şi trimite, pentru amănun te, la Plinius, la care apare sub
numele de r<ma marina, ş i la Cicero, De natura cleorum, 2, 123 .
Cîteva amănunte, culese de la oei vechi, le 6ilsim la EDSD 111 : "această
broasck't-dc-mare. al cărei nume complet este bcitrachos halieus - - rana. piscatri.r:,
"broasca pcscăr iţă" 1u~. este la beaudroie, "peştclc -und iţar" , Lophu.> piscatMius,
seamănă cu brcasca terestră prin capul St'u peste măsură de mare, guril or izontală ':'i clespical[t, corpul fără solzi acoperit de o piele moale şi vîscoască (m olles
teryore)" . Acest peşte c ~ i azi numit la Patras batrach6psaro, "p e~tele-orca scă" sau
"broasca-peşte· ' , în lta lia ranc piscatri ci, "broa~te-pe scZI!·iţc", iar în Fr~:nţa poarti't,
dup('i regiuni , numele de ,.le beaudroie, l e baudreuil, le c;apaud de meT, le qrep a\·uză",

nouille pecheuse,. le diable" 1n:J_

··

Pe ţ~1rmurile atla n t ice ale An,eri,~ ii , pe fundur i netede între pietre şi iarbă
:le-marc trăieşte peştele- broască ; pielea sa nu arc solzi 191 . Cît despre pe.~teie
undiţc.r, mai sus amintit, populează tcate murile europene d in nordul Atl.antlcului
şi pîn ă în M area Neagră, dar se întîlneşte mai u.lcs î n Mediterana.
·
51. Guvidul (lat. gobius, g l'. kobi6s) c "lunecos şi nevătămător cuiva prin
spina dorsală" . lubricus et sp-ina nocuus non gobius ulli (v. 130). La Iuvenalis s i
Ausonius, îl găsim sub forma gobio, -onis, iar la Plinius şi Martialis- gobiu:~. -ii L::,_
L a Aristotel, îl întîlnim şi ca peşte de mare, litoral şi saxatil, cla r şi ca peşte ele
C. S . Antonescu, o p. cit., p . 162-163.
Nat. Hist., 32, 152.
1>'-' Istoria Animalelor, 1, 5, 489 b.
l l') EDSD, p . 63, V . 126.
·m Capponi, voi. II, p . 553-554.
t !ll Op. cit., p . 63 ; Cappon i, p . 554-558.
m Nat. Hist., 9, 143.
1!1:1 EDSD, p. 63.
w. Lumea animalelor după B1 ehm, p. 283.
1~:•. Q uich erat, s.Y. gobi us.
N;
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rîu l!J;_ Thcoohrast şi , dup ă el, Plinius iD7 pl asează guv1z11 111 Pon t(ul Euxin), consi -ctcrînclu-1, de ci. o varietat e ponti că , p rintre p eştii ob iş nu iţi n i m ări i , peculiar es
1na:is W-t.

E un

·

des întîlnit în Mar ea >Jeagră (Y. C. S. Antonescu, o.c., p . 135).
52. Ca!marul (la t. ZoUigojloligo, -inis f.j , .poartă în corpul sau alb ca
neaua un lichid oiră \"i tor de culoar e n:eagrii" , n igr u m niveo p ortans i n corpore
virus (v. 131). E a i t reilea cefalopcd me nţ ionat de Ovidius p in~. acum, în a fară de
caracatiţă (polypus, v. 32, supr a: n r. 5) ş i sepia (v . Hl, supra : nr. 2) . Ca !1i acestea,
e o moiuscă marin[!, avînd for ma unui buzu na r flosc de c uloare ară m ic-ro<;c<~i [t
pe faţa superioară ş i albă p e cea inferioară, de u nde $i a ntiteza oYidiană (nigrum
-ni"·eo}. Ca ~i seme ncle ei, sepia ~ i caracatiţa, Zolligo îm proa!1că un fel de " ccrneal:'t"
nea:~r-2., un lichid otrăvitor, cum spun·c Ovidius, cu car e colorează r.pa , cr eînd un
fel de ecran protector în spatele căruia se camuflează şi poate sci>.pa ele adversa!'.
in legătură cu acest procedeu de autoapărare, P lini us t~J atrage atenţia c<i şi calmarul ~ i sepia, "în momentul cînd simt dt sînt sur pr inse, răspîndesc în j urul lor o
ncgn:•ală ((<oram.enium), pe care o ;:~u în loc ele sînge ( ! ) şi se a scund în apa astfel
înnt.-gritii (infu.scata aqua) . .Sat iri cul Horatius :~v", foloseşte în mod figurat referinţa
la lichidul oin:Yi~o r cjectat de accast[t moluscă : " asta e otrava calmurului negru·· ,
hic ninrae succus lo?liginis. Există ş i cal mar de dimensiune mai mică , lolligunctda :rH.
!n i'vTa,·ca Neag ră nu e x istă acest cefalopod.
53. Porcul-de-mare (lm .
sus, gr. h ys) e un pest~ <F'reslv·· dw·us, cum
il Cctracu:'rizează Ovidius (v. 133). Urmîndu-1 pe Archc~t~at~'s';a~.
~t11neie i s-ar
datora faptului că rî mă pămîntul cu botul. In lettim1 existft <;i un diminuliY :
<uUus. "porcu<;oru l", p recum ~i porcus mari nus.
Astfel, Isiclor di n Scvilla 2'"
Yorb c<;~ e de "j)Orcii marini" (porci marini) care, în popor, sîni. numiţi ~i porcu~::>ri (stâlli), fiindcii, în tim p c0 î~i ca ută hrana, rimă (fodiu nt), sub ape, p <'\ mintul întocm<1i ca porcul (m ore suis). Porcu s mcrr inu s ~i dim inutivul porcu!us
marinus l- m· dcsemn:: p c marsu in care groh ă i c ş i e numit de i talieni
po rco·
nwr·ino . iar ele fra ncezi cochon de mer :JoY. _ Pentru Cappon i 200. d uri sues d in
versul ·lui Q\·idit.:s ar putea Ii, a~a cun1 t raduce el, " feroc i pesci ba lcstr a", pentru
Rid1in onr! sint "file-fislr', iar pentru Cotte : orbis porcus orthagoriscu s,. " la mole
ou Poi'>S0'1 lllnc" ~%_
D-:sprc porcul-de-mare d in apele noastre, Scorpaen a porcus, specie adap\.atft
cu ·totul ::'1/l;irii Negre, Y . C. S . Antonescu, o.c., p . 15 ~.
5,±. Cm·ida (lat. cari.>, idis f. , gi-. ka ris) c "incovoiată" , sinu osa cari;; : nslfe1 .
de· atribut ii · r:<l. Ovicli"us, p e ntru că, int r- adevăr , are spi narea rec u rbată . După
.!lrisioie; C·' 7 , asemenea crustacei :-,înt de patr u fel ur i : langusta (lcarabos), homarul
{cc~~-a/:os} , cre,:etele sa u carida (kari s) şi crabul (lcaTidnos); tot Ari:,lotcl subhn partc <~.>tfd familia carizilor : kyphai, "cocoşaţii", - care ar explica, intr-u n f::l,
:::pitd<.tl sinuoscL dat ele poetul r oman - lcrangones şi to kikron gi nos.
.Şi azi , p c: ţă rmu l ncstru, peştele e cunoscut sub num0lc de caridă (pl. carizi)
~a u. r,m· idă (pl. garizi), clupi\ neogr. karida.
53. Măgăru ş u l -de -ma re (lat. asellus mar-inus, gr. 6nos şi 6nislws) c considerat
de Ov idius, ,,n2demn de u n nume atît de înjosi lor", tam deformi non dipnu.s
peşte

1 ~~;

Istoria A n imalelor, 8, 15, 11 (gu\'idul ele mare) ~ i 8, 20, 4 (guviclul de r îu).
Nat. H isl ., 9 . 117.
i!H ibid., 32. 146.
:1 !:-o.J i-.J at. J-J ist., 9, 84.
200 Sat. 1, -±, 100 .
~>Jl F laut, Casinc:, 2, 8, 57. Lysidamu,; îl tr imite pe Olympio să cu mp2rc din

1 1

piaţii

,.scpioare, stridii, ca lmari di n cei mic uţi" (lrad. N . Teic<i).
2 >2 Citat ele A thenaics, 326 f.
2 '"l OTiqines, J 2, 6, 12.
:w. EDSD, p . 64-65.
<n.> Capponi, p . 571 - 57-f.
20G Citc:tţ i de EDSD , p . 65.
~··~ Istori a Anima lE' l or, 4, 2, 1 ş i urm .
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nomine asellu 8 (v . 133). Cine-i ... acest magaruş al apelor m arine'! Alf<1m d e la.
Plinius ~ns cu sîn t două soiuri d iferite ş i ca formă şi ca gust : unu l mic, callaris,
d e ca litate inferioară (asellorum generis pessimus), ~ i altul, bacchus, o \·ari!"tate

ceva mai pr eţuit ă, care ~e prindea î n largul mc"1rii, la adînc. Pentru r o m ani eonstituia un fel de mîncare apreciate\ in care intrau, după reţ e ta păstrat;~ de Api-·
cius ~ou, pe lîngă carnea f1·iptă de asellus, cirnaţi ele porc, ficăţei de p u i, actinii.
str idii şi brîn ză proaspătă~~~~. Athenaios afirm ă : " Eu însumi am privit în rîul
A rethusa, care curge prin Chalcis, - po ate şi cei mai mulţi dintre no i au făcut
aşa ~i a m zărit ehestre [peşti num.iţi "măgăru~i"] ce pot fi prinse cu m îna" m _
Iht iologul român Sergiu Cărăuşu ~ 1 2 vorbeşte ele un A sellus aquaiicu s. nu.
marinus care în să face parue di n tre cr ustaeeele s uper ioare (lsopoclcr e). Ar fi,
după caridă (supra- nr. 5-!) şi clup~o\ cei care acceptă lecţiunea cance r în loc el~
conger j gonger (s upr a- nr. 36) al treilea crustaceu amintit de poet în poemul sfm.
56. Sturionul (lat. acipen ser ş i acipen si s, gr. akipesi os), că nâa 0Yiclius i se
adresează ca u nei persoane (\'. 13-t), e un peşte cunoscu t d oar în ape străi ne :
tuque, peregr inis a.cipenser nobilis undis! Doi p e şti sîn t prezentaţ i d e poet în
cuvinte elogioase şi asem ănătoare : elops v . 96 - :;upra 12 : (siurionul mic) ~i.
acum acipenser , stu rionul comun, obiş nuit. Iatc"t în ce paralelism, numai că în
versuri s ituate la di stanţă , sînt menţiona ţi cei eloi p eş ti de elită : et pret iosus
elops nostris incognitus undis !'; i tuque, pe r Pgrinis acipen ser nobilig unids : u n ul
e prezentat ca "necunosc ut in apele noastre" (elopsu l), ceU1lal t dimpotriYă ca _,bine
cunoscut", nobilis, în apele străine
(acipenserul). R eţ inem că a mbele Y aric-tăţi
s înt, prin urmare, :;trt"1ine ele apele că rora p oetul le acordă precizarea că ~înt
undae nostrae. O iclenti ficare a celor două specii a fost făcută de EDSD m . 3azînd u-se pe Plini us 1 ~'' care preciza că "uni il numesc elops, pe ncipenser" ~i că
Athenaios 21 " îi reproşa lui Apion că ii confu nda p e cei doi pc~ti, nju ngc la concluzia că, în t imp ce CICipenser e " sturionul . o bi şnuit" (l'estm·geon com un, denumit
ştiinţific A cipenser stuTio L) care, în prezen t, e cunoscut în Meditera oecdet ală
pînă la Sete, în golful Lyon, elops ar fi " micul stur ion" (le petit e:-;Lur geon ou l<!
ster!et), denumit şti inţifi c A cipen se1· Rhutenus !-., cega, ( cunoscută la noi ), care
9.pa r ţine Mcd itcranei orientale ~i Mării Negre. Pentru antichitate, însă, reţinem
că a m lnclow1 varie tăţile şi elops şi acipenser er au străin e d e apele, la care
se gîndea Ovidiu s : Adriatica , Ionica, Tirenia na , mări ce înconjoa ră peninsula
i talică ~ i, d i mpotr i vă,
cunoscute ca existente în npe străine,
..clepăr:a te
d e Italia" : Mediterana răsărit~ a nti, Egeea, P ropontida, P o n tul Euxin. Ambele varie t ăţi piscicole se bucură d e epitete excepţion ale , nefolosite in legMur<î
c u alţ i peşti : p r et iosus elops ~i nob"ilis acipenser.
Carnea del icioasii a acc.<;tor
eloi peşti era cunoscută şi preţuită ele cei \·echi. Plinius ~ I G af i r mă c[t " mulţ i
i-a u acordat elopsul ui cea m a i de seamă d istin t ie în ce privea saY o<:rea
dlrnii sale" , h elo pi palmam saporis i n tcr pisces multi d.ed.er e. Ş i alţi scrii tm·i ai
ant ichitatii (Enniu s Varr o Aulus Gellius, Athenaios, Columella) apreciau e!opsul,
în \Tem~ ce Macr~bius, i'n S~ttuTnalia, arată cît era de preţuită carnea ele .a cipen ser 1 17 .
13~

Nat. Hist., 9, 61 ; 32, 146 .
De re coquinCI1·iCI, II, 3, l.W.
~l() EDSD, p . 65, V . 133.
2 ll Ospăţ ul înţelep ! ilor, 8, 3.
1 1~ S. Cără u şu, op . cit., p. 118.
11:1 Op. cit., p. 52, Y. 96 (elops).
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LE POEME JIALlEUTICON D'OVIDE

IOAN JVIIClJ
Resume

Les livres out leur clcstinee, habent sua fnta z.ibelli, d'apres l'aphorisme du
poete grammai r ien Terentianus Maurus. On peut dire la meme chose en ce qui
concerne le poeme cl'Ovide, les Halieutiques, !Talieuiicon (libellus) o u Halie1~tica,
dC'UX formes qui designent l a m eme oeuvre oviclienne.
Mise en doute sous !'aspect ele son appartenance ~~ l'oeuvr e ele l'exile. le
poeme clej<i nomme est arriYe, aYec le t;emps qui passe, qu"il soit de plus en plus
au cenh"e des preoccupations des cher('h eurs clan~ le rlomai ne de la ph ilologie
classique, ct non sculement pour le philologue mais aussi pour les naturalistes,
en espece pour les ichtyologistes, cat· le poeme clont nous venons de parter merite
l "inte rct particulit·r, l'attention speciale q u·on a lui clonne non seulement chez
nous, mais dans les aulrcs pays ele l 'Europe. Par exemple, d a ns l'entre temps,
dans la derniere trentaine, ont paru: a Torino, en 195fi. P . Ovielii N aso ni s Halieufica
de F. W . L enz ; n Londre, e n l 962, The !Ialieutica ascribed to Oviel; a Lciden,
en 1972, P. Ovidii Nasonis !Ialieuticon (Col!. Roma A et erna) en deux Yolume-;
qui totalisent plus de six cent pages (615), et en fin a Paris, en 1975, les HaLieutiques, texte etabli, traduit et commcnte par E . De Sa int- Denis, p r ofesseur honoraire ~~ la Faculte des Lettes ele Djon, a,·ec lequcl j'ai eu l'honncur cl"ett·e en
eorrcspondance par la communaute de nos preoccupations en ce qui regarde ce
poeme d'Ovide.
Chez nous ont paru, jusqu';·l prese.nt. trois traduclions ; moi-meme j'ai donne
une version roumaine en hexametres
dactyliques et un commentairc quc j'ai
publ ie A Constantza, dans la revue Tomis. Des ich t.' ologistes roumnins ~c sont
occupe, m a is cn passant : de ce poeme : le docteur M. T . Gomoiu (dans le Cuiele
pou.r la connaisscmce ele la fleure et la faune marine du l"ittoml roumain.e d e la
Mer Noir e, Agigea, 1976) et l'ingenieur Gheorghe I. Manea (dans son volume sur
Lr?s egturqeonsjAeipensr?rielae-', taxonomie, biologie, cultur e et amenauements pour
les cstu Tqeno s). Parmi les ecriYains o nt abordc cette problem e : Ovidiu Ddmba
(dans Ovidiu, poetul Romei şi al Tomisului. Ee! . T i neretului, 1960, p. 305-306) ct
Homulus Zaharia (dan s Semnul deljinului, Ecl. Emin escu , Buc., 1976, passi m ).
En quelques mots nous pouYons d ir e, faisan t la somme de ee que nou-;

m·ons pade )usqu'ici, qu'on peut signaler un veritable essor en face de ce pelit
poem e pas suffisamment pris c n consideration jusqu';i nos jo1 1rs.
L'oeu vre c.I'Ovicle ne se resume pas, comme nous le saYons , a ux p oem cs
integr alement conserves. L es unes se s ant p er clues presquc en totalite ; des autres
nous n'avons pas que des fragment.s, comrne s'est passe a\·ec les
Halieutiques,.
oeu,Te ele viei l l cs~e de l'ex il e. De Pline d'Ancie n. q ui 11 cite Ov ide et son. poem 0
hal iieutiq uc deux fois d11ns sa Noturalis Histo ria (32, 152) nou s "avons qu'il a ecrit
cettl: oeuvrc it Tomis (in Ponto) C't pendant l es dernieres annees de sa vie (supremis suis temporibu s), car c 'est la mort du poetc, s un·enue en 17 '18 a nnee ele
notre ere, qui a interrompu la realisation integrale de cct opusculu m. qui nous
in teresse beaucoup, car il s 'agit non seulement des poissons ele la Mecl iterrance,
mais a u ssi cltt P ont Euxin. Pline, qui a connu les Haliett l iqu es d'Ovicle. les a con-·
'·nitees et a t ire de eette oeuvre d es note<; pour son llistoiTe N aturellc, affirme ,
par se<> mots, l'indubitable patcrni te oviclienne ele ce poe me infortune, comme sonauteur : Mihi vielen.tur mira, quae Ovielius pr odidit piscium inqenia, in ea volumine·
quod Jlaleut.icon inscribitw· (32, 2) . Il m e semble eblouissan t ce que o,· icle nous
a clevoile en ce qui concerne le nGturel de poi sson , dans ce poeme qui porte k
t itre rl' Halieuticon" .
Quoiquc ce poeme est an·iye jusqu':·t no.s temps nvec toti( <' u ne scrie' ele
lacunes, les J 3-1 des Yers du poeme nous p er m ettent li fain~ toutc une serie de
concll.tc~t' I1tes rcflexions. En premier lieu l'a uteur du poeme semble qu'il se soit
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pl'op:>se un parallele entre les cn':atnrcs tc:r:·cslres et mm·ines, cn demnrrant fu fa it
quc la nature a donne ;i tous les a nima ux t res pctits et des Ctres plus grancls q ui
se nourisscnt aYec les prcm icrs. L e poele s 'occupc cl'une zone, clirai- je, littcralc,
Olt re, cn)a;ures m~:r i nes trOU\'<.:icnt les con ditions biologiq ues ele clc\'C:ioppemcnt
el c::: proli[eration . Ils sont m cntionnes quelqlit's \'m·ietes ele pois:;ons clificiles ;,
iclc•ntiîie. nwi-; pas impo~;~ i blc~ . Eilcs peLt\'ent c lre, cl'apres mon opi n ion . ou cl<?s
espl.c..;.s dej:·l disparues c!c la Mcr Koire, ou a\'f'C.: des noms localcs, toujours getiepiC • incon nus dans 1 c Yocabulairc ichtyologique.
P<lrmi les t-:-rme~ clcnominati fs des poissons, ceux en grec
constituent la
majorite et cem: en latin sont c·n ncn-..0n~ plus rcduit. Notr ~ imprcs~ion c;t q~..<e,
n:(· :;~r sous le n.1m l~t i n do qu~'!qucs es;)eccs d::: poissons, il est possible, d'etre
c;;,sim;;lec> ries dcn0minai!ons ~.utochtones des i)Ois-;ons, clE~nominat i ons frequen.es
:J :;::nr~me:h {'h(;z nos aii:'tlis ],..<; Geto-Da::cs. clnnt !e poetc mi'•mc soutcn.:tit q:l2, :\
T<' r··is, ils etaicnt plu:, nombrcux que les Gr·ccs: Q uippe s1m1.l.l nobi.~ habilDt cii~
c• imir:·• n;ti/oibc.rbciîl.!S, (>! terti plus quoque ;Jar!(' t.::nct (Tr ., V , 10. 29 -~0) . Voiei
quclqnes nomcs latin<; dr poisson-; d u te~:.e o,·idic'n sous ll'squcl-; nous supp~.so;1s
des t<'·,·p1f's indig€mns : Lttpus, Roves,
Sa:ralilis, Faber , Umbrae. Merulae, Sv.es,
Asclw~ ... l.'oilit pourquoi nou-; croyons que le po&me cicd ie par Ovidc it 1<!. pcche
pnis~ t' ~uscih r d 'nutrcs prob t e;~ws ext;-ememcnt intcrpss.'lnb;.
,\ ce qu'i! pamit, la !'J'orluctivitc ele la pcci1e dans J'J'.ntiquitc, sw· not :e
litto:·al, c .:c:t ar·f>l'~ciablc, ainsi comme il re-,ult(' de l'inscription ele Flaui,ts
Sabinu.', cl~rflnvc::'tC :1 IIisl"ia (\'. V. PfuTan. Le commenccment de la v .'e
romnin c d i' •m'!cuc:he~·e du Danube, Buc.n·c'St, 192~. p . 78- 79) cl'ou il re;;sort q:te
,.it p '' 1 i'!'C::; It' scul rcvenu de la cite etait celu i du poisson :,alt" . •-\. Torni-;, au~si
bit n (Jll' ·1 Hi~';ri<, ct cl.1ns ~cs .t•.ttrs h·\bitats Jl<'l'teiquc::;, les hmr:ncs pratiquaient
]a p[chc. Jlc, etaicat ici bC'uUCOUp de pecheurs l't cie ncgociants ele poisson, tl qW,
sans· cloute, l e po&te pouv ai t s'aclreser ct s'in(orm cr d irectemen t. cn gr,::c ou da:1s
h Jan'·UC ,t(elique qu'i l savait, en ce q ui n.•?,arde la faun<? m <1rinc cltt Pon t Euxin
ct meme lacustr<'. car il y avait toute u ne scrie ele l;,'cs li itoral~. E n CC' qui ccncerr.r:> l<l p~·c!'le <1 Tomis ct clans ies eaux qui. au n on1 et au sud de In cit~ n~i
lesien ne ele T om is, baign.:tknt l e littoral,
Ovidc a troun' au~si ele<; somTc<;
d'informat ion tres r iches dans lf's eC'rits ries Grccs ct des Romains qui a\·aiPnt
rapport au sujet du po&m e cies lfalieutiaue~.
L'et ude d u fra,qmcnt C'onsen·e ele l'IJalicuticon no us fa it croi r e quc, clan;
la pl·emie,·c parUe d u poeme, il s'cgissait de cliverscs a nin' aux aq ual i que~ et ele
kn;- l'l"! n i(~rc ele vi\Te, et<mt rcscrv&e i1 la pechf' ct a u cliffer ents tech niques de
pf•C'hcur 1:1 clcuxiEm1c p<>rtie clu poem e. Apres qu'il s'est occupe dans l es· prcmiers
h<'x::r·:etrcs. J·- 8 1, cks ::tnim lUX terr cstes et nq u r.tiq ues cn parallcl c. sous ·k r apport
du r~~c;a n c>t ele' la C'OI1SC'l'Y<ltion ele lNlr vie, l e poetc passc. a\'e(' le ver<; H2. de la
cha<,s<' ;\ h p(>chc. I1 ne '<('mblc p!'!s ctre l e pnrti<.;m ele ];J grnncle pc•clv•. Il Jaissc
il la Ydonte ele rhanm faire la choix entrc u n lieu ct l'autrc (v . 85), :'t savo ir le
plus inclique p<tr l ' uti!ite (\'. 85- 91). Dcux etaint l es mocla lites ele la perhe pratiqwk sur le Jit'tor.:t'e pontique et q u i sont mcntionnees par 0Yi cle : avec l;:i ligne
ct uvcc IC' filet dC' p&che. 1 .c poetc prec i ~e qu'ils sont impropres it la . pec-hc les
li cux OiJ uous~ent ck~ herbes marines e t clcs algues q u i f!ottent <Hl fond de l 'eau
el qui prnvo('ucnt dco:; cliffiC'ultes nux fil ets clcs pccheurs (v. 90-91). Da ns un vcrs
(92), Q,·id<? qu i s'et c1it fam i li:-~ri se, pendant son exil , avcc l'Ctenduc des <'aux cuxin iquE>s con state quC' les poissons ne se tiennent pas :1\lX m em e~ endroits : Discrip.~it
sedes vm·ie Na tura profuncli, nl'c cunctos u na voluit consisterq pisces ('·· 9~-93).
E n p[l'('l, la ;--;.1tn re, Qlil' k pol-te la pcr-;-::•1nific, a f:-~it q~~c la prcfondew· de~ m ers
<;:.>it Y•:ri:'·C' d a rang() a:1ssi quc les poisson·; ne ,·j·.-en \ pa <; ensemblc. :\..iTivc ic i
le poete o-.-ide fait pas.~C"r d cnmt no» ycux plu<.;ieurs Y<!rietes ele> poissons. O n
clirait qn'il fait unc sor\e de dassifica t!on : l es tms, qui a imcn t l e large (qaudent
pelar1o, Y . 9-!), par exem ple : les scombres, les b oeu fs , les lipurcs etc., pu is les
autres. qll i passenl. k ur \'ÎC uprt!s des cC'UC'ils. ou sc plaiscnl il v iv rc dans ies
hcrLes et le sable, commc lc scare, le m ena, le lamyr os, l e s:::n::tris et c. et enfin
d 'nuircs et d'aulr<!s, co m me le gobi, l e calmar , le:> po rcs ele mc>r, l'a55cu llus et
l'a cipcnser, "fa m cux m emc sur les borc!s c?tr<J ngcrs" .

