TERMI NOLOGIE MARINA ŞI IIALIEUTICA IN OPERELE
OVIDIENE DIN EXIL
IOA N MICU

Ne vom referi, în lucrarea de faţă, nwnai la unele opere scrise î n exil de
Ovidiu, şi anume ·l a cunoscutele "Scrisori de la Pontul Euxin", Tristia şi Pontica,
şi la n u de puţine ori contestatele, ca apartenenţă ovidia nă , Halieutica. Ne-am
oprit :la acestea t rei , deş i ne-am fi putut referi la întreaga operă a poetului, c ăci
in toate operele sale se face auzit tumultul mărilor, fie că sînt crea ţi i de tinereţe,
fie că sint poeme a'le maturităţii , fie, în sfîrşit, că sint scrierile din exil. In nici
unele nu găsim i'nsă atît de mulţi term eni din v astul domeniu marin şi halieutic,
ca în cele trei carmina deja amintite. In primele două colecţii de scrisori, în "Triste"
şi "Pontice", termenii r eferitori la mare şi nav igaţ ie sînt tot aşa de num eroşi, p e
cit e de bogată terminologia cu referinţă la peşti şi pescuit din "Halieutice".
Dintre termenii privind marea şi navigaţia •, mă voi ocupa de cei r eferitori
la porturi şi la d iferi tele ambarcaţiuni, cu o anum ită frecvenţă in Scrisorile de la
Pontul Euxin.
PORTUS, t er men uti'lizat de poet şi cu sens pr opriu, ad ică "ansam b'lul de
instalaţii portuare anume construite pentru s taţionarea, încărcarea şi descărcarea,
aprovizionarea şi reparaţia etc. a navelor" (vezi Dicţ. marinăresc, Ed. Albatros,
1982, s.v.), dar şi în sens figurat, cu accepţia de "liman salvator", de r efugium sau
d e asylum, deş i , cum spunea în suşi Ovidiu, "ş i in p ort dacă ajung, mă sper ie totwşi
şi portul", attigero portum, :por t u terrebor ab ipso (T 1, 11, 25). Portul de care se
temea şi la care treb uia să ajun gă era Tomis. Poetul dă numele unui întreg şir de
porturi pornind de la Brundisium (pe care nu-l numeşte, dar îl intuim ca punct
de plecare), porturile d in golfU'l corintiac (L echaeum) şi din cel saronic (Cen chreae),
de unde s-a îmbarcat pe nava "Minerva"·, porturile atinse, în Egeea, pînă in insula
Samothrace, unde s-a despărţit de nava ce-i transporta bagajele, navă care avea să
tr eacă Hellespon t ul, Propontida ş i Bosforul, apoi toate por tu rile de p e ~armul de
vest a l Pontului Euxin, pînă la Odessos, unde O vidiu avea să reîntîlnească nava
ş i să meargă pînă la Tom is. Ţărmu rile Pontului stîng sînt caracterizate de el ca
"lipsite de porturi", litora por tubus orba {T 3, 2, 11-12 ; 12, 38), porturile acestea
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fiind îndeobşte o creaţie a oamenilor, a navigatorilor, deoarece ţărmu1, în mod
natural, nu avea intrînd uri ::;au golfuri. El se plînge că Pontul Euxin n u are pOI"luri
bune, adăposti te, placidos por tus (T 4, 11, 58). în unele elin aceste porturi existau
navalia, şantiere navale, de care vorbeşte şi Ovidiu (T 4, 8, 17), unde se făceau
reparaţii şi ch iar construcţii de ambarcaţiuni.
Cel mai obişnuit mij'loc de tra n sport, R ATIS, pl. RATES, e termenul cu care,
prin metonimie, poetul în locuieşte orice fel de amba rcaţie, de la l untre pîn<! la
m a rii~ nave. R ati::, în gr. crx_soiet:, er a o asamblare de trunch iuri sau de bîrne groase,
consbtumd o platformă capabilă de p lutire pe ape f luviale, lacustrc sau marine,
o p l ută, cu o încărcătură oarecare, putînd fi m anevrată ele vî slaşi (remiges), cu o
prăjină sau vîsle (remi) sau chiar cu o pî nză (v elum, pl. vela), după dimensiunile
p.l u tei. Ratis putea să fie şi un bac, o şalandă ori un şlep, sau chiar un ponton.
Cu aşa de variate accepţi uni , nu-i de mirare că poetul, ori de cite ori îl ia în sen s
figurat, înlocu i eşte, cu acest cuvi'n t, variatele feluri de a mb arcaţii .
Cele mai des întîlnite , în versurile exilatului, d up ă rates, sînt CUMBAE sau
CYMBAE (T 1, 1, 85 ; T 2, 330 ; T 3, 4, 16 ; T 5, 12, 28), luntrile sau bărcile de anumite proporţii. Cymba, în gr. /.Ufl-{31), xu{J-(3et::; cuvîntul gr ecesc explică prin etimologia sa atît forma pri mitivă cît şi m area vechime a acestei a m barcatii : răd . ku
e aceeaşi în cyathus, cymbalum, cymbrum etc. şi reprezintă o cav itate oarecare,
ce ne duce cu gîndul la barca scobită în tr unchiul de a r bore, monoxyla. Cînd ambarcaţiunile m a i cons idera bile au fost construi te, cymba a încetat să m ai f ie monoxilă, a păstrat forma recurbată ş i a devenit obişnu i ta barcă a pe::;car ilor de care
vorbeşte şi Ver giliu în Georgice (IV, 194) şi Ovidiu în Amores (III, 6, 11), M etamorfoze (I, 293) şi T r istia (supra). De m ulte ori poetul o foloseşte spre a-şi compara
soarta cu ea.
De mirare e că n u găsi m în ver sur ile sale scapha, o barc ă uşoară, fără catarg, mîn ui tă cu lopeţi fe~losită i"n asigurar ea com unic ă rii într e o navă de mare
tonaj şi coasta sau portul d in apropiere. în schimb e prezent PHASELUS, cu care
sîntem obişnuiţi î ncă din creaţia li rică a lui Catul p r in a cel poem Phaselus ille
quem videtis hospites, amintind de Le bâteau i v r e a lui Artur Rimbaud. Phaselw:
însă nu e o navă (navis), ci o navicula, o corăbioară , sau .c um a trad us T . Naum,
împrumutînd cuvintul din l. italiană , o .,feluca", neologism despre c-ar .- traducătorul
lui avea părerea că .,poate servi drept corespondent românesc al 1atinului phaselus.
corăbioară de diferite mărimi semănîn d cu o păstaie de fasole, de unde şi n umele"
(vezi Catul/ Poezii, Buc., 1969, p . 191, nota IV, 2). Nu tot aşa, însă, lucrînd Ia versiunea românească a Ponticelor, T. Naum a tradus c uv. phaselus întîlnit la Ovidiu,
ci iată cum : .,Voi, navei mele frîn te liman ul de scăpare, .! voi, sprijinul pe care
mulţi alţii m i 1-au dat", Vos estis f ragili tellus non dura phaselo 1 quamque negant
multi, vos m ihi festis opem (P 1, 10, 39- 40). Nu e vor ba, d eci, de o .,navă" , ci de
o am barcaţiune mai mică, un vas de transport, foarte folosit în primele . secole
dinaintea ş i de la începutul erei noastre, p entru călători, în timp de pace, şi trupe,
î n timp de război. Putea duce şi o cohortă . Cei mai m1ci phaseli - la aceştia se
referă ş i Ovidiu erau nişte simple bărci sau şalupe folosite ,l a t r anspor tul persoa nelor, al mărfuri'lor, cum ş i la remorcări , fi ind făc ute din materiale foarte fragile, de unde, la Ovidiu, fragilis p haselus (sup1'a), cîteodată chiar din tubu_ri de
teracotă . Uşoare şi rapide, ele se manevrau cu vîsle (remi). Cei mai mari phasezi ·
atingeau o talie satisfăcăto are p en tru tran sportul unei într egi cohorte. Ele n a vigau
cu pinze ş i visle în acelaşi timp . Appian şi Sb.·abo menţionează <p'et:c>"IJAO~ _c u trei
rînduri de visle, i ntrînd în categoria vaselor lungi, p.et::xp,X rc).o"i"et:: şi avind f ireste o
mult m a i mare importan ţă decît barca uşoară aşa de des citată de poeţii 'l ati ni,
dintre care i-am a mintit pe Catul şi Ovidiu.
·
Cea mai m are a mbarcatiune la care se refe ră Ovidiu în scrisorile sale pontice este N AVIS, vo: v~ a gr ecilor, termen foarte des întîlnit şi cu sens propr iu şi
cu sens figur at. La ea găsim folosite, pe -cît se poate în poezie, aproape toate elementele constitutive, ele la materialele din care era con struită (lat erum tabulae,
T 1, 2, 47 ; tabulae, T 1, 6, 8 ; pinea texta, T 1, 4, 9 ; trabs, P 1, 3, 76) şi părţile nave_i
(prora puppis, carina, rudentes, vela antemna/antenna, T 3 4, 9 ; T 5, 12, 40, r emz,
ancho;a trasă d in apă cu mîinile, T 3, 9, 14 ; 5, 2, 42, funis, T 3, 9, 13, funia de
fixare ~ unei nave la ţărm petrecută pe după u n suport, care putea fi şi o gră-I
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madă de pietre, agger) şi pînă la personalul unei nave : rector navisjpuppis sau
gubernaţor (cîrmaciul sau timonierul, care cunoaşte ars navigandi şi a înfruntat
nauf r agza, pe care îl compajră cu vizitiu! auriga, T 1, 4, 16), nautae;navitae (mari-

n a rii 'sau m atrozii) , remiges (vîslaşii). Uneori poetul scoate în r elief febrilitatea cu
care marinarii manevrează vergele, antemna demissa, T 3, 4, 9, 1leagă sau dezleagă
o navă de la ţărm (t r epidant Minyae, dum solvitur aggere funis, T 3, 9, 13), trag
ancora din mare (a ncora tra cta, ibid., 14) sau duc corăbiile pentru reparaţii într-un.
şantt~r naval (zn cava ducuntur quassae navalia puppes, T 4, 8, 17); alteori scoate
In evtdenţă sentimentele de prietenească afecţiune dintre marinari si cîrmaciul navei în viaţa lor zilnică pe mare şi in momentele de grea cumpănă ale furtunilor
(1:ectorem clttbiae navita pttppis amat, P 2, 5, 62), dar şi fap tul că înseşi navele
stmt parcă blîndeţea iernii ori venirea timpurie a primăverii ş i se avîntă pe talazuri (s ae~e solent hiemem placiclam sentir e carinae, P 2, 7, 59). Sînt amintiţi şi zeii
protecton ai navelor, ,.zeii pe navă pictaţ i ", pictos cleos, T l , 4, 8, vorbind de nava
care l-a dus pînă în Sinus Co1·inthiacus, ·J a portul Lechacum, sau de cealaltă navă ,
de sub ocrotirea Minervei, Palladio numine, T 1, 10, 12, {figura ei puPtind cască era
pic tată la pupa, ibicl. 1- 2), care l-a purtat pînă în Samothrace şi, apoi, cu bagajele
lui, ~ i-a continuat drumul pi'nclit de naufragii prin Hellcspont, Proponticla, Bosfor
şi Pontul Euxin.
Menţio năm în t reacăt că termenul CLASSJS, flotă, e folosit doar o dată de
Ovidiu în poemele sale pontice, şi a nume în legătură cu flota ele război a grecilor,
classis Argolica (T l, 8, 3) ; aceasta, întorcîndu-se de la Troia, avea să piardă o
mare parte dintre nave din pricina furtunii şi a .promontoriului Caphar eus din · SE
insulei Eubeea, pc a le cărui stînci Nauplius, regele insulei, ordonase să fie aprinse
focuri, în aşa fel ca grecii înşelaţi să se izbească de ţărmuri-le stîncoase 5i astfel,
prin naufragiul lor, să răzbune moartea fiului său Palamecle la Troia (ibid. 83-84).
Dacă, în ce priveşte terminologia m arină, termenii sînt luaţi uneori în sens
propriu, iar de cele mai multe ori, în sens figurat, terminologia halieutică, .î n schimb ,
este folosită de obicei în sens propriu şi rareori în sens figurat. Printre termenii
halieutici folo siţ i de Ovidiu unii denumesc peşti sau animale marine, deci se constituie într-un index piscium et animalittm mari:- Mediterranei et Ponti Euxini,
alţii se referă la mediul acvatic ş i plantele ţnarine, iar alţii la mijloacele ş i uneltele
cu care pot fi prinşi peştii.
. rn ce priveşte terminologia piscicolă, termenii - în număr de 56 (u.nul doar
din ei , cel de la versul 122, e nenumi t, d defi!1it printr-o perifrază) - denumind
peşti sau animale marine, si'n t, majoritatea, în limba greacă, cei în limba latină
fiind într-un număr ceva mai restrîns. Dintre denumirile grece5ti .te amintim pe
următoarele : anthias (=
acanthias), cercyros, chromis, chrysophris, echenais, elops,
epodes, erythinus (= erythrinw:), glaucus, go bius, hippurus, iulis, lamiros, melanurus, polyptts, pompilus, rhombus, scarus, scomb er, sepia, smaris, synodus, thunntts,
xiphias. Iată şi peştii cu denumirea latină : acipenser, asellus, bos, · fab er, lolligo
(o moluscă), lupus, merula, milvus (= miluus), mugil, mullus, muraena, passer,
rana, salpa, saxatilis, scorpius, solea, su s, umbra. Plinius (Nat. hist., XXXII, 152)
ci tează

m ai multe nume ele pe5ti, necunoscute - spune el - altor autori, cu exlui Ovidiu, şi car e, după părerea sa, nu existau în alte m ări decît în Pontul
Euxin. Ace5ti peşti, bos, iuluş/ iulis, mormyr, ch1·ysophry~, perca, maena, epodes,
unii cu nume grece5ti, al ţii cu nume latineşti, Pliniu îi ·c redea specii ,.tomitane",
în consecinţă erau, pentru el, specii caracteristice coastelor tomitane ale Pont~lui
Euxin şi pur tau nume folosite de •l ocuitorii cetăţii pontice unde poetul fusese exilat.
Sîntem ten taţi să dăm o altă expli caţie acestor "specialităţi" piscicole tom1tane ; ele
sint, după părerea noastră mai ales cele latineşti, nişte substitute pentru numele
getice ale peştilor pe care Ovidii.! voia să le comunice, prin poemul său, şi ~itito:
ri lcr să i de la Roma. Că nu le-a dat cu numele ·l or getic, cum am fi vrut n01, e ŞI
firesc : cine le-ar fi înţeles, într-o astfe'l de limbă, la Roma?
·
Denumirile unora dintre peşti sînt interpretabile. De ex., dintre cele grece~ti ,
numele poştilor cu terminaţia - y rtts/urus, de ex. cercyros "coadă ascuţit~~~ hzp:
pttrus ,.coadă ele cal", m el anttrus "coadă neagră" ; apoi : •polypus "(c~) ,~ulte ptcware
(caracat iţa), chromis ,,co,l oratul" , chrysophry~. ,.(cu) sprmceana aune _(au rata a r~
manilor, azi clorada p entru reflexele a urii ale .peştelui cînd este prms), echenazs
cepţia
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(de la g.r. sxw = a ţine p e loc, in latineşte remor a), erythinuslerythrinus .,roşia 
ticul", glaucos .,cel de culoare albă-albăstrie sau verde-cenuşie" ; mormyr, gr.
p.opp.upc.> "a mormăi, a murmura", xiphias din gr. i;q>io:c; "spadă", în lat. gladius,
fiind vorba de peştele-spadă, espadonul. Cît priveşte numele latine ale peştilor, ele
a u rezultat d in asimilarea, desigur, una cu totul relativă cîteodată, a animalelor
m arine cu cele terestre, apropieri pe care le face 5i Ovidiu. Astfel de nume putem
cita: a<'ellus "măgăruşul", bos "boul", faber .,dulgherul", lupus ,,'lupul", merula
"mierla", miluus "şoi n1ul", passer "vrabia", rana "broasca", scorpius "scorpia", sus
"po1·cul", saxatilis "pietrarul", umbra "ţigănuşul" .
Terminologia pentru mediul în care trăiesc - fiindcă poetul incearca ş i o
clasificare după habitat a peştilor şi v ieţuitoarelor marine -, distinge două categorii de peşti : unii, cărora le place largul, pisces qui gaudent pelago, v. 94 şi
alţ ii, cărora le place n isipul acoperit de ierburi ş i alge, pisces q1tî herbo>a haren a
laetcmtur, v. 118.
Să vedem şi care sînt elementele de terminologie hal.ieutică , pescă r ească,
menţ ionate de Ovidiu în f ragmentul de poem a juns pînă la noi. Putem distinge,
d upă termenii folosiţi şi d upă i ndica ţiile parţiale date. trei feluri de pescuit : cu
undiţe, cu plase, cu împletiturile de nuiele ("coteţe" sau .,coşuri", nassae)." Intre
un loc (bun; de pescuit) şi altul, susţine Ovidiu (vezi v. 85), doar tu, 1 pescarule, 1
vei alege", inter utrumque loci meli1LS moderabere fu.nem. Expresia ~u n em m oderari sau cea din Metam., (XIII, 923) linum moderari se referă la una şi aceeaş i
practică a pescuitului cu undiţa în care ftmis sau linum nu sint altce'> a decît
sfoara (saeta) legată de o nui a sau o trestie flexibilă , lent1LS calamus, (car.a sau
hartmdo) şi avînd la capătul ei un cîrlig (hamus) în care se punea momeala esca ).
Toate elementele acestui mocl elementar de pescuit, unul din cele m ai vechi şi
mai răspî n dite mij loace de pescuit, le gă si m în Halientica lui Ovidiu. Dar aceeaşi
expresie poate fi luată şi într-un sens mai general de "modalitate de pescuir e",
f unem aut Tetia moderari, tn raport de locul unde se practică pescuitul (piscatus
sau piscatio). "Dacă sint stînci, ele cer mai curînd cu undiţa prinsul", asper a num
saxis loca sint - nam talia [loca] lentos 1 d eposcunt calamos (v. 86-87), "iar da că -i
ţărmul {submarin n.n.] curat, prinzi peşte mai bine cu plasa", at purum r etia
litus deposcunt (8) ). Plasa (rete, pl. retia) era, deci, un alt mod de pescuit pentru
locurile neaccidentate, curate, purum litus, cum spune Ovidiu. Intr-o compara ţ ie
din Tristia (3, 4, 11-12), Ovidiu vorbeşte de cortex lev i s, pluta uşoară pusă de
pescari la partea de sus a plasei, şi de grave onus, greutatea de plumb, pusă la
partea de jos a plasei, ca să-i dea acesteia poziţia verticală. Interpretarea aparţine
lui It. Ripert (v.Ovide, Les Tristes, l es Pontiques... Halieutiques, ed. Garnier , Paris,
1937, p. 495, nota 293). O asemenea plasă de pescuit putem vedea pe placa sepulcrală a retiarului Argoutos, descoperită, cu mulţi ani în urmă, la Constanţa.
In fine, o a treia modalitate de pescuit, presupune o tehnică mai avansată ,
cu instrumente sau unelte de pescuit realizate din împletitură de nuiele cu stuf
ş i papură. Nassa de care aminteşte Ovidiu este o împletitură de nuiele (vimen,
pl. vimina), întărită cu papură ori coa j ă de tei, construită in forma unui butoi
pus culcat pe fundul apei şi avînd o singură deschizătură laterală, în felul unei
piinii cu partea conică spre interior. Locul de ieşire, în partea interioară, e prevăzut cu n işte virfuri asc uţite a le capetelor de n ui ele (radii) care nu-i mai dau
posibilitate peştelu i să i asă. Se practica în antich itate şi se practică şi azi acolo
unde mai ales apele sînt joase, unde fundul apei este pietros şi acoperit cu plante
acvatice. Pe o monedă din Bizanţ (vezi Dict. des antiquites, tom. I V, N-Q, p. 2,
fig. 5259), bătută în sec. III e.n. se văd două astfel de nassae, semn d istinctiv. că
locuitorii acestui oraş se întreţineau, în mare parte, din produ cţia de peş te. De
asemenea, într-un mozaic, aparţinîn d muzeului din Susa {ibid., fig. 5260), se văd
nişte pescari scoţînd nasele din apă. Pe ţărmurile noastre, nu ştim să se fi descoper.it asemenea ilustrări ale ocupaţii lor pescăreşti, ceea ce nu exclude apariţia
lor în viitoare săpături arheologice. Datele, oferite nouă de Ovidiu, sînt i n măsură
să completeze goluri în cele două discipline : navigaţia şi halieutica.
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TERMINOLOGIE MARINE ET HALIEUTIQUE DANS LES OEUVRES
OVIDIENNES DU TEMPS DE L'EXIL

En employant les donnees qui se referent, - dans les oeuvres ecrites par
Ovide pendant son exil a Tomes c'est-a-dire les Tristes, les Pontiques et les Hatienti(ju.es - aux termes marines et de peche, l'auteur a scinde son etude en cleux
parties.
Dans la p remiere partie, il s'occupe des termes ovid iennes qui se rapportent aux h avres et a des embarcations (portus, ratis, cymba, phaselus, navis, classi.s), montrant que ces termes sont utilises par l'exile beaucoup de fois dans leur
sens figure, pas dans leu r sens propr e, car il compare son existence et sa destinee
meme ă des embarcations portees sur les vagues des mers par les tempetes.
Dans la deuxieme partie de l'etude, l'auteur s'occupe, - employant les
donnees specialement des Halientiques, poeme ecrit par Ovide, en exil, vers le
fin de sa vie - des poissons de la Mer Mediterranee et du Pont Euxin. Il se
refere aux 56 termes halientiques mentionnes et ă la tentative du poete de faire
une classification dans deux categories piscicoles :
1. poissons qui a iment le large, a vrai dire qu'il vivent dans les zones ou
regions pellagiques (pisces qui gaudent pelago) ;
2. poissons qui aimen t v ivre dans le voisinage du bord areneux et r ocheux
de la m er, dans une region littoral (p~sces qui herbosa han>na la etantur). E nfin
l'auteur indique les modalites de peche rappelees par Ovide dans son poeme : â
la ligne (cum linea), avec le filet de peche (cmn rete) et avec des prisons d'osier
rcum viminibus nassae).

