NICOLAE LASCU

"VILLA LUI OVIDIU" DE LA SULMONA

Dintre numeroasele tmditii despre Ovidiu, pastrate de-a lungul
'veacurilor la Sulmona. caracter mai durabil l-au avut acelea în care
'se vorbeste despre poet ca proprietar, - atît în oras cît si în afara lui.
Persistenta mai îndelungata a acestor traditii se datoreste, în primul
rînd, cailor lor de formare si elementelor materiale care le-alU servit
ca suport. Caci, în nici un caz nu poate fi vorba despre o transmitere
diI1ecta, despre o traditie istorica neîntrerupta în care sa se reflecte
realitatea concreta.
Elementele materiale care au servit ca principal suport pentru
aceste traditii îl constituie stirile oferite de însasi opera poetului. Pe
.acestea, s-au grefat în cursul timpului, alte elemente, izvorîte din ima,ginatia populara în legatura cu urmele materiale ale unor monJU!I1ente
despre oare nimeni nu mai stia cu precizie ce au reprezentat cîndva,
brodînd în jurul lor lucruri si fapte cu totul straine de realitate. In
felul acesta, s-a ajuns - dupacum voi arata în cele ce urmeaza - sa
.se lege numele lui Ovidiu de unele edificii din oras sau de unele ruine
din afara lui, atribuindu-li-se chiar si o anumita destinatie.
Luîndu-se ca ipunct de pleoare frecventele mentiuni ale poetului,
mai ales din scrierile din tinerete, despre orasul sau natal, precum si
·despre frumusetile naturii înconjuratoare, s-a presupus ca Ovidiu venea
.deseori - mai ales în timpul verii, iPentru a scapa de caldurile de la
Roma - în tinutul racoros si brazdat de pîraie reci, al Sulmonei. Fantezia populara a mers si mai departe, atribuind familiei poetului o casa
-corespunzatoare rangului ecvestru din care facea parte; asa s-a ajuns
sa se vorbeasca chiar de un palat stralucit 1.
Pentru aceasta resedinta au Lost facute în cursul timpului doua
10calizari. Despre cea mai veche avem înca din secolul raI XVI-lea
marturia umanistului Ercole Ciofano, compatriot, biograf si comentator
1 Cf. Giovanni Pansa. Ovidio
.sulmona, Caroselli, 1924, p. 98.
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al ipoetuLui, care sustine ca ea ar fi fost pe locul unde s-a ridicat mai
tîrziu biserica S. Maria deHa Tomba, p~cum si pe terenul învecinat.
ocupat actualmente de Palatul Mazara 20 Dupa o versiune populara mai
tîrzie, casa familiei lui Ovidiu ar fi fost chiar în centrul orasului, pe
terenul pe care se ridica actualul palat al familiei Tironi, a carui constructie dateaza de la sfîrsitul secolului al XV-lea 3. În sprijinul acestei
ipoteze s-a adus si relieful de pe fatada palatului care, dupa interpretarea data de imaginatia localnicilor, l-ar înfatisa nu pe mucenicul
Gheorghe ucigînd balaurul, ci pe poetul însusi, calare, în calitatea lui
de membru al unei famili din ordinul ecvestru "'o Iata un exemplu
elocvent despre felul în care imaginatia populara încearca sa materializeze o traditie straveche, printr-o interpretare eronata.
Dar despre casa propriu-zisa din orasul Sulmona, nu avem nici
o mentiune directa; Ovidiu vorbeste, în schimb, în mai multe locuri
despre proprietatea rurala a familiei sale din tam peligniloro Astfel,
într-una din elegiile erotice scrise în tinerete, exaltînd frumusetile pamîntului natal, el adauga ca fara Corinna, care se afla la Roma, toate
acele locuri înverzite si plantate cu arbori si vita de vie îi par lipsite
de farmec:
At sine te, quamvis operosi vitibus agri
Me teneant, quamvis amnibus arva natent,
Et vocet in rivos currenteum rusticus undam
Frigidaque arboreas mulcet aura comas,
Non ego Paelignos videor celebrare salubres:
Non ego natalem, rU1'apaterna, locum 5,
Tot asa, Ovidiu descrie un loc împadurit din apropierea Sulmonei,
în care se afla un izvor si o pestera, unde mergea adesea pentru a sta
de vorba cu muza:
Stat vetus et multos incaedua silva per annos ;
Credibile est illi numen inesse loco;
Fons sacer in medio speluncaque pumice pendens,
Et latere ex omni dulce nemorabilus umbris
(Qoud mea, quaerebam, Musa moveret opus) 6,
In sfîrsit, de proprietatea sa rurala din tara pelignilor poetul îsi
aduce aminte într-una din scrisorile trimise de la Tomis:
Non meus amissos animus desiderat agros,
Ruraque Paeligno conspicienda solo 7,
2
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Numeroase traditii circula la Sulmona în legatura cu proprietatea
rurala a lui Ovidiu, pe care au si localizat-o. Astfel, potrivit acestora,
terenurile ooltivabile ale poetului se laflau pe cîmpia de la poalele muntelui Morrone, o prelungire a Apeninilor care domina dinspre oord-est
depresiunea din jurul Sulmonei (La conca di Sulmona).
Dintr-un studiu comparativ al descrierii facute de poet în versurile citate mai sus cu situatia actuala de pe teren, precum si cu datele traditiilor, rezulta runele deosebiu:'i, deoarece sesul din imediiata
apropiere a poalelui muntelui Morrone s-a transformat într-un tinut
mlastinos, în urma Iasarii în paragina a canalelor de irigatie amintite
de p\)'etJ Aejeste terenuri sînt numite azi PuduLi, }t."\intr'-Ometateza a
cuvîntului italian care înseamna mlastina (paludi).
Cît despre padurea batrîna amintita de poet, în care el obisnuia
sa 1iatal1e6Sqa;la umbra stejarilor, precum si pestera din rn\ijloQul l~,
nu S-aJUmai pastrat decît numirile Querceto si Grotte date pantei inferioare a muntelui Morrone. Arborii au disparut în cursul timpului,
facînd loc unor tufis uri printre care duce urcusul spre coama, iar pestera pare a fi astupata de aluviunile aduse de torenti, dimpreruna cu
fîntîna amintita de poet. Aceasta din Uirma, în schimb, îsi scoate
apele de sub aluviuni si pietris ceva mai jos, în cîmpie, formînd un
nou izvor, numit de localnici, - tot în amintirea lui Ovidiu - Fante
d' Amore 8. In felul acesta, schimbarile survenite în configuratia terenului de-a-lungul veaerurilor nu au putut sterge amintirea poetului, pe
eaTe traditia a mentinut-o mel'eU vie.
Nu departe de acest loc, urcînd pe panta muntelui Morrone. într-un loc abrupt, se gasesc ruinele unei constructii romane, sustinute de
un zid în opus reticulatum. Dupa traditia locala, aici ar fi fost resedinta
de la taTa a poetului, dominînd terenurile din ses, care formau proprietatea 'rUrala.
Aceasta resedinta figureaza în izvoare sub mai multe denumiri.
Astfel, umanistul Ercole Ciofano reproduce unele date traditionale potrivit carora ea se numea Botteghe d'Ovidia. " ...non longe ab Amoris
fonte, ad Morroni montis redices, domum, cuius ing~ntia adhuc vestigia
supersunt, quaeque le botteghe d'Ovidio vulgo vocantur, habuisse dicitUJl'''9. Dupa un alt izvor de mai tîTziu, aoeste ruine figureaza sub numele de Case di Ovidio : "Fuora deHa cittâ, vicino le nadici del monte
Morrone, si osservano alcuni antichissimi dedifitti diuti, chiamati da!
volgo le case di Ovidio" 10.
Dar, alaturi de aceste doua numiri, dintre care cea dintîi pare a
fi mai veche si mai raspîndita, astazi s-a generalizat o a treia, de data.
mai recenta si de provenienta indiscutabil carturareasca, aceea de Villa
d' Ovidio; termenul "villa" are acceptiunea romana, în sensul ca nu
Pansa, op. cit., p. 107.
Herculis Ciofani, P. Ovidii Nasonis vita; apud. P. Burmann, P. Ovidii
Nasonis opera omnia. Amstelodami, 1727, tom. 1, p. 488.
10 De Mattheis,
Istorie Peligne. Ms. tom. III, cap. III; apud. Pansa, op. cit.,
p. 111.
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":era vorba numai de o simpla casa pentru locuit, ci de 10 întreaga gospodarie, cu toate dependintele necesare unei proprietati rurale ce se
"întindea la poalele muntelui.
in legatura cu aceste ruine, indiferent de numele pe caTe-1 purtau, imaginatia populara a creat în cursul timpului numeroase 1egende
fantastice; toate sînt însa dominate de numele si puterea magica a lui
'Ovidiu ca proprietar si locatar al casei de odinioara. Dar, în timp ce
acestea au fost culese, dimpreuna cu, altele privitoare la personalitatea
poetului, începînd cu cea de a doua jumatate a secolului al XIX-lea,
'si înglobate în culegerile de folclor din tara pelignilor sau dintr-o zona
mai extinsa care cuprindea întreaga regiune Abruzzo 11, arheolog ii nu
s-au preocupat în acel timp de ruinele de lai poalele si de pe primele
:pante ale muntelui Morrone. Dat fiind caracterul indiscutabil roman al
ruinelor, ei nu au pus nici un moment la îndoiala veracitatea datelor
traditionale; asa se explica de ce nimeni nu s-a gîndit nici dupa aceea
~sa le verifice prin sapatUTi, continuînd sa fie considera te, cu toata aertitudinea, ca ruine ale "Villei lui Ovidiu".
De abia în toamna !anului 1957, cu ocazia aniversarii bimilena,rului nasterii poetului, printre numeroasele manifestari organizate la
-Sulmona, un loc de seama l-au avut si sapaturile initiate de catre So-

Fraintendenta pentru antichitati de la Chieti. înca de la' primele lo-

vituri de tîrnacop, date în ziua de 1 octombrie - data începerii "Anu'lui Ovidiu" în Italia - arheologii si filologii clasici de pretutindeni alU
urmarit cu înfrigurare aceste sapaturi. Cei mai multi se asteptau la
,{j confirmare deplina a datelor traditionale locale, pentru a vedea iesind
la lumina ruinele resedintei de vara a lui Ovidiu, asa cum avusesera
;Q asemenea bucurie, cu citeva decenii mai înainte, norocosii descoperitori ai "Villei" poetului Horatiu de la Licenza (antica Digentia), în
muntii Sabini.
Intregul complex arheologic, sustinut în partea de jos a pantei
de un zid masiv, avînd grosimea de aproximativ trei metri, lungimea
de 70 metri si înaltimea, dupa ondulatia terenului, între 8 sf 9 metri,
ceonsta; - dupa cît se pare -, dintr-o serie de terase (fig. 1) sapate
în panta muntelui si legate între ele, ·în partea de vest, printr-un sistem de scari monumentale (fig. 2), care începeau chiar de la poalele
muntelui si duceau pîna sus, sub zidurile actualului schit S. Celestino
de pe culme. In felul acesta terasele, dimpreuna cu sistemul de scari
laterale, au o lungime de aproximativ 100 metri, iar asezarea lor în
panta le da o priveliste impunatoare.
Se presupune ca acest sistem de scari monumentale servea doua
obiective; scarile duceau, în ~rimul rînd, pîna la o incinta de refugiu
pentru populatie în timp de prim~jdie, iar în la doilea, spre intrarea
unui loc de cult, situat în apropiere.
Sapaturile au fost conduse, de la început si pîna la închiderea
lor, de catre sopraintendentul pentru antichitati de la Chieti, prof. Va11
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Fig. 2

lerilO CiJanfarani, fost membru al delegatiei italiene la serbarile bimilenarului nasterii lui Ovidiu, din toamna! anulJui 1957, în tara noastra 12.
în cursul primei campanii de sapaturi a fost degajat zidul lung
de sustinere, precum si prima terasa (fig. 3). 'Derasa are o latim'~ de
9-10 metri. In partea interioara, spre zidul de sustinere a celei de a
doua terase, au fost descoperite urmele peretilor despartitori ale unui
numar de 12-13 încaperi mai mici (fig. 4). Aceasta confirma datele
traditiei privitoare la existenta IUnor mici pravalii (botteghe) în caTe
Ovidiu, considerat negustor, îsi desfacea produsele villei sale, sau, dupa
o semnificatie mai recenta a termenului, au servit ca depozit pentru
rezervele alimentare. De aici numele vechi de "botteghe" sau "poteche'"
dat acestor ruine. Dar în ceea ce priveste destinatia lor, dupa IPaTeI"ea
lui Cianfarani, ele confirma numai în parte datele traditiei; anume,
aceste încaperi ar fi servit ca dependinte ale unui templu, presupus
a fi existat pe cea de a doua terasa. Pe de alta parte, nu este exclusa
ipoteza ca ele sa fi servit si ca pravalii veritabile, mai ales pentru vîn7.area de alimente cu ocazia procesiunilor care aveau loc aici, preCl.lill
si a altor produse.
Sapaturile efectuate în campaniile urmatoare, dar înainte de a se
ajunge la dezvelirea celei de a doua teflase, confirma ipoteza lui Cianfarani [privitoare la existenta aici a unlUÎ.loc de cult. în urma descoperirii unui mare numar de ex voto-uri de lut, s-a presupus existenta unui
cult mai vechi decît aratau ma1Jerilalele si sistemele de constructie a
12 Ca omagiu adus tarii care adaposteste ramasitele pamîntesti ale marelui
Sulmonez, D-sa a avut amabilitatea nu numai de a ma tine la curent cu' mersul
sapaturilor în campaniile succesive, conducîndu-ma în doua rînduri la fata locului,
ci chiar de a ma autoriza sa fac cunoscute specialistilor si, în general, publicului
de la noi rezultatele sapaturilor, înca inedite. De asemenea, mi-a pus la dispozitie
unele reproduceri fotografice cu autorizatia de a le publica. Pentru gestul sau generos îi exprim si cu acest prilej calda mea recunostinta.
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Fig. 3

teraselar si scarilor. în felul acesta s-o formulat ipoteza despre existenta unui cult stravechi, autohton, al pelignilor, adus ou ei de pe celalalt tarm al Marii Adriatice.
Acest cult a fost identificat cu aceJ.:aal zeitei Pelina; în sprijinul
acestei identificarl a fost adusa o inscriptie în care este amintita dea
Pelina 13, descoperita în apropiere, pe locul unde se ridica în antichitate
localitate a Superaequum (astazi Castel Vecchio-Subequo). Este adevarat
ca aceasta inscriptie dateaza din secolul al III-lea e.n., deci este mult
mai noua; dar ea presupune persistenta oultului, multe secole de-a
rîndul. Din toate aceste date dispaIrate s-a formulat ipoteza ca !pe cea
mai înalta dintre terasele complexului arheologic se ridica templul închinat divinitatii comune tuturor locuitorilor din tara pelignilor, care
avea trei centre mai importante: Corfinium, Superaequm si Sulmona,
situate la mica distanta unele de altele, precum si din celelalte localitati mai mici din împrejurimi. Acest templu, prin pozitia lui, trebuia
sa se vada de la mari departari si sa apara, astfel, impunator în vîrful
sistemului de terase legate între ele prin scarile monumentale. In sprijinul acestei ipoteze au fost aduse analogii cu sanctuare din alte locali13

CIL, IX, 3314.
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Fig. 4

tati ale Italiei, atît în ceea ce priveste pozitia, cît si sistemul de con~
structie. Printre acestea, cele mai elocvente sînt sanctuarele Fortunel
?rimigenia de la Praeneste si acelJaal lui Iupiter Anxur de la Ten'acina.
Din studiul materialelor si al sistemului de constructie Cianfarani
ci stabilit ca e vorba de o restaurare
a întregului ct>mplex, de pe la
mijlocul secolului 1 Le.n. Cautînd apoi în deceniile precedente cauzele
care ar fi putut determina necesitatea acestei restaurari, el a presupus
ca aici ar fi fost centrul religios al rasculatilor italici din anii 90-88
Le.n, cind Corfinium din apropiere a fost aleasa capitala Ligii Italice.
Se prea poate, deci, ca în timpul acelui razboi sanciJuarul sa fi suferit
stricaciuni care au facut apoi necesara o restaurare atît de radicala.
Dar sapaturile efectuate în campaniile crure au dus la dezveli:rea
celei de a douaterase
au confirmat numai în parte ipotezele formuIate anterior. Anume, daca s-a 'adeverit presupunerea despre existenta unui loc de cult în acest loc, în schimb a fost infirmata ipoteza
atlribuirii acestuia divinitatii Pelina. Intr-adevar, pe aceasta terasa a
fost scoasa la lumina incinta unui templu ale carui dimensiuni si încaperi au putut fi stabilite cu precizie (fig. 5). In incinta acestui templu
s-a descoperit un altar de bronz, înalt de 89 cm., ornamentat si în buna
stare de conservare, o statueta de bronz înalta de 36 cm. reprezentînd
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Fig. 5

pe Hercules. ce pare a fi o reproducere dupa cea pastrata în Muzeul
Lauvre, considerata - la rîndul ei - o copie dupa opera lui Lisip.
De "asemenea, a fost scos la lumina si un paviment cu mozaic ornamentat cu delfini. De aici concluzia la care a ajuns Cianfarani dupa
aceste descoperiri ca divinitatea protectoare a tuturor pelignilor din
acest loc era Hercules. Evident, este vorba de Hercules asa cum figureaza el în mitologia romana, adica o veche divinitate binefacatoare,
care-si exercita actiunea la tara, dînd agricultorilor belsug de produse
si vite.
O problema pe care si-a pus-o conducatorul sapa1Jurilor, si pe buna
dreptate, înca de la primele indicii despre existenta aici a unui loc de
cult, a fost urmatoarea: cum se explica tacerea absoluta a lut Ovidiu;
d.E! ce nu face el nici o mentiune
despre acest sanctuar, pe Calre l-a
vazut atît în copilarie cît si mai tîrziu si care, dupa restaurarile facute,
trebuie sa fie deosebit de impunator? El avea ocazia sa faca acest
lucru nu numai în versurile cu amintiri duioase despre locul natal,
dar mai ales în Faste, atunci cînd se ocupa de serbarile religioase. Este
evident ca relatarile poetului ar fi reprezentat o mare valoare documentara.
Explicatia cea mai plauzibila ar fi, dupa Cianfarani de natur~
psihologica. Anume, Ovidiu a evooat totdeaJU11alocul natal mai mult
în legatura cu timpul petrecut acolo, amintindu-si de frumusetile lui.
naturale, si mai ales pentru aspectele lui intim-familiare. Pe de alta
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pajt1te, din activitatea lui de mitograf reiese ca poetul nu manifesta
vre-un interes deosebit penfu'u traditiile iI'eligioase rale pelignilorsi, în
general, ale italicilor.
Dar, daca din punct de vedere !psihologia explicati a pare a fi întemeiata, justificînd tacerea poeiJului, ea este unilaterala, si, în consecinta, inc9mpleta. Problema ar mai putea fi privita si sub alte aspecte.
Nu este exclus ca Ovidiu sa nu fi amintit acest cult si sanctucur de la
poalele muntelui Morrone, deoarece avea un caracter local, ia!!' nu general-<roman.
Mai verosimila ni se pare însa o alta ipoteza. Anume, e vorba de
data serbarilor care aveau loc aici în cinstea divinitatii protectoare a
tuturor locuitorilor din depresiunea Sulmonei. Dupa cum spune poetul,
aceasta regIUne era bogata în cereale, dar cu mult mai bogata în vita
de vie si maslim :
Terra ferax Cereris multoque feracior uvis,
Dat quoque baciferam PaZlada rarus ager

14

Este de presupus, asa dar, ca serbarile în cinstea divinitatii trebuiau
sa aiba loc cu ocazia recoltei, adica în oursul uneia din lunile de toamna.
Se poate presupune, fara teama de a gresi, ca poetul urma sa se ocupe
cu sanctuarul de la Sulmona si de cultele riturilor si serbarile legate
de el, pentru a arata credintele pamîntului natal, într-una din cartile
VII-XII din Faste, a caror elaborare a fost întrerupta, dupa cum se
stie, de plecarea sa în exil. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît romanii
obisnuiau< sa sacrifice lui Hercules un taur sau o juninca în ziua 'de
12 august. Aceasta ipoteza ar fi, în acelasi timp, si o explicatie a tacerii
pe care Ovidiu a pastrat-o în cele sase carti ale Fastelor, care se ocupa
cu serbarile din primele sase luni ale anului.
Sapaturile arheologice efectuate la poalele muntelui Morrone, sub
impulsul si pentru confirmarea unor fu'aditii populare multiseculare, au
dOV1edit,înca de la încheierea primei campanii, ca ruinele presupus ei
"Villa d'Ovidio" nu au nici o legatura, nu numai cu poetul nostru, dar
nici macar cu o resedinta rurala a vreunui locuitor înstarit din Sulmona.
Cu toate acestea, rezultatele cercetarilor au pus în lumina alte
aspecte nu mai putin importante pentru, stiinta istorica.
Ceea ce ne intereseaza este însa daca 'aceasta infirmare a datelor
traditiei va avea vreo consecinta asupra perpetuarii ei de acum înainte,
daca numele de "Villa d'Ovidio", dat acestor ruine, va mai dainui mult
timp. Pîna acum, în cei zece ani ce s-'au scurs de La rasturnarea datelor
traditiei, nu s-a produs nici o schimbare. Si cu ocazia unei recente vizite facute la Sulmona mi-am format convingerea ferma ca numele
poeiJului va ramîne înca multa vreme legat de ac.este ruine, deoarece
traditia este prea puternica pentru ,a putea fi smulsa atît de usor.
14
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Amores. II. 16. v.

7-8.

,LA VILLA D'OVIDlO" A SULMONE
Resume
L'auteur commence par presenter les traditions locales de Sulmone, con cer'nant les soi-disant proprieU~s rurales du poete et de sa familIe. On presente ensuite les ruines d'une construction romaine sur le versant du mont Morrone, consideree selon la tradition locale comme etant la residence campagnarde du .I*>ete
- "La villa d'Ovidio".
L'exploration de ces ruines a commence en 1957.
La construction comporte une serie de terrasses (fig. 1) creusees sur le versant de la montagne et reliees entre elles par des escaliers monumentaux (fig. 2).
Les fouilles, dirigees par le prof. Valerio Cianfarani, ont prouve qu'il existe
b cet endroit un ancien lieu de culte, autochtone, des pelins./ Tout d'abord, on
.estima que ce lieu de culte appartenait il la divinite Pelina, mais la decouverte
ulterieure d'un autel en bronze ornemente et d'une statuette de bronze repre'Sentant Hercule. aussi bien que d'un pavement en mosaique, ornemcnte de dauphins, ont prouve que la divinite protectrice venerce en ce lieu n'etait pas pelina.
mais Hercule.
Les fouilles effectuees au pied de la montagne Morrone ont prouve que les
l'uines de la soi-disant "Villa d'Ovidio" n'ont aucun rapport, non seulement avec le
poete, mais meme avec une residence rurale de quelque habitant aise de Sulmone.

Fig. 1. Vue d'ensemble

des ruines de la "Villa d'Ovidio", avant que les fouilles
eussent commence.
'Fig. 2. La partie inferieure des escaliers monumentaux.
1<'ig.3. Le long mur d'appui et une vue partielle de la premiere terrasse.
Fig. 4. Vue d'ensemble des ain si nommees "boteghe" de la premiere terrasse.
Fig. 5. L'enceinte du temple d'Hercule .

.•DAS LANDHAUS DES OVID" VON SULMONA
Zusammenfassunq
EinfUhrend stellt der Verfasser die ortlichen Uberlieferungen aus Sulmona
dar. ale sich auf clie vermutlichen UindIichen Besitztumer des Dichters und seiner
Familie beziehen. Es werden dann die Ruinen dargestellt, die einem romischen Bau
auf dem Abhang des Berges Morrone gehort haben und die in der ortlichen trberlieferung als Sommersitz des Dichters, als "Villa des Ovid" gelten.
Die Untersuchungen dieser Ruinen wurden im Jahre 1957 begonnen. Der Bau
'besteht aus einer Reihe Terrassen (Abb. 1), die in den Abhang des Berge!l eingeschnitten und untereinander durch monumentale Treppen verbunden sind (Abb. 2).
Die unter der Leitung von Professor Valerio Cianfarani vorgenommenen
Grabungen, haben erwiesen, da~ es an der betreffenden Stelle einen alten, autochthonen Kultusort der Peligner gibt. Ursprilnglich wurde dieser Kultusort als der
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Gottheit Pelina angeharig betrachtet. Als spater ein verzierter Bronzealtar 'und
eine Bronzestatuette, die Herkules darstellt, zutage kam, so wie eine mit Delphinen
verzierte IvIosaikpflasterung, gelangte man zu dem SchluB, da~ die Gottheit, die
an dieser Stelle verehrt wurde nicht Pelin a sondern Herkules war.
Die Grabungen, die am FuBe des Berges durchgeflihrt wurden, haben erwiesen, da~ die Ruinen des vermutlichen Landhauses "Vitla d'Ovidio" nicht nur
mIt dem Dichter in keinerlei Beziehung stehen, sondern mit keinem wohlhabenden
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Gesamtansicht der Ruinen der "Villa d'Ovidio", vor dem Beginn der
Grabungsarbeiten.
Unterer Absatz der monumentalen Treppen.
Die lange Stiitzmauer und Teilansicht der ersten Terrasse.
Gesamtansicht der sogenannten "Botteghe" auf d2r ersten Terrasse.
Innenmauer des Herkulestempels.

