N. LASCU

AMINTIREA POETULUI OVIDIU LA

CONSTANŢA

Pe cînd la Sulmona, patria lui Ovidiu, amintirea poetului a pătruns
adînc în straturile cele mai largi ale compatrioţilor săi, de vreme ce fiecare
vorbeşte despre locuri pe unde a trăit, locuri care-i poartă numele, sau despre
case şi proprietăţi ale acestuia, creindu-se astfel numeroase legende şi tradiţii 1, condiţii vitrege de dezvoltare istorică au făcut ca în localitatea unde a
mîncat pîinea amară a exilului şi a fost înmormîntat asemenea tradiţii să
nu se poată forma şi răspîndi pe scară largă.
Intr-adevăr, nu avem pînă acum nici o ştire privitoare la supravieţuirea
lui Ovidiu În amintirile sau în imaginaţia locuitorilor din vechiul Tomis în
timpul stăpînirii romane. Cu atît mai puţin putem avea asemenea ştiri după
prăbuşirea acesteia, cînd populaţiile migratoare care au venit şi s-au suprapus
peste băştinaşi au rupt firul tradiţiilor sau au făcut să li se piardă semnificaţia. Chiar dacă în epoca bizantină oraşul a redevenit pentru scurtă vreme
un centru economic relativ înflori tor, schimbările produse în structura etnică
au constituit un serios obstacol pentru perpetuarea şi transmiterea eventualelor tradiţii legate de Ovidiu.
Mai tîrziu, în timpul dominaţiei otomane, teritoriul Dobrogei a fost
împestriţat cu un adevărat mozaic de populaţii care, prin limba şi tradiţiile
lor diferite, nu mai aveau nici o legătură cu masa tot mai fărămiţată a băşti
naşilor, ale căror manifestări spirituale erau şi mai stingherite. De aceea, menţinerea şi transmiterea unor astfel de tradiţii era şi mai precară.
Mai mult încă: condiţiile vitrege de dezvoltare istorică au făcut ca însuşi
oraşul Tomis să rămînă timp de mai multe secole un simplu nume, ce nu mai
putea fi nici măcar localizat cu precizie. Nimeni nu mai ştia unde se aflase
acest oraş În antichitate şi ce aşezare nouă s-a ridicat pe ruinele lui. De aici
lăudabilele eforturi depuse de numeroşi umanişti ai Renaşterii, profund
impresionaţi de exilul lui Ovidiu, de a identifica locul unde şi-a petrecut poetul
1 Aceste tradiţii şi legende locale au fost stri nse intr-un volum şi publicate mai întii de
A. De Nino (Ovidio mila tradizione popolare di Sulmona. Casalbordino. 1886). Un studiu completat cu numeroase versiuni populare noi şi cu altele care-! prezintă pe Ovidiu şi sub aspectul
legendar extins la intreg evul mediu a publicat G. Pansa (Ovidio neZ medio evo e nella tradizione
popolare. Sulmona, 1924).
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ultimii ani ai vi eţii. Dar, din cauza lipsei lor de cunoştinţe geografice precise,
s-a ajuns să se pretindă că nenumărate localităţi din regiunea ţărmului de
vest al Mării Negre şi din teritorii mai mult sau mai puţin îndepărtate s-ar
ridica pe ruinele vechului Tomis. De unele din aceste localităţi, sau de locuri
din vecinătatea lor, au fost legate apoi legendele şi tradiţiile formate în cursul
timpului despre Ovidiu.
Formarea acestor tradiţii locale se înt emeiază nu atît pe un substrat
real - de vreme ce unele dintre ele sînt atestate în mai multe locuri - cît
mai ales pe unele l egături ce s-au stabilit de-a lungul veacurilor între datele
unei ipoteze de origine literară şi un ele ruine sau monumente al căror trecut
nu se mai cunoştea cu exactitate sau pe unele toponimice asemănătoare ca
formă şi semnificaţie cu numele poetului. Aceste asemănări, indiferent de
natura lor, au făcut ca tradiţiile să se perpetuieze şi să se răspîndească printre
locuitori, cărătînd cu timpul un pronunţat caracter ropular.
Dar, oricare ar fi originea lor, toate tradiţiile, cu diferitele lor variante,
care se refereau la exilul şi la moartea lui Ovidiu la Tomis, indiferent unde era
localizat, au făcut să se păstreze, chiar dacă sub forme diferite, amintirea
poetului în mijlocul maselor. De aici aveau să le culeagă mai tîrziu călătorii
străini care străbăteau aceste meleaguri >au istoricii şi poeţii.

*
Printre numeroasele localităţi şi puncte topografice din zona largă a
de vest al Mării Negre de care sînt legate tradiţii şi legende despre
Ovidiu - cu acestea m-am ocupat pe larg în alt loc " figurează şi Constanţa
însăşi. Cele mai vechi ştiri care transmit ecoul unei tradiţii privitoare la exilul
poetului la Constanţa datează din secolul al XVIII-lea. Un francez, A. de la
Motraye, colecţionar de antichi tăţi şi de monede, în îns e mnăril e sale despre
călătoria făcută în Imperiul Otoman în anii 1711 şi 1714', spune că a trecut
şi prin Constanţa (al cărei nume îl redă sub fOlma de Kustangi). Cu acest prilej
el r elat ează că a întrebat pe preotul grec la care trăs"e în gazdă, dacă ştia
ceva despre Ovidiu. Acesta i-a răsţ uns că Ovidiu ar fi fost "un sfînt catolic
roman care a suferit martiriul pentru credinţă şi a fost închis într- un turn de la
marginea oraşului" . Preotul i-a arătat aroi ruinele pretin>ului "turn al lui
Ovidiu", pe care călătorul francez spune că l-a vizitat, adăufînd în să că nu
le-a găsit cu nimic mai impun ătoare decît celelalte ruine din Constanţa acelei
epoci .
ţărmu lui

Din succinta relatare a călătorului francez rezultă mai presus de orice
îndoială că printre locuitorii Constanţei de la începutul secolului al XVIII-lea
exista o tradiţie despre Ovidiu, chiar dacă ea era împ estriţată cu unele elemente care denaturau realitatea. Dar tocmai aceste elemente, care arată că
locuitorii ştiau ceva despre Ovidiu şi arătau un turn cu numele lui, dar pierduseră cu totul noţiunea ade"ărului istoric privitor la el, ar putea săreprezinte
2 A se vedea capitolul, Ştiri şi tradiţii C1t privire la locul de exil din studiul meu Ovidiu in
România, publicat În volumul comemorativ Publius Ovidiu ~ Naso (XLIlI î.e.n. - MCMLVl!
c.n .). Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1957 , p. 340-373.
3 A. de La Motraye, Voyages. Haga, 1727, voI. II, p. 9-10. Textele respective au apărut
şi in traducere român ească in Arhiva Dobrogei J (1916, p. 95-99).
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o tradiţie locală, nealterată de vreo influenţă din partea literaturii umaniste
a vremii.
Alte ştiri literare răzleţe, precum şi unele documente cartografice atestă
că tradiţia exilului lui Ovidiu pe locul unde se află astăzi Constanţa a rămas
vie în tot cursul secolului al XVIII-lea.
începînd cu cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea se înmulţesc
mereu cunoştinţele şi datele privitoare la locul exact al vechiului Tomis.
Descoperirile izolate de inscripţii făcute în perioada războiului din Crimeia,
precum şi cele scoase la lumină cu ocazia construirii liniei ferate Constanţa
Cernavoda de azi, au contribuit în mare măsură la identificarea acestei localităţi.

După încheierea victorioasă a războiului de independenţă din 1877-1878,
Dobrogea a fost eliberată de sub jugul otoman şi integrată în teritoriul României. Cu ocazia noilor construcţii începute de administraţia românească s-au
făcut descoperiri pe baza cărora s-a putut stabili că monumentele cele mai
numeroase şi mai impunătoare ale vecniului Tomis se gsăseau pe teritoriul
oraşului şi portului Constanţa. în felul acesta, s-a pus capăt definitiv unei
aprinse dispute, care a frămîntat secole de-a rîndul nu numai pe arheologii
şi istoricii, dar şi pe filologii şi literaţii care s-au ocupat cu viaţa şi exilul lui
Ovidiu .
Localizarea precisă a vechiului Tomis a pus în circulaţie şi o tradiţie
locală, necunoscută mai înainte de izvoarele literare. Este vorba, anume,
de o tradiţie legată de lacul Siutghiol din apropierea Constanţei. Există
indicii că acest lac era numit de către locuitorii de pe malul apusean Lacul
lui Ovidiu. iar mica insulă din mijlocul lui Insula lui Ovidiu. Această tradiţie
a fost materializată de primii ofiţeri-topografi români între anii 1880-1884'.
Originea însăşi şi numele acestei insule ne sînt relatate şi într-un basm
popular. Faptele sînt transpuse în vremuri îndepărtate. cînd Dumnezeu şi
Sf. Petru umblau pe pămînt. într-o seară au ajuns într-un sat cu oameni răi.
care au refuzat să dea adăpost şi hrană celor doi drumeţi. "Mai mare în satul
acela - se spune textual în basm - era un străin venit din lungi depărtări,
tocmai de la Rîm. Ovidiu se numea acel străin, şi avea un suflet bun şi darnic
şi o minte tare isteaţă". Ovidiu era în gazdă la o văduvă bătrînă şi săracă.
a cărei unică avere era o vacă stearpă. Ea a dat adăpost celor doi drumeţi.
dar de-ale mîncării n-avea ce le oferi. Atunci ei au sfătuit-o să mulgă vaca
cea stearpă. umplînd în chip miraculos cu lapte toate vasele din casă. In
dimineaţa următoare drumeţii au dispărut, iar satul, cu excepţia casei văduvei
ospitaliere. se găsea sub un lac de apă dulce şi albă ca laptele. Văzînd acest
lucru, bătrînă - se spune textual în basm - "chemă repede pe Ovidiu, să
vadă şi el minunea. Acesta, de prea mare uimire, a încremenit pe loc şi s-a
prefăcut într-o statuie, care a fost adusă în oraşul apropiat, ... iar locul unde a
fost casa şi ograda văduvei poartă numele de Insula lui Ovidiu." •
Este deosebit de interesantă relaţia basm-realitate ce rezultă din cele
povestite mai sus. Pe de o parte, o tradiţie mai veche confirmată şi coroborată

" M. Ionescu-Dobrogeanu, Tomi - Consta'n/a. Monografie. Constanţa,
asociaţi, 191,
p. 6 .
(; T. Cergău - E. Papa;dssu. Legende dobrogene. Constanţa, Editura
ţătoril@r din municipiul şi judeţul Constanţa, 1946, p. 8.
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cu un fapt real - monumentul de la Constanţa - iar pe de alta oamenii
simpli de prin împrejurărimi, uimiţi de măreţia bronzului din piaţa cea mare
a oraşului, îl atribuie unor cauze de natură fantastică, trecîndu-l, în felul
acesta, pe Ovidiu în lumea basmului.
Dar poetul a Inlăturat din jurul său vălul legendei şi a trecut definitiv
în realitatea vieţii rom âneşti din Dobrogea . La aceasta a contribuit în primul
rind identificarea precisă a vechiului Tomis cu Constanţa de azi, iar în al doilea,
monumentul ridicat din iniţiativa unor cărturari luminaţi sprijiniţi de cele
mai largi pături ale populaţiei. în felul acesta, numele şi amintirea lui Ovidiu
sint legate de Constanţa românească, iar figura lui rămâne n eştearsă în mintea
urmaşilor vechilor tomitani.

*
Ca o reacţie Impotriva îndelungat ei s tăpîniri otomane asupra Dobrogei,
care a înăbuşit timp de secole conştiinţa naţională, autorităţile şi intelectualii
români din Constanţa accentuiază, imediat după eliberare, ideia romanităţii
acestor teritorii, restabilind legătura de continuitate cu vechea provincie
romană Moesia. în această atmosferă de reviriment naţional, figura poetului
Ovidiu apare ca un simbol al permanenţei româneşti peste veacuri.
Dind expresie acestei stări de spirit, cel dntîi prefect al jud eţului Constanţa,
Remus N. Opreanu, a luat iniţiativa de a eterniza amintirea poetului printr-un
monument. Nu este Insă vorba de o simplă măsură administrativă, luată
de oficialitate. Iniţiatorul ei avea o aleasă cultură literară şi juridică, dobîndită la Universitatea din Pisa, unde studiase filologia italiană şi dreptul,
luîndu-şi doctoratul In ambele specialităţi. întors In ţară, Remus Opreanu
a ţinut primele lecţii de istoria literaturii italiene la Universitatea din Bucureşti"
Funcţia de reprezentant al guvernului la Constanţa i-a uşurat realizarea
iniţiativei, atît prin autoritatea şi prestigiul de care se bucura în faţa cetă
ţenilor, cît şi prin influenţa pe care o avea In Capirala ţării.
Prima menţiune despre iniţiativa ridicării monument ului o face Fa1"ul
Constanţei, cel dintîi ziar românesc din Dobrogea, Intr-un număr de la începutul anului 1883'. Anume, în loc de editorial, se anunţă că, la propunerea
prefectului, Comitetul constituit cu doi ani înainte pentru construirea unui
edificiu pentru o şcoală-model la Constanţa, a hotărît să ridice şi "o statuie
marelui poet Ovidiu. Această operă destinată a glorifica memoria marelui
poet în locul exilului său, vechiul Torni, şi a fi vie dovadă că acest pămînt
înainte de a fi român a fost roman" a primit şi aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice. în continuare se precizează că prefectul Opreanu, în calitate,,lui de preşedinte al Comitetului, a dus tratative cu sculptorul itali-an Ettore
Ferrari, autorul statuii lui Eliade Rădulescu din faţa Universităţii din Bucureşti. Ziarul anunţă chiar că statuia urma să fie terminată pe la sfîrşitul lui
IUlie, iar inaugurarea să aibă loc în septembrie sau octombrie a aceluiaşi an.
Interesante sînt şi amănuntel e pe care le dă ziarul cu privire la statuie: ea
va avea înălţimea de 2 /2 metri şi va fi sing ură sau în grup, reprezentînd pe
S Remus N. Opreanu. Discurs pronu'ttţat in ziua de 15 martie 1870 la începerea cursului de
literaturd ~i ist01'ia literaturii italiene, in Columna lui Traian 1 (1870). numerele 15 şi 16.
? Anul IV (1886), nr. 2.
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"Ovidiu citind poemele sale geţilor". La sfîrşitul anunţului se promitea cititorilor că vor fi ţinuţi la curent cu "lucrările făcute pentru realizarea acestei
opere frumoase".
Comitetul pentru ridicarea monumentului a desfăşurat o intensă activitate în vederea strîngerii de fonduri, organizînd diferite manifestări artistice şi culturale. Astfel, acelaşi ziar constănţean anunţa într-un număr de
la începutul lunii februarie 8 că a avut loc un bal cu tombolă, al cărui venit
important a fost destinat "ridicării statuii lui Ovidiu" şi că "societatea Constanţei a răspuns la apelul ce i s-a făcut, plină de dorinţa de a avea oraşul
înzestrat cu statuia marelui poet latin".
Este în afară de orice îndoială că asemenea serbări pentru sporirea fondului necesar ridicării monument ului au mai fost organizate şi după aceea;
dar în colecţia incompletă a Farului Constanţei n-am dat de alte dări de seamă
în această privinţă. Este însă suficient de grăitoare cea dintîi, din care se
vede acţiunea întreprinsă pentru popularizarea lui Ovidiu în cele mai largi
straturi ale locuitorilor oraşului, din contribuţiile benevole ale cărora urma
să se ridice monumentul.
Din motive pe care nu le cunoaştem, ci mai curînd le bănuim ·,statuia
n-a fost inaugurată, aşa cum se plănuise la început, în toamna aceluiaşi an.
Inaugurarea a avut loc deabia patru ani mai tîrziu, la 18/30/august 1887,
într-un cadru deosebit de solemn.
Serbarea a fost prezidată de ministrul Instrucţiunii Publice, Dimitrie
Sturdza. Au fost de faţă autorităţile locale, numeroşi deputaţi şi senatori,
intelectuali din toate părţile ţării, precum şi locuitorii Constanţei, care au
umplut pînă la refuz Piaţa Independenţei, unde urma să fie dezvelită statuia.
Erau prezenţi, de asemenea, alături de reprezentanţii presei locale, trimişi
speciali ai principalelor ziare din Bucureşti, care aveau să trimită ample dări
de seamă asupra desfăşurării manifestărilor organizate cu această ocazie 10.
La solemnitatea dezvelirii statuii s-au rostit mai multe discursuri. Pline
de semnificaţie au fost acelea ale preşedintelui Comitetului de iniţiativă,
Opreanu, şi al ministrului Sturdza, pentru că din ele reiese nu numai importanţa culturală a acestui eveniment, ci este subliniat mai ales şi aspectul lui
politic şi naţional. Dominant în ambele este sentimentul naţional, puternic
alimentat de ideia latinităţii.
în discursul său, Remus Opreanu spune că ceea ce a făcut ca vechiul
Tomis, un oraş neînsemnat de frontieră din Imperiul Roman, să trăiască în
veci iubit şi venerat în memoria tuturor este faptul că aici şi-a petrecut exilul, suferind şi plîngînd în nemuritoare versuri, Ovidiu, "una din gloriilelumii
antice". Amintind că de abia după eliberarea Dobrogei de sub jugul turcesc
a fost posibilă identificarsa vechii cetăţi Tomis sub zidurile Constanţei, ora
torul adaugă: "Printre aceste ruine amintirile trecutului ne-au prezentat
8

Ibid., or. 4.

9 între timp Remus Opreanu, iniţiatorul şi animatorui acestei acţiuni, a plecat la Bucureşti, unde a ajuns mai tirziu Consilier la Curtea de Casaţie.
10 Au publicat dări de seamă şi au reprodus discursurile ţinute: Farul C01~stanţei VI
(1886-1887). nr. 21; UHiv"Sul IV (1887). m .-Ie 899. 903. 907; Epoca II (1887). ne-le 515. 51 ,
518, 519, 523, 524; România Liberă XI (1887), nr 2993. Citatele din cele două discursuri
principale sînt reproduse după Farul Constantei.
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pe cît de mare şi de glorioasă, pe atît de duioasă şi de nenorocită, figura poetului nemuritor, a exilatului tiranilor, a omului căzut sub urgia despotică
şi pierdut din cauza geniului său, figură neconso lată Încă şi cerînd mereu
monumentul pe care să se scrie versurile ce spun suferinţele lui."
O altă ideie pe care o dezvoltă oratorul În continuare este idei a latinităţii: "şi noi, sînge din sîngele lui , neam din neamul lui, am crezut, că este o
datorie sacră a s trănepoţilor de a onora pe marii strămoşi, şi am înălţat
statuie, pe care mîna inspirată a sculptorului Ferrari a ştiut s-o facă atît de
frumoasă/',

Trecînd la semnificaţia politică pe care o reprezintă această solemnitate,
Opreanu spune: "Această statuie este ridicată în vechea provincie romană,
pe pămîntul ce noi, urmaşii, îl avem şi prin dreptul istoric de la părinţii
noştri. Ea va spune, document în bronz nepieritor, că Dobrogea a fost romană;
ea va arăta tuturor că sîntem aici În casa părintească .
Oratorul vorbeşte apoi despre semnificaţia monument ului pentru Constanţa modernă: "Prin exilul marelui poet, Torni era celebră; prin statuia
lui, Constanţa .... îşi leagă în mod indisolubil existenţa actuală de cea veche .... E
spendidul titlu de nobleţe al acestui oraş. Constanţa va putea spune totdeauna
cu mîndrie: "Iată imaginea acestui mare poet ce repausează în sînul meu".
După ce arată că întreaga populaţie a oraşu lui a contribuit cu entuziasm la
înălţarea statuii, el subliniază şi sprijinul primit din partea Ministerului Instrucţiunii Publice, fără de care "această zi atît de fericită putea să fie mult

Întîrziată" .

Discursul Ministerului învăţămîntului cuprinde, în general, aceleaşi tră
caracteristice. El stăruie îndeosebi asupra însemnătăţii evenimentului,
anume, că, după 18 veacuri de la întemeierea Daciei romane, "urmaşii acelor
coloni serbează pe propriul lor teritoriu amintirea unuia din marii poeţi ai
Romei. ... Serbăm pe Ovidiu în însăşi cetatea Torni în care el a trăit şi-l serbăm în frumosul monument ce se ridică dinaintea noastră nu ca străini, ci
ca urmaşi ai însuşi neamului său, ca descendenţi din în suşi ilustrul popor
căruia el aparţine".
Accentuînd semnificaţia lui politică, Sturdza arată că, dacă sub stăpîni
rea otomană ideia ridicării unui monument lui Ovidiu ar fi părut absurdă,
acum acest lucru s-a realizat cu uşurinţă, deoarece iniţiativa luată a avut
un larg ecou şi a fost înţeliasă de toţi". Astfel, monumentul ridicat va rămîne
pentru totdeauna nu numai o podoabă a Constanţei, dar totodată un gaj că
pe clasicul pămînt pe care ne aflăm aerul s-a rdnoit şi urmaşii vechilor legiuni
ale Romei au reluat stăpînir ea şi paza acestor locuri". De aceea, serbarea e
sături

însemnată, şi nu e numai
şi un semn vădit al ei".

serbarea

Constanţei,

ci "o serbare a renaşterii noastre

Luînd în primire statuia, primarul Constanţei rosteşte o scurtă cuvîntare,
în care exprimă fericirea cetăţenilor de a sărbători astfel pe marele poet Ovidiu. Prezenţa atîtor români veniţi din toate părţile ţării constituie pentru el
o dovadă de netăgăduit despre importanţa acestei solemnităţi. în încheiere,
primarul spune că această statuie, pe de o parte, "va reaminti posterităţii
că oraşul Constanţa, vechea cetate Torni, este locul unde ilustrul poet latin
şi-a trăit ultimii săi ani", iar pe de alta "va dovedi încă o dată lumii cum
românii, după atîtea secole, ştiu a onora pe oamenii lor iluştri".
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După dezvelirea statuii a urmat defilarea trupelor din garnizoană. Seara
s-a dat un banchet la care au participat autorităţile şi un mare număr de invitaţi. S-au rostit şi cu acest prilej numeroase cuvîntări. în ziua următoare,
19j31!august, s-a organizat o excursie la "Insula lui Ovidiu" din mijlocul
lacului Siutghiol; în schimb, concursurile de regate prevăzute nu s-au putut
ţine din cauza valurilor prea agitate ale mării. După masa a avut loc conferinţa doctorului P. Drăgescu despre viaţa şi opera lui Ovidiu, iar seara un
bal în saloanele Casinoului. Oraşul a fost iluminat feeric, iar petrecerile pe
bulevard au continuat pînă noaptea tîrziu. Timpul frumos a favorizat desfă
şurarea concursului de regate în după masa zile de 20 august!1 septembrie/.

Seara s-au tras focuri de artificii

şi

s-a

făcut

o excursie în larg cu vasul "Con-

stanţa", iluminat cu lanterne veneţiene.
Ştiril e transmise de către corespondenţii principalelor ziare din Capitală
au făcut ca solemnitatea inaugurării monumentului şi amploarea serbărilor

organizate cu acest prilej să depăşească, prin răsunetul pe care l-au avut,
caracterul unor manifestări locale. în felul acesta, figura lui Ovidiu a devenit
cunoscută în toate colţurile ţării I l De obicei ştirile asupra festivităţilor erau
precedate de scurte notiţe asupra vieţii şi operei poetului, considerate absolut
necesare pentru înţelegerea evenimentului; de asemenea, se mai adăugau
şi unele consideraţii pe marginea festivităţilor.
O menţiune deosebită merită în această privinţă ziarul Universul, care
se ocupă cu serbările de la Constanţa în patru numere consecutive 12. în primul din ele, pagina Întîi este ocupată în întregime cu reproducerea în desen
a statuii. Pe pagina a doua, într-un lung articol, se aminteşte mai întîi solemnitatea de la C0nstanţa şi adînca ei semnificaţie: "Lumea latină întreagă
participă, cu inima şi spiritul cel puţin, la această sărbătoare, la acest omagiu
ce se aduce uneia din gloriile ei nemuritoare

şi

geniului latin".

După

cîteva

aprecieri asupra vieţii şi operei, precum şi asupra cauzelor exilului lui Ovidiu,
articolul se încheie cu următoarele: "Acesta este poetul căruia colonia latină
venită în urma lui pe ţărmul Mării Negre îi aduce azi tributul admiraţiei
la care are dreptul din partea lumii întregi ~i în special din partea lumii latine,
al cărui geniu îl ilustrează". în partea de jos a paginii, ca foileton, este reprodusă traducerea elegiei a zecea din cartea a treia a Triste/ar cu titlul Ovidiu
la gurile Dunări':, opera lui Bogdan Petriceicu Hlşdeu. Următoarele trei numere
cuprind ample ştiri asupra desfăşurării serbărilor propriu-zise.
Ziarul Voinţa Naţională acordă, de asemenea, spaţiu larg desfăşurării
acestor serbări şi reproduce în întregime discursurile rostite cu acest prilej

13.

La fel au publicat dări de seamă şi aprecieri asnpra vi eţii şi operei lui Ovidiu şi alte ziare care trimeseseră corespondenţi la serbările de la Constanţa "Mai mult încă: ştirile privitoare la aceste serbări au trecut dincolo de
hotarele politice rle atunci ale României şi au ajuns pînă la românii din imperiul habsburgic. într-adevăr, ziarele româneşti din Transilvania, care înregistrau cu promptitudine orice eveniment petrecut peste Carpaţi, informează
11 A se vedea lista completă a ziarelor din
in România (citat in nota 2). p. 572-573.
12 Nr.-ele 214, 215, 217, 219.
13 Nr.-ele 899, 903, 906, 907.
101 A se vedea. mai sus nota 10.

ţară şi

titlurile articolelor în studiul meu Ovidiu
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pe cititorii lor şi despre inaugurarea monumentului lui Ovidi u. Este ade~ă rat
că, dat fiind regimul presei sub dualismul austro-ungar, nu au putut ff tnmi şi corespondenţi speciali la Constanţa ; cu toate acestea, serbările au fost
urmărit e de aproape prin intermediul ziarelor din Bucureşti sau al unor surse·
i nformaţie.
Grăitoare este in ac eastă priv i nţă o ştire dată de Gazeta Transilvaniei 15
privitoare la sosirea in ţară a primului mini stru Mihail Kogăl niceanu , complet
restabilit după operaţia la care fusese supus la Paris. La această ştire însă
ziarul mai adaugă un amănunt pe care nu-l găsim în presa bucureşteană, ş i
anume : "D-sa pleacă la Constanţa pentru a asista la ceremonia inauguraţiu
nii statuei lui Ovidiu". Acest amănunt demon strează că toate acţ iunile legate
de serbările de la Constanţa aveau un puternic ecou in rindurile românilor

de

.
din Transilvania.
Serbările de la Constanţa ocupă numeroase coloane in ziarele mai importante, care reproduc pe larg r eportajele din presa bucureştean ă. Astfel, Gazeta
Transilvaniei se ocupă În două numere consecutive cu acest eveniment '",
reproducînd aproape În Întregime cele publicate de Voinţa Naţională, precum
ş i t extele integrale ale discursurilor. Substratul naţional al serbări lor nu putea
scăpa nici unui cititor, aşa Încît orice comentariu era de prisos. De asemenea,
ziarul dă, de astă dată după Epoca, descrierea statuii şi aprecierile elogioase
asupra valorii ei artistice,

dimpr e ună că

traducerea în

pr oză

a

inscripţiei

epitaf de pe soclu.
Ziarul Tribuna acordă şi mai mare atenţie acestui eveniment. Mai intîi ,
pentru ca şi cititorii cu mai puţină cultură să ştie cine a fost Ovidiu, ziarul
reproduce, după România Liberă, schiţa asupra vieţii şi operei poetului ".
Urmează apoi, relatate sumar, serbările din prima zi de la Constanţa: în
"Foiţa" aceluiaşi număr este publicată traducerea lui Haşdeu , Ovidiu la gurile
Dunării '8 In numărul următor 19 este reprodus pe larg reportajul din Voinţa

N aţio1taIă.
Ceva mai mult: ştirea ridicării monumentului a ajuns pînă la Sulmona,
patria lui Ovidiu. Cu acest prilej se stabilesc pentru prima dată legături directe
între cele două oraşe. Se pare că iniţiati v a a fost a lui Remus Opreanu .: el a
fost cu siguranţă acela care a anunţat pe compatrioţii poetului de ceea ce pregăteau urmaşii vechilor tomitani. într-adevăr , în discursul său, preşedintele
Comitetului pentru ridicarea monumentului face aluzie la acest lucru: "Sulmona, leagănul lu: Ovidiu, Roma, raiul lui, Italia întreagă au însoţit opera
noastră cu aprobări şi cu încuraj ări afectuase. Comunitatea noastră de origine, glasul cald al sîngelui se manifestă de astă dată cu putere şi entuziasm.
Acest mare roman nu ne este el strămoş comun? Nu ne fălim noi împreună
cu aceeaşi glori e?"
Spre sfîrşitul discursului său, asocii nd încă O dată numele Constariţei
la acela al Sulmonei, Remus Opreanu dă citire unui document important
lS
16

l'
18
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Anul L(1887), nr. 180.
Nr ,-ele 185 şi 186.
IV (1887), nrele ]87 ş i 183.

19

Nr. 189.
Nr. 190.

20

Textul telegramei este reprodus şi în Universul, nr. 217.

pentru istoria relaţiilor dintre aceste două oraşe legate prin persGnalitatea
lui Ovidiu. Este vorba de ielebrama re care prim?_rul Sulmonei i-o trimite în
numele Consiliului comunal, cu rugămintea de a-l reprezenta la această serbare şi de a fi "interpretul sentimentelor noastre de sinceră afecţiune către
acest generos popor, care

afirmă

din ce în ce mai mult originea sa prin cul-

tul marelui poet, gloria noastră comună". în continuare, primarul arată că
întreaga populaţie a Sulmonei ia parte cu sufletul la serbarea de la Constanţa:
"Sulmona, patria şi l eagănul lui , asistă la ateastă serbare. în aceste momente
cugetele şi inimile sulmonezilor spre acest loc sînt îndreptate". La sfîrşit transmit e mesajul Sulmonei către oraşul Constanţa: "Venerează-i memoria,
iubeşte-i monumentul! Ovidiu, romanul, este al meu ca şi al tău! Eu i-am
dat naştere, tu îi păstrezi rămăşiţele pămînteşti; gloria ne este comună!"
Dînd apoi expresie emoţiei produse de acest mesaj îndepărtat dar plin d e
atîta căldură, oratorul încheie: "Constanţa răspund e că această zi este cea
mai fericită a existenţei sale".
în afară de reprezentanţii oraşului Sulmona, a fost invitat să participe
la serbările de la Constanţa şi ministrul Italiei la Bucureşti. EI a răspuns însă
printr-o telegramă că "motive de serviciu" îl împiedică să participe la această
solemnitate, "care constată în acelaşi timp cultul României pentru tot ce este
frumos şi ilustru şi existenţa legăturilor seculare şi frăţeşti dintre România
şi Italia" 21.
Mai mult încă: însăsi oficialitatea de la Roma a fost informată de ridicarea monumentului de la Constanţa . Potrivit uzuanţelor diplomatice, Coppino,
ministrul instrucţiunii publice al Italiei, trimite în ziua inaugurării un mesaj
telegrafic colegului român, cu urările Italiei "pentru prosperitatea şi mărirea
nobilei naţiuni române, în această zi, în care ea onorează cu un monument
pe marele poet de la Sulmona". Stăruind asupra valorii simbolice a acestui
eveniment, mesajul spune în încheiere: "Leagănul său şi mormîntul strîng
şi mai bine legăturile de consanguinitate dintre cele două popoare". 22
Răspunzînd la acest mesaj. ministrul român al instrucţiunii mulţumeşte
pentru "căl duroasa telegramă" trimisă "cu ocaziunea solemnităţii inaugurării
la Torni a statuii marelui cetăţean din Sulmona". Apoi, trecînd peste formulele
protocolare de rigoare, Sturdza continuă: "Mintea noastră s-a transportat
cu un mare avînt la originile comune ale marei naţiuni italiene şi ale românilor. Şi descendenţii coloniei lui Traian au fost animaţi cu această ocaziune
de sentimentele celei mai adînci simpatii pentru marea lor suroră Italia". 23
Dar, în afară de aceste telegrame şi mesaje trimise de Italia oficială, cercurile largi ale opiniei publice italiene au putut urmări desfăşurarea serbărilor prin
intermediul informaţiilor din presă. Exi stă indicii că presa italiană a publicat
dări de seamă, ba chiar a reprodus in exlenso principalele discursuri rostite
cu acest prilej. De asemenea, s-au făcut comentari i în legătură cu aspectele
Voinţa N aţionald. nr. 907.
Textul telegramei a apărut mai Întîi la 2 sept. in ziarul L'Italie de la Roma sub titlul
Italia ~i Romania, apoi reprodus în Voinţa Naţională , nr. 903. După ziarul bucureştean l-au
publicat ziarele din Transilvania : Gazeta Transilvaniei, nr. 190 ; Tribuna, nr. 194 ; Telegraful
Român, nr. 89.
~8 Textul telegramei lui Sturdza a apărut mai întîi în acelaşi ziar italian, de unde apoi
a fost reprodus in Voinţa Naţională, nr. 906 şi Gazeta Transilvalliei, nr. 191.
21

22
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lor politice. Unele din articolele publicate de ziarele italiene au
şi în presa românească.

apărut

traduse

Gazeta Transilvaniei 24 reproduce un articol pe care Riiarn,", ziarul
primului ministru italian Crispi, îl publică despre România cu prilejul serbă
rilor de la Constanţa. în acest articol se vorbeşte de impresia favorabilă produsă de discursul ministrului Sturdza, publicat într-un număr precedent al
ziarului, "la serbarea celebrată în România în onoarea propriei naţionalităţi
a acesteia, simbolizează prin poetul care reprezintă legătura intelectuală cea
mai puternică dintre vechea colonie romană şi muma cea mare a latinităţi i".
în continuare, ziarul arată că monumentul de la Constanţa simbolizează în
acelaşi timp d emonstraţia progreselor îndeplinite în cîţiva ani de o ţară care
acum cîtva timp, nu tocmai îndepărtat, era sub o suveranitat e străină şi
neeuropeană". După ce, insistînd mereu asupra aspectului politic, se subliniază că, dintre toate ţările mici din răsăritul Europei, România s-a afirmat
mai bine pe cîmpul de luptă în războiul de eliberare de sub jugul otoman,
iar după aceea prin munca de organizare politică şi de asigurare a independenţei sale, ca încheiere, ziarul adresează "salutări frăţeşti, cu urarea unor
progrese mereu crescînde".
Caracter deosebit, dar conţinut asemănător are articolul Da Rama a Tam~
(Tomi) pe care ziarul Ra'l11<Înul" îl dă în traducere românească după Faniulla din Roma. Autorul acestui articol imaginează o nouă călătorie, făcută
de Ovidiu în timpurile moderne, pe vechiul intinerar al exilului, strecurînd
cu acest prilej numeroase aluzii la situaţia politică internaţională a vremii.
Dar important şi demn de reţinut este pretextul folosit de autor, dezvelirea
monument ului de la Constanţa: "Să mergem la Tomi - spune el textual.
E ziua poetului, căci azi la Constanţa, pe Marea Neagră, se inaugurează un
monument poetului". Mai departe, referindu-se la progresele realizate în Dobrogea eliberată de sub turci, autorul aduce un elogiu la adresa românilor: "La
Tomi pe poet nu-l mai aşteaptă sciţii, ci românii, strănepoţii acelor romani
pe care Traian i-a adus în Dacia". Apoi, subliniind originea şi caracterul
roman al teritoriului şi locuitorilor din vechiul Tonis, continuă: "Astăzi poetul nu mai este în exil. El se află în deplină concetăţenie latină". După cîteva
consideraţii umoristice, care erau, de altfel, conforme cu spiritul general al
publicaţiei, anume că faptul de a se afla printre latini a pricinuit poetului o
emoţie atît de put ernică, încît s-a prefăcut în bronz, cu ajutorul sculptorului
Ferrari, autorul, citînd versul în care Ovidiu spunea că vestea triumfului
împăratului a ajuns pînă la el, subliniază largul ecou pe care serbările de la
Constanţa l-au avut în Italia întreagă, ca încheiere, spune că acest monument
înseamnă o nobilă redeşteptare a latinităţii .
Cum era şi firesc, curînd după încheierea serbărilor de la Constanţa au
încetat şi ecourile din presă au făcut ca privirile tuturor românilor să fie
îndreptate cîtva timp spre malul apusean al Pont ului Euxin. Dar pentru
constănţeni dezvelirea monument ului a constituit un eveniment decisiv pentru cristalizarea şi materializarea amintirii poetului Ovidiu.

*
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şi

24

Nr. 192, sub titluL Italia

25

Nr. din 4 sept., 1887, p. 780.

România.

Zece ani mai tîrziu, în decembrie 1897, figura marelui poet, de acum
adînc întipărită în inimile tuturor sub imaginea statuii din Piaţa Independenţei, este coborîtă din nou printre oameni şi reînviată. Un grup de tineri intelectuali din Constanţa Întemeiază un "Cerc Literar", al cărui obiectiv era
"ridicarea nivelului cultural al românilor dobrogeni". Acestui cerc i se dă
numele "Ovidiu". în scurtă vreme însă entuziaştii tineri au ajuns la convingerea că nobilul lor ţel va fi uşor de atins cu ajutorul unei publicaţii, care să
asigure o mai mare difuziune a activităţii Cercului Literar. Urmarea a fost
că în septembrie 1898, apare ca organ al acestui cerc, "prima revistă literară
dobrogeană", numită şi ea Ovidi" şi avînd pe copertă imaginea statuii . Era
cel mai indicat titlu ce se putea da unei reviste care avea ca scop "de a vedea
înflorind artele şi literatura în Dobrogea".
Revista Ovidi" a apărut, cu unele întreruperi, în două serii, pînă în anul
1910. Se pare că era destul de răspîndită, de vreme ce într-unul din ultimele
numere, în care se face un scurt istoric al "Cercului Literar", se arată că revista
era cunoscută şi de românii de peste hotare: din Transilvania, din Macedonia
şi chiar din America ".
în "Cuvîntul de acasă", Petre Vulcan, preşedintele cercului şi redactorul
revistei, justifică plin de mîndrie alegerea titlului: "Revista poartă numele
exilatului Romei, al autorului Tristelor inspirate de Muza tomitană de pe
lîngă marginile Mării Negre, muză aspră, sălbatică, nemiloa,ă ş i neîndurătoare
la miile de daruri ce frămîntau inima marelui poet, a acărui amintire va rămîne
pururea scumpă în mintea urmaşilor. Fericiţi de a ne aparţine nouă această
măreaţă figură a dasicismului roman, prin faptul că Ovidiu a trăit şi şi-a
dat ultimul tribut pe pămîntul dobrogean, ne ,-om mîndri întotdeauna ca
şi sulmonezii de gloriosu-i nume". 27
Deşi domeniul de activitate a Cercului, şi implicit a Revistei, era mai
larg, căci, pe lîngă înflorirea artelor şi a literaturii, mai urmărea şi să înregi streze "tot ce e mai de seamă cu privire la descoperirile arheologice .... , apoi
munca pe tărîmul ştiinţific", numeroase au fost acţiunile care şi-au adus
contribuţia la răspîndirea cunoştinţelor privitoare la viaţa şi opera lui Ovidiu
în straturile celemailargialepopulaţiei.adică la menţinerea şi perpetuarea
amintirii marelui poet.
Cînd, în cursul aceleiaşi luni, s-a inaugurat bibliot eca "Cercului Literar",
adunarea festivă a avut loc la statuia lui O,·idiu. Aici preşedintele Cercului
ţine o cuvîntare publică asupra vieţii, operelor şi exilului poetului. Oratorul
spune de la începutul cuvîntării sale că această acţ iun e culturală a Cercului
este pusă sub auspiciile lui Ovidiu: "De serbarea noastră e strîns legată una
din figurile cele mai strălucite ale c1asicismului roman, a cărui statuie domină
Piaţa Independenţei din oraşul nostru. Această figură măr eaţă este Ovidiu,
patronul asociaţiei noastre literare ... Ne vom aduce aminte cu drag de marele
cîntăreţ al Tristelor şi Ponticelor tomitane, reîmprospătînd în mintea urmaşi
lor cine a fost Ovidiu şi marile sale merite literare". ,.
:!t
21
28

Anul VII, seria II (1910), nr. 1.
Anul 1 (1898-1899), nr. 1, p. 1.
lbid., .>. 3
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în afară de cuvîntarea preşedintelui, darea de seamă asupra festivităţii
ne face cunoscute şi alte gesturi de cinstire a poetului. Astfel, ca manifestare
exterioară, se amint eşte că "doi membri izbutesc să se suie pe soclul statuii
şi să încunune pe poet" ". Cu acelaşi prilej sînt confecţionate insigne cu efigia statuii lui Ovidiu, imprimate artistic pe carton velin în zincografie, care
se distribuie participanţilor la serbare 30 Apoi, un număr de 50 de asemenea
insigne au fost trimise românilor din Pind, spre a fi distribuite şcolilor rom1ineşti din Macedonia" 31.
Dar şi mai plină de semnificaţie este telegrama pe care conducătorii
"Cercului Literar", strănepoţii poetului exilat, o trimit primăriei oraşului
Sulmona. în această telegramă, "Asociaţia literară Ovidiu" din Constanţa,
serbînd azi inaugurarea bibliotecii, salută cu adîncă veneraţiune locul naşterii
Patronului. Sus inimile! Trăiască ginta latină!. Acest mesaj, pe cît de spontan, pe atît de adînc simţit şi mişcător, a fost primit cu căldură la Sulmona.
Răspunzînd în numele "concetăţenilor lui Ovidiu", primarul oraşului trimite
salutări atît Preşedintelui Cercului, cît şi întregii asociaţii, "care, aducîndu-şi
aminte de marele poet, onorează sîngele latin şi moderna civilizaţiune" 3'.
Iată cum, după inaugurarea din 1887 a monumentului, amintirea lui Ovidiu
îi pune pe constănţeni din nou în legătură cu locul de naştere al poetului.
In general, la serbările organizate de Cercul Literar chiar şi în săli închise,
imaginea lui Ovidiu era prezentă. In Revistă se spune că la o astfel de serbare
"deasupra unei tribune domina divul poet Ovidiu, patronul nostru, pictat
pentru acea ocazie, şi de jur-împrejur, asortat cu frunze de brad" 33.
Pe lîngă manifestările publice ale Cercului Literar, despre care publică
regulat dări de seamă, revista Ovidiu publică şi un articol despre viaţa poetului
în exil la Tomis, În care se insistă, utilizÎndu-se datele îndeobşte cunoscute,
şi asupra cauzelor exilului ". Din opera lui apare un singur fragment de la
Începutul Metamorfozelor, traduse În versuri 3•• Ca reminiscenţe, avem un
motiv ovidian în poezia Jalea Niobei 36. Ea are ca motto următorul text din
Metamorfoze: "Satură-te, crudă Latona, cu durerea noastră; mănîncă şi
satură-ţi corpul tău; cu jalea mea satură-ţi fioroasa ta inimă" 3'.
Trebuie subliniată, în schimb, apariţia în Revistă a unor poezii în care
este evocată figura şi suferinţele marelui poet. Publicînd astfel de evocări,
revista Ovidiu reia firul tradiţiei începute de scriitorul popular din Transilvania, Vasile Aran, continuată de moldoveanul Gheorghe Asaki şi foarte
frecventă în poezia mai nouă pînă În zilele noastre 38. In primul număr al
al Revistei, Petre Vulcan publică poezia-evocare Ovidiu în exili", brodată
Ibid., p. 13.
Ibid.
32. Ibid., nr. 1, p. 14.
33 Ibid., nr. 3, p. 96.
3. M. A. Rennert, Viaja lui Ovidiu în ConsJanJa, 1n III, seria II (1903-1904), nr. 12,

29

30

p. 178-179.
36 Anul It p. 314-315: Invocaţia şi Haosul, tr d. Ilie S.
etrescu.
3e Anul III, seria II (1903- 1904), nr. 6, p. 90. Autorul e Petre Danilescu.
37 Versurile 280-282 din cartea a VI·a.
38 A se vedea mai pe larg cap. VI (Reminiscenţe şi evocări ovidiene) din studiul meu Ovi.
diu în România (citat in nota 2) p. 529-547.
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în întregime pe Triste şi Pontice. O a doua poezie de acest fel apare cinci ani
mai tîrziu: La statuia tlti Ovidiu, scrisă de Cruţu-Delasălişte 39 inspirată de
monumentul de la Constanţa.

*
O descoperire arheologică întîmplătoare din vara anului 1931 în apropierea oraşului Constanţa a contribuit nu numai la readucerea lui Ovidiu pe primul plan al actualităţii, dar, mai mult încă, a constituit O confirmare a popularităţii de care se bucură el printre urmaşii concetăţenilor săi din vechiul Tomis
şi a amintirii statornice pe care aceştia i-o păstrează marelui poet.
Cu ocazia unor lucrări de nivelare de pe şoseaua Traian, ce duce spre
Mangalia, a fost descoperit, la o adîncime de 1,50 m sub pămînt, un sarcofag
de marmură greacă, ale cărui dimensiuni nemaicunoscute pînă atunci, frumuseţe artistică şi ornamente simbolice au dus în chip firesc la presupunerea că
el a trebuit să adăpostească rămăşiţele pămînteşti ale unui personaj important. Dar cine ar fi putut fi acel important personaj care a trăit în vechiul
Tomis? Din primul moment şi spontan gîndul tuturor celor care au văzut
sarcofagul a fost că n-a putut fi altcineva decît Ovidiu. S-a descoperit, deci
mormîntul poetului latin!
Vestea acestei descoperiri cu adevărat senzaţionale, a sarcofagului cu
rămăşiţele lui Ovidiu, s-a răspîndit cu iuţeala fulgerului în oraşul Constanţa.
Prudenţa şi rezerva specialiştilor au fost copleşi te de entuziasmul celor mulţi,
care nu mai voiau să aştepte rezultatele unor cercetări minuţioase privitoare
la datarea sarcofagului descoperit, precum şi alte elemente care să permită
o astfel de atribuire. Presa din Constanţa s-a făcut ecoul acestui consens
unanim al opiniei publice încă din primul moment 40. La rîndul ei, presa din
Capitală a acordat în coloanele ei o largă ospitalitate ştirilor privitoare la
descoperirea mormîntului lui Ovidiu 41
Nu numai atît: o descoperire de acest fel depăşea, prin proporţiile ei,
chiar hotarele ţării noastre. De aceea ea a atras la un moment dat atenţia
lumii întregi asupra Constanţei, locul descoperirii. Marile ziare din ţările apusene şi îndeosebi din Italia publică articole ale corespondenţilor lor de presă
aflaţi la Bucureşti despre această descoperire; ele sînt apoi reproduse de
presa din România 42.
Bineînţeles, vestea acestei descoperiri, căreia puternica tradiţie ovidiană
de la Constanţa i-a imprimat de la început pecetea senzaţionalului, a ajuns
~i la· Sulmona, care nu putea rămîne indiferentă aflînd că mormîntul celui
mai ales fiu al ei a fost scos la lumină. Sulmonezii voiau să vadă cu ochii
lor acest sarcofag. Dînd ascultare dorinţei fierbinţi a concetăţenilor săi, primarul Sulmonei se adresează colegului de la Constanţa, cerîndu-i informaţii
mai directe şi mai amănunţite. în caz că ştirea corespundea realitătii, desco39
40

(1931).
41
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Anul In, seria II (1903-1904). p. 105.
Marea Neagră IX (1931), nr. 119; Dobrogea Jună XXVII (1931), nr. 119; Dada i XVIII
m.-c1c 154. 15S, IS6. 157.
Universul XLIX (1931), nrele 221,222,297; Adevdrul44 (1931), nr. 14646; Dimineaţa,
(1931). fir. 8941; Realitatea Ilustrată, 1 (1931), nr. 18.
Neamul Românesc XXVI (1931). nr. 211 (Corriere delIa Sera): Marea Neagră IX (1931,
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perindu-se într-adevăr mormîntul lui Ovidiu, din Italia ar veni arheologi
specialişti, dimpreună cu numeroşi locuitori din Sulmona, care doresc să facă
acest pelerinaj la mormîntul marelui lor concetăţean. EI preconizează totodată
înjghebarea cu acest prilej a unor serbări comune. Iată cum, în răstimp de
mal puţin de o umătate de secol, Constanţa şi Sulmona intrau pentru a treia
oară în legătură pentru a-I cinsti pe Ovidiui!
Dar, după valul de entuziasm popular care a dus în prim,.1 moment la
tăcere rezervele specialiştilor, a început munca de cercetare şi documentare
asupra tuturor problemelor puse de acest sarcofag. Nu au lipsit însă nici în
această etapă susţinători înflăcăraţi ai lui Ovidiu, care-i atribuiau sarcofagul. Polemici violente şi invective au avut loc împotriva sceptici lor, acuzaţi
de ignoranţă şi reacredinţă, formulîndu-se, în schimb, cele mai ingenioase·
ipoteze şi dîndu-se explicaţii îndrăzneţe în favoarea atribuirii acestui sarcofag lui Ovidiu.
S-au adus, este adevărat, şi argumente dictate de bunul simţ în favoarea
acestei atribuiri. Anume, dimensiunile neobişnuit de mari ale sarcofagului,
materialul preţios din care era confecţionat, precum şi frumuseţea lui artistică au fost explicate prin starea materială bună a familiei, a urmaşilor şi a
admiratorilor lui Ovidiu, care şi -au putut permite luxul unei lucrăr i atît de
costisitoare pentru cinstirea poetului

după

moarte. Pentru a se stabi li o

legă

tură ş i

mai strînsă, în ornamentaţia de pe timpanele frontoanelor au fost
identificate figuri mitologice, iar prezenţa soarelui şi a "geniului fanteziei"
se refereau la un personaj care a strălucit în viaţa lui şi a av ut ca principală
îndeletnicire poezIa os. Ba s-a mai pretins, în aceeaşi ordine de idei, că rămă
şiţ ele pămînteşti ale poetului ar fI fost aşezate în sarcofag numai cîţiva ani
mai tirziu, iar numele nu i-ar fi fost scris, pentru a nu atrage mînia
împăratului 46,

In favoarea atribuirii acestui sarcofag lui Ovidiu au mai fost aduse şi
criptologice date celor şapt e obiecte simbolice reprezentate pe
faţadă: balanţă, cap de bou, secure, lance, clopot, bici, cleşte. In acest scop,
un criptolog a stabilit că cele şapte semne reprezintă şapte verbe ale căror
litere iniţiale sînt cele şapte litere din numele poetului (Ovidius); dacă sînt
luate în altă ordine, ele ne dau iniţialele pentru prenume (Publius) ".
Divergenţa de păreri a persistat şi după ce, trecînd prima perioadă de
entuziasm , problema a fost dezbătută la o temperatură mai rece de către
special iştii în arheologie şi în dreptul roman. Dacă descoperitorul sarcofagului
cel dintîi care a încercat să dea asupra lui informaţii cu caracter ştiinţifIc,
în măsura în care-i îngăduia acest lucru propria pregătire de specialitate, î ş i
îJ.lcheia cercetarea constatînd că are în faţă un "sfinx cu întrebarea sa neliniş
tItoare" 48, alţii după el au ajuns la concluzii mai categorice. Dîndu-se o interpretare juridică obiectelor de pe sarcofag, s-a conchis că ele reprezintă simboexplicaţiile

A se vedea in special U1,iversul, nr. 297 şi Dacia, nr. 5l.
Universul Dr. 297.
" Dacia, Dr. 157.
47 Adevărul, nr. 14646; Dimineaţa, nr. 8941.
48 C. Brătescu, Sareo/agul cu simboluri din Constanţa, în Analele Dobrogei, XII (1931).
p. 243.
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luri în legătură cu ocupaţia defunctului; deci, sarcofagul ar fi aparţinut unui
cetăţean roman din Tomis care s-ar fi ocupat cu negoţul de vite sau ar fi
fost măcelar de profesie 4'. împotriva acestei păreri s-au găsit alte explicaţii
tot de natură juridică, potrivit cărora obiectele ar fi simboluri ale justiţiei
penale; deci, sarcofagul este al lui Ovidiu, care în

tinereţe

a îndeplinit magis-

traturi judecătoreşti. în sprijinul acestei int erpretări au fost aduse unele
argumente de natură istorică, iar altele scoase din Însăşi opera din exil a
poetului ".
Este adeyărat că, între timp, cu toată pasiunea şi rîvna celor care Încercau să arate cu orice preţ că sarcofagul aparţinuse lui Ovidiu, ştiinţa arheologică a avut rol decisiv în această divergenţă. Atît arheologii noştri cît şi
cei din străinătate şi-au spus cuvîntul definitiv în ceea ce priveşte provenienţa, cronologia şi semnificaţia simbolurilor de pe sarcofag ". Toate acestea
au dus la concluzii ce nu mai permiteau atribuirea lui marelui exilat.
Pe de altă parte, însă, nu este mai puţin adevărat că, prin vilva pe care
a produs-o şi prin publicitatea de care s-a bucurat, atrăgînd asupra lui atenţia lumii întregi, discuţiile în Jurul "mormîntului" lui Ovidiu constituie o
do"adă a popularităţii poetului la Constanţa, iar sarcofagul însuşi a devenit
un simbol al mormîntului propriu-zis, indiferent în ce parte a actualului oraş
s-ar afla el.

•

•

în anii care au urmat după soluţia dată de arheologi problemei atît de
aprig dezbătută a sarcofagului, amintirea poetului s-a menţinut prin intermediul publicaţiilor periodice, ziare şi reviste constănţene, în care îi sînt dedicate
articole, dar mai ales cuprind traduceri din opera lui, cu precădere din Triste,
precum şi evocări de genul celor apărute în Ovidiu. Loc de frunte printre acestea ocupă Analele Dobrogei, care au cultivat această tradiţie timp de aproape
două decenii. Exemplul lor a fost urmat de alte reviste cu existenţă mai
scurtă. (unele sub cinci ani) şi număr redus de pagini, ca: Vraja Mării, Litoral, Pimtice şi Zări albastre. O menţiune specială şi un cald elogiu merită printre acestea revista Gânduri de la Mare pentru numărul special din anul 1939
.
închinat lui Ovidiu.
După eliberarea ţării noastre de sub jugul fascist au avut loc două eveevenimente de o deosebită Însemnătate pentru perpetuarea amintirii lui Ovidiu la Constanţa. Deşi ele sînt relativ recente, ceea ce ar duce la presupunerea că ar fi, în consecinţă, îndeobşte cunoscute, consider că o succintă prezentare a acestora, cu tot caracterul ei de cronică, va contribui la punerea în
lumină a unor aspecte ce, din respect pentru adevăr, nu pot fi trecute cu vederea.
Primul eveniment a avut loc în septembrie 1957; aniversarea a două
mii de ani de la naşterea lui Ovidiu. Serbările comemorative au fost organizate şi coordonate pe toată ţara de un Comitet Naţional pus sub egida Academiei. Era firesc ca serbările de la Constanţa să aibă o amploare deosebită.
f,9 1. Popcscu-Spineni. Dt'eplul roman şi sareo/agul de ia Constanta, în Revista Clasică
VII (1931), p. 169.
!i0 C. Blum, Sareojagl/l roman CIt simbolurile justiţiei penale, Constanţa (1933); ido Partea
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Numeroşi membri ai Comitetului Naţional, precum şi delegaţiile trimise
de unele ţări latine (Italia, Franţa şi Belgia) au asistat la o mare adunare
publică la statuia lui Ovidiu împodobită cu coroane de flori, la o şedinţă
festivă în sala Casinoului, iar seara la Teatrul de Stat, la premiera tragediei
Ovidius, operă a poetului localnic Grigore Sălceanu .
în aceste manifestări Sulmona a luat parte, pentru prima dată În istoria
relaţiilor ei cu Constanţa, printr-un reprezentant care a prezentat salutul
ei călduros În adunarea publică de la statuia lui Ovidiu. De asemenea, ea a
mai trimis şi un pergament cuprinzînd un mişcător mesaj adresat constănţe
nilor. După cum o mamă iubitoare - se spune printre altele În mesaj - al
cărei fiu a fost pedepsit cu exilul şi silit să plece departe printre străini nutreşte
cele mai calde sentimente de dragoste pentru locuitorii acelor ţinuturi Îndepăr
tate, care l-au primit şi l-au Îmbărbătat cu mărturia omeniei şi respectului
lor, tot aşa Sulmona Îşi exprimă gratitudinea ei faţă de cetăţenii Constanţei pentru bunătatea cu care strămoşii lor l-au primit pe Ovidiu şi pentru
fidelitatea cu care au păstrat amintirea lui de-a lungul veacurilor.
Cel de-al doilea eveniment l-a constituit ceremonia ,.înfrăţirii" oraşelor
Sulmona şi Constanţa, care a avut loc În luna iunie 1968. Era Încununarea
unei vechi dorinţe a sulmonezilor căreia îi dăduseră, de altfel, expresie cu
mulţi ani Înainte. Vizita ministrului de externe italian, Amintore Fanfani,

la

Constanţa

în august 1967 a marcat începutul

concretizării

acestei

dorinţe.

În urma unei telegrame trimise in acest sens la Sulmona. Primarul Sulmonei
a telegrafiat de Îndată colegului său de la Constanţa, exprimÎndu-şi public
dorinţa "de a se stabili Între cele două oraşe, indisolubil unite prin marele
nume al lui Ovidiu, legături de cordială prietenie şi colaborare". De asemenea,
într-o scrisoare succesivă Îşi afirma credinţa că "a sosit momentul cînd cetă
ţenii Sulmonei şi ai Constanţei să facă ceva pentru a se lega mai strîns şi
mai concret printr-un pact de fraternitate ... , pentru a onora astfel măreţia
şi durerea marelui poet" " .
Această dorinţă a fost manifestată În mod public şi În luna decembrie
a aceluiaşi an, cînd au avut loc la Sulmona dezbaterile unui "proces" pentru
reabilitarea lui Ovidiu În faţa istoriei. Procesul avea loc cu ocazia Împlinirii
a zece ani de la bimilenarul naşterii poetului şi - se adăuga În afişele de pe
străzile Sulmonei - "in legătură cu mult dorita Înfrăţire dintre oraşul nostru
şi Constanţa". în acelaşi timp, semnatarul acestor pagini, care lua parte ca
specialist la dezbaterile procesului, a fost insistent rugat să se facă interpretul acestei dorinţe pe lîngă forurile competente din ţara noastră, spre a se
ajunge cît mai neîntirziat la Împlinirea ei.
Am dat curs acestei rugăminţi cu entuziasmul izvorît din convingerea
că noi avem numai de cîştigat de pe urma Înfrăţirii celor două oraşe legate
prin destinul marelui poet. Semnificaţia ei avea să producă o profundă impresie peste hotare, tot aşa cum au produs serbările organizate in ţara noastră
cu ocazia bimilenarului din 1957. Venind În Întîmpinarea dorinţei sulmonezilor şi Înfăptuind această "Înfrăţire" noi aveam să demonstrăm Încă O
dată lumii Întregi că ştim să preţuim valorile spirituale care constituie patrimoniul comun al culturii umane.
62 Textele telegramei şi scrisorii le-am
Primarului Paolo Di Bartolomeo.
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văzut

la

Primăria

din Sulmona

graţie amabilităţii

Actul Înfrăţirii oraşelor Sulmona şi Constanţa a fost pregătit printr-o
bogată documentaţie, care s-a pus la dispoziţie forurilor coordonatoare locale.
Ceremonia propriu-zisă s-a desfăşurat în spaţioasa Sală festivă a Consiliului Popular Municipal Constanţa. Erau prezenţi cei opt membri ai delegaţiei oficiale Sulmona, la care s-au adăugat alţi şapte ca simpli particulari,
precum şi 25 feroviari sulmonezi veniţi să participe la acest eveniment şi
să-I etemizeze printr-o placă de marmură dezvelită cu cîteva ore mai devreme
pe zidul din spre peron al Gării Constanţa. Era de faţă şi Ambasadorul Italiei la Bucureşti. Din partea municipiului Constanţa participau membrii
Comitetului executiv şi invitaţi. Constănţenii, care la sflrşitul lunii aprilie
umpluseră parterul Teatrului de Stat pentru a asculta o expunere asupra
desfăşurării "procesului" de la Sulmona şi aplaudaseră entuziaşti aflînd despre
dorinţa de Înfrăţire a sulmonezilor, au luat cunoştinţă cu satisfacţie de Împlinirea acestui act.
Pentru toţi, ceremonia a fost profund impresionată. Emoţia a atins
apogeul atunci cînd, În alocuţiunea ţinută, Primarul Sulmonei a spus că "isto- .
ria acestei Înfrăţiri Începe În clipa celei mai intense tragedii din viaţa poetulni. ... , cînd, În puterea acelei triste nopţi, centurionul a bătut cu daga la
poarta casei lui Ovidiu. Atunci se rupea orice legătură a lui cu Roma şi cu
Istoria, dar tot atuuci Încolţea primul grăunte al prieteniei pe care am venit
airi s-o consacrăm astăzi În mod oficial şi pentru totdeauna" .

•

•

•

După această sumară schiţă istorică, pe care am adus-o pînă in zilele
noastre, se impune şi o privire de perspectivă asupra posibilităţilor de a perpetua, adînci şi extinde, in raport cu situaţia actuală, amintirea lui Ovidiu.
In condiţiile de astăzi Constanţa dispune, În comparaţie cu trecutul, de mijloace incomparabil mai adecvate pentru atingerea acestui nobil obiectiv,
In cele ce urmează voi indica unele acţiuni cu caracter mai specific, coordonÎndu-Ie cu cele pe care le-am expus În studiul meu Ovidi.. în România,
apărut În 1957.3 •
Muzeul Arheologic, care şi-a cîştigat merite cu ani Înainte organizind
"Sala Ovidiu", ar trebui să intreprindă sondaje În partea de sud a vechiului
zid al cetăţii Tomis, de-a lungul drumului spre Mangalia. După ştirile pe care
le avem din antichitatea tîrzie, mormîntul lui Ovidiu se afla de-a lungul acestui drum. In urma unor astfel de sondaje, n-ar fi exclus să fie scos la lumină.
Comitetul judeţean pentru cultură şi artă ar dobîndi un titlu de glorie
dacă ar publica un concurs pentru crearea unui grup statuar reprezentind
pe Ovidiu intre geto-daci pentru impodobirea unei staţiuni depe Litoral (de
preferinţă Mamaia). In felul acesta s-ar realiza ideia lui Gheorghe Asaki,
care in 1844 preconiza o stampă cu subiectul "Ovidiu intre Dacieni", sau
planul iniţial din 1883 al Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea monumentului.
Cenaclul Literar local, care poartă numele marelui sulmonez, în entuziastă şi armonioasă colaborare cu revista nu mai puţin sugestiv numită
Tomis, ar răspunde În cel mai inalt grad chemării sale, asigurînd o rubrică

.. Pag. 339.
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permanentă consacrată lui Ovidiu, publicînd traduceri, evocan, precum şi
contribuţii

privind viaţa, opera şi mai ales supravieţuirea poetului la noi.
La rindul ei, Revista ar relua, îmbogăţi nd- o, frumoasa tradiţi e creată de Ovidiu şi conti nuată, în condiţii deosebit de gr ele, de celelalte periodice
constănţene.

La aceste obiective cu caracter mai limitat dar realizabile într-un viitor
cît mai apropiat, aş adăuga unul de mare amploare şi de perspectivă mai
largă, care necesită, în acelaşi timp, mijloace materiale masive. Mă gîndesc,
anume, la înfiinţarea unui "Centru de studii ovidiene", asemănător acelui
"Centro bibliografic, oviqiano': de la Sultnona, dar cu un profil mult mai
larg, Căci, concomitent cu acţi unea de înjghebar e a unei biblioteci care să
cuprindă operele poetului, în original şi traducere în diferite limbi, precum
şi studiile cele mai reprezentative asupra poetului apărute în străinătate
alături de care să figureze tot ce s-a publicat la noi, "Centrul de studii ovidiene" ar avea importanta atribuţi e de a publica atît opera in t egrală a poe' tului, cît şi diferite lucrări asupra vieţii şi opera lui. Astfel, ar fi necesară
publicarea unui Corpus Ovidianum, care să cuprindă atît ediţii ale tuturor
scrierilor, însoţite de note şi comentarii, cît şi traduceri făcute de către cei
mai talentaţi dintre poeţii noştri. în aceeaşi col ecţie ar intra nn comentar
filologic

şi

istoric al Tristelor

şi

P011ticelor, care ar fi un instrument de lucru

absolut necesar pentru valorificarea istorică a ştirilor privitoar e la trecutul
îndepărtat al patriei noastre.
. Printre lucrările privind viaţa şi opera lui Ovidiu, "Centrul" ar trebui
să înscrie în planul editorial un studiu monografie, elaborat pe baza ultimelor
rezultate ale cercetărilor, dar aşa fel prezentate, încît să fie accesibil unor
cercuri cît mai largi de cititori , fără însă ca prin aceasta să aibă trăsăturile
unei opere de popularizare în accepţiunea curentă a cuvîntului. în acelaşi
cadru ar intra şi un studiu asupra influenţei lui Ovidiu asupra literaturii
noastre. în sfîrşit, pentru străinii care ne vizitează Litoralul în număr tot
mai mare, ar fi binevenită o prezentare sintetică, de proporţii mai redus~,
despre Ovidiu în România, publicată într-una sau mai multe limbi de circulaţ i e internaţională.
Iniţiind înfăţişarea acestor obiective, urmaşii vechilor tomitani se vor
dovedi con~tienţi de privilegiul unic pe care-l au în istoria culturii europene,
acela de a fi dat adăpost unei victime ilustre a despotismului şi de a păstra
rămăşiţele pămînteşti ale unuia dn cei mai mari poeţi ai tuturor timpurilor.

LE SOUVENIR DU POETE OVIDE Ă CONSTANTZA
Resume
Les circonstances defavorables de l'Histoire ont Iongtemps empeche la naissance ,d'une
tradition concernant Ovide sur les Iieux de son exil, qui abritent aussi sa sell)ulture. Par le fait
des memes circonstances la viIle de Tomis ne fut, pendant plusierus siecles, qu'un nom, diffi~
cile a localiser avec precision. La plus ancienne mention d'une tradition concernant Ovide se
trouve dans les not.es de v oyage du collectionneur d'antiquites A. de la :Motraye, datecs du com~
mencement du XVlIIe siecle.
L'andenne Tomis a pu etre localisee sur l'emplacement moderne d'e la ville et du port de
Constantza seulemeni dans la seconde moitie du XIXe siecle, surtout apres que la Dobrogea
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se fut emancipee de la domination ottomane; nous sommes redevables de cette localisation
aux innombrables decouvertes archeologiques faites depuis sur les lieux. C'est toujours dans la
seconde moitie du XIXe siecle qu'une tradition locale, ignoree auparavant par les sources litteraires, a commence a se faire jour.
Decisive pour la cristallisation et la materialisation du souvenir dedie au poete par les
successeurs des anciens Tomitains, a ete l'edification du monument dresse sur l'initiative de
quelques inteIlectuels mais avec l'aide de tous les citoyens de la viIle. L'ceuvre est due au scuIpteur italien Ettore Ferrari. A ce propos, l'auteur mentionne les festivites qui ont accompagne
l'inauguration du monument, fi la fin du mois d'aolÎt 1887, en se fondant sur les nouvelles donnees par les correspondants de la presse locale et de ceHe bucarestoise, ainsi que sur les echos
que l'evenement suscita dans la presse de langue roumaine de l' Autriche-Hongrie et dans la
presse italienne du temps.
Unautre moment important pour la perpetuation du souvenir du poete fut la fondation
du cenacle litteraire "Ovidiu" en 1897 et surtout la fondation, l'annee suivante, de la revue
Ovidiu, qui devait paraître jusqu'en 1910. Cette revue publia toute une serie d'etudes consacrees a Ovide, des traductions de son ceuvre, des imitations, des vers d'hommage. Par la suite,
cette sorte d'evocations du poete allaient devenir fn:lquentes dans notre litterature. La decouverte, pendant l'ele de l'an 1931, d'un sarcophage unique aussi bien par ses dimensions, que
par la beaute artistique de son execution et le symbolisme de ses ornements, contribua non
seulement fi ramener au premier plan de l'actualite la personnalite d'Ovide, mais a renforcer
aussi sa popularite parmi les citoyens de Constantza. Au premier moment de sa decouverte,
on l'attribua â. Ovide et cette nouvelle sensationnelle, reproduite par toutes les gazettes du
pays et de l'etranger, se propagea jusqu' a Sulmone, la patrie de l'exile. Toutefois, de longs
debats et d'amples etudes ont fini par demontrer que le sarcophage en question n'avait rien a
faire avec la sepulture du poete.
Les festivites organisees dans notre pays a l'occasion du bimillenaire de sa naissance (en
automne 1957) ont pris une ampleur toute particuliere a Constantza, ou l'Italie, la France et
la Belgique ont ete reoresenbfes par des delegations officielles. Le programme de ces fetes comporta une reunion publique au pied du monument du poete, une seance festive au Casino de
Constantza et la representation de gala au theâtre d'Etat de la ville de la tragedie Ovidius, ceuvre du poete local Grigore Sălceanu.
Non moins suggestif pour la fa~on dont la memoire du poHe est honoree de nos jpurs
s'avere le jumelage (juin 1968) des deux villes etroitemellt liees aux destinees du grand poete:
Constanzta et Sulmone.
Pour clore son expose, l'auteur parle des activites de perspective, faites pour entretenir
et enrichir le culte rendu au poete. Il mentionne, entre autres, la fu ture fondation d'un Centre
d'etudes "ovidiennes" â. Constantza.

DIE_ERINNERUNG AN OVID IN KONSTANZA

ZusammenJassltllg
Ein widriges historisches Geschick hat es lange Zeit verhindert, dal3 eine Tradition uber
Ovid in den Gefielden entstehen konnte, in die er verbannt war und wo er sein Lebensende
verlebte. vVegen diesem historischen Mil3geschick \Var lange J ahrhunderte hindurch sogar der
Name Tomis ein Begriff der schwer zu lokalisieren \Var. Die ălteste Nachricht uber dic Existenz
einer Tradition mit Bezug auf Ovid befindet sich in dcn Reisebeschreibungell des Altertiimersammlers A. de la Motraye, zu Beginn des 18. Jh.
In der zweiten Hălfte des 19. Jh., ganz besonders nach der Befreiung der Dobrudscha
von dem ottomanischen Joch, wurden zahlreiche archâologische Fund gemacht, aufgrund derer
das alte Tomis lokalisicrt werden konnte und zwar auf dem Gebiet der Stadt und des Hafens
von Konstanza. Es kam eine andere orUiche Tradition in Urolauf, dic vorher con den literarischen Quellen nicht gekannt waren.
Ausschlaggebend war fur die Festigung und Veranschaulichung des Gedenkens bei den
Nachkommen der alten Tomitaner die Errichtung des Denkmals, aus Antrieb einiger Intellektueller und mit der Beihilfe aHer Burger, ein \Verk des italienischen Bildhauers Ettore Ferrari. Der Verfasser berichtet uber die Feierlichkeiten, die anUiI3lich der Enthullung stattgefunden haben. Es \Var im Monat August des J ahres 1887 und dariiber berichteten die Pressekor-
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respondenten sowohl in Konstanza als auch in Bukarest; ebenso dienten als Quelle zu diesem
Aufsatz die Nachrichten die die rumănischen Zeitungen brachten, dic in 6sterreich-Ungarn
erschicenen und die in den italienischen Zeitungen veroffebtlicht wurden.
Ein wichtinger Augenblick fOr die Uberlieferung des Andenkens an den Poeten war die
GrUndung des literarischen ZyrkeIs "Ovid", im Jahre 1897, und ganz besonders die VeroffentJichung der Zeitschrift Ovid im darauffolgenden Jahr. In dieser Zeitschrift, die bis zum Jahre
1910 erschien, kamen Studien uber Ovid und 'Obersetzungen seiner Werke zur Veroffentlichung,
Nachahmungen und Gedichte die seinem Gedenken gewidmet sind. Die Entdeckung Lj. 1931
eines Sarkophagen aus Marmor mit bisher nicht mehr angetroffenen AusmaJlen, kunstlerischer
Sch6nbeit und symbolischen Ornamenten, hat Dicht nur dazu beigetragen, daB Ovid wieder
an erste Stelle der Gegenwartigkeit gebracht wurde, sondern auch die Beliebtheit bestatigt,
der sich der Dichter bei den Bewohnem von Konstanza erfreute. Vom ersten Yugenblick an
wurde behauptet, daO der Sarkophag Ovid geh6rt batte. Diese sensationelle Nachricht verbreitete sich durch die Zeitungen wie ein Lauffeuer und gelang bis nach Sulmona, die Heimat des
Dicbters. Nach langen Diskussionen und Studien erwies es sich aber, daC dieser Sarkophag
uberhaupt keine Verbindung mit dem Grab des Dichtes hat. Die Feierlîchkeiten, die im Herbst 1957 anlaClich der Zwcitausendjahrfeier des Geburtsdatums Ovid stattfanden, waren in
Konstanza von auOergewohnlichen Ausma.l3en, Esnaen dazu auslandische Vertreter aus Italien,
Frankrcich, Bclgicn geladen: cine 6ffentliche Versammlung beim Denkmal des Dichters, eine
Festsitzung in} Saal des Kasinos und cine Premiere im Staatstheater der Vorstellung der Tragooie Ovidius, die der orUiche Poet Grigore Să-Iecanu geschrieben hatte.
Ebenso suggestiv fur die Erinnerung an den Poeten ist die Verbruderung der beiden Stated,
die durch das ScbieksaI des Dichters 50 eng miteinander verbunden sind: Konstanza und Sulmona. im juni 1968. Abschlie.l3end erwăhnt der Verfasser einige Planc die dazu beitragen sollen, die Erinnerung an den Poeten zu bereichern; dazu gehort auch die Grfindung eines Zentrums fUr Ovid-Forschung in Konstanza.

