D. M. PIPPIDI

IN JURUL CRONOLOGIEI SCRISORILOR LUI
OVIDIU DIN PONT
Cu multi ani în urmă, tntr-o lucrare în limba franceză tratind
despre cultul imperial ş i, din pricina împrejurărilo!' în care a fost tipă
rită, ră m asă aproape nerăspîndită, am avut prilejul să ating în treacăt
problema cronologiei citorva compuneri ale lui Ovidiu din exil, pornind
de la stabilirea datei precise a unui eveniment de ordin politic deseori
menţionat direct sau indirect - in cărţile a II-a ş i a III-a ale Scriso rilor din Pont. Intrucit concluziile la care am ajuns şi care nu mi se par
contf'stabile au rămas necunoscute celor n1ai mulţi dintre comentatorii
din ultima vreme ai corpus-ului ovidian, îmi iau libertatea să revin aci
asupra problemei. în făţişînd pe scurt elementele noi introduse în discuţie
şi rezultatele de oarecare interes la care socot a fi ajuns.

*
Cum e indeobşte şt iut, indicaţiile de ordin cronologic oferite de
textul care ne reţine atenţia sînt rare. In plus, o seamă de evenimente
la care se face aluzie într-o epistulă sau alta ş i care ar putea contribui
la întelegerea versurilor unde sînt menţionate sînt ş i ele imprecis datate.
In aceste co ndiţii , 'e aproape sigur că nu vom ajunge niciodată la o cronologie satisfăcătoare a tuturor scrisorilor din culegere. Putem totu şi
spera că unele lumini ne-ar putea veni din descoperiri întîmplătoare
- erigrafice în primul rînd - , şi în aceas tă direcţi e va trebui să se
indrepte de-aci înainte atentia sustinută a istoricilor literari.
'. 'De pe acum, o descope~ire neaşteptată dar foarte bine venită ne-a
adus o informaţie n1enită s ă contribuie 1a fixarea cronologiei cărţilor a
II-a si a III-a . E vorba de un fragment din Fasti Praenestini publicat în
1921 de Orazio Marucchi 1, al cărui conţinut e făcut să înlesnească cunoaşterea activităţilor lui Tiberiu între anii 9-13 e.n. şi care in chip
indirect - poate contribui şi la datarea cîtorva compuneri ovidiene din
aceeaşi perioadă.
1

Di un n'Uovo jrantmento del Calendario prenestino di Verrio Flacco. în

Di.ssert. deHa Pontif. Accad. Rom. di Archeologia, s. II, t. XV, 19 21, p. 313-322;

Un nuovo frammento del Calendario prenestino di V errio Flaco, în Notizie degli
Scav i, XVIII, 1921, p. 277-283.
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Inainte de a ne opri însă mai lndelung asupra lui, aş vrea să amintesc că, după părerea generală 2, în primele trei cărţi ale Ponticelor n-ar
exista decît două scrisori a căror dată e limpede indicată de poet. E
vorba, în ordinea culegerii, de 1 2, ale cărei versuri 27-28 o situează
fără greş 3 în iarna 12/13 e .n. :
Hic me pugnatem cum frigare cumque sagittis
Cumque mea jata quarta fatigat hiemps
şi de 1 8. a cărei compunere ar fi avut loc,
toamna anului 12

după

versurile 27-28, în

V t carea uabis, Scythicas detrusus in oras,
Quattuar autumnas Pleias arta jacit.
Acestor două locuri clasice socot că li se poate adăuga un al treilea, în cazul căruia, in lipsa unei indi' caţii mai precise, dispunem de un
terminus post quem sigur. E scrisoarea III 6, că tre un prieten necunoscut, atribuită indeobşte ultimei perioade a exilului '\ dar cafe în realitate nu poate fi decît cu citeva luni posterioară altarului Dreptăţii Auguste, consacrat la 8 ianuarie anul 13 şi limpede menţionat in text-:

Principe nec nastro deus est moderatiar ullus :
Justitia UiT€S tempcTat ille suas.
NupeT eam Caesar facta de marmore templo
lampride1n posuit mentis in aede suae 5.
Cu excepţia acestor bucăţi, restul scrisorilor grupate in cărţile a
a III-a Ex Ponto nu-s susceptibile decit de o datare aproximativă, de vreme ce, după propria mărturie a lui Ovidiu, editarea lor arIi fost făcută fără nici o preocupare de cronologie:

II-a

şi

Nec liber ut fieret, sed uti sua cuique daretur
Littera, prapositum curuque nostra fuit.
Postmodo collectas, utcumque sine ordine, iunxi. {)
Aşa fiind, nădejdea e la posibilitatea de a data cu mai multă precizie un evenin1ent care a constituit dintotdeauna un reper pentru cla-

2 In

ultimă instanţă, Martin Schanz,
dacă se acceptă părerea

:J Fireşte,

Gesch. cler rom. LitteratuT l , II 1, p. 332.

împărtăşită astăzi de cei mai mulţi
care, condamnarea fiind pronunţată la sfîrşitul anului 8, iar călătoria
prelungindu-se timp de mai multe luni, Ovidiu n-a ajuns la Torni decit în primăvara anului 9. Pentru opinia că evenimentele amintite ar fi avut loc un an
mai tirziu - la sfÎl-şitul anului 9 - , ci. J. Schwartz, Recherches sur les dernieres
annees ciu regne d'Auguste (4-14), in Rev. de Philologie, p. 21 urro. in special
27 urm.
li G. \Vadenberg, Quaestiones Ouidianae quibus agittlT de Tri stium, Ibidis,
epistalarumque, quae 'ex Panta" inscribuntur, temparibus, Berolini. 1884, p. 88.
:; Ex Ponto, III 6. 23-26. Consacrarea a ltarului e amintită în Fasti Praenestini la data de 8 ianuarie: Signum lustitiae Augus[tae dedicatwn Planca! ee
SWa cos. (C.I.L.,f2 1, p. 23 1).
c Ex Ponto, III 9, 51-53.
du pă
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sarea scrisorilor înlăuntrul cărtilor a II-a si a III-a, vreau să zic triumful
pannonic al lui Tiberiu) pOlnpos descris în' lunga scrisoare cu care începe
cartea a II-a.
Dacă data triumfului ne-al' fi fost cunoscută, e evident că toate
piesele unde acest eveniment e menţionat - direct sau numai sub o
formă aluzivă s-ar rîndui firesc în jurul scrisorii II 1, la l1lai Dlare
sau mai mică distanţă. după insistenţa sau prospeţimea cu care poetul
ne vorbeşte de cerenlonia pe care incerca s- o vadă cu ochii minţii. Din
păcate, dacă astfel de tentative , -au succedat cu regularitate, pe măsura
elaborării şi a altor lucrări critice privind opera din exil a lui Ovidiu,
autorilor le-a lipsit de fiecare dală ceea ce ar fi trebuit să constituie
baza însăşi a raţionamentului lor - ziua exactă a triumfului pannonic
al lui Tiberiu. Nu doar că această lacună de informaţie ar fi fost resimţită în chip deosebit de cei ce s-au ocupat cu problema. De la data
depărtată c~nd Pier FrancesC'o Foggini s-a gîndit să intregească rîndul
mutilat din Fasti Pmenestini, la data de 16 ianuarie, aşa fel ca să se
citească acolo ştirea importantului eveniment 1; mai ales de
cînd
Mommsen s-a mulţumit să îmbunălăţească citirea primului editor, păs
trindu-i în totul semnificaţia iniţială 8, ziua părea găsită. R ămînea să
se stabilească anul, dar întrucit opiniile cercetătorilor nu şovăi seră nicicînd decît între 16 ianuarie 12 şi 16 ianuarie 13, exemplul aceluiaşi
Mommsen, -convertit de argun1entele lui Schulz, făcuse ca părerea celor
mai mulţi să încline spre ultima dată.
A trebuit ca ultimul fragment descopei'it să ne aducă siguranţa că
triumful lui Tiberiu a fost celebrat în aceeaşi zi în care altădată August
repurtase victoria de la Philippi - 23 octombrie 42 - pentru ca restituirea tradiţională a notiţei de la 16 ianuarie să se dovedească falsă 0.
Ca urmare, anul evenimentului se vedea ş i el repus în discuţie, iar opinia
acelora care altădată se pronunţaseră pentru 16 ianuarie 13 oscila acum
între toamna anului 11 ş i toamna anului 13, repunînd o da tă mai mult
în discuţie cronologia laborios stabilită a epistulelor ovidiene din P ont.
De data aceasta problema nu mai apărea totuş i atît de insolubilă
cît s-ar putea crede, judecînd după confuzia cercetătorilor. Anul exact
31 triumfului putea fi şi el fixat, pe baza documentelor existente, şi
incercarea mea de a ajunge în această privinţă la un rezultat neconeestat pare să fi izbutit, de vrenle ce concluziile studiului la care mă
refer 10 - 23 octombrie, a nul 12 - figurează astăzi în lucrări atît de
i. F'a fitOl'Um anni Romani a Verno Flaeea ol'dinatorwn 1'cHquiae, Romae,
1779, p. 14.
:; C.I.L., 12 1, p. 231 ; eL p. 308 .
II Demonstraţia a fost făcută În chipul cel mai convingător de ehi'. Htilsen,
Sopra alcuni fram.menti dei Fasti Arvalici e Pracl1cstini, în Dissert. Pontif. Accad.
Rom. eli Archeol.ogi.a, s. II, t. XV, 1921, p. 323-330; de acelaşi autor, ZtLm Kalender der Arvalbrucler: Dus Datum der Schalacht bei Philippi, in St1'ena Buliciana,
Zagrebiac-Aspalathi, 1924 , p. 193-197.
JO La date de l'ara numinis Augll sli de Rome, in Reehe rches sw' le cuHe
im!Jerial, Paris-Bucarest, 1939, p. 47-73,
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autorizate ca volumul X din Camb,·idge Ancient Ristory II sau comentariul Gage la Res gestae Divi Augusti (ediţia Belles Lettres, 1935 12).
Un examen nou al întregii probleme devenea astfel posibil şi dacă
încheierile la care m-am oprit n-au în ele nimic senzaţional, nici neaştepta t, satisfacţ ia de a vedea confirmate unele din rezultatele uno,·
vechi critici ovidieni - un Masson JJ sau un Clinton 14 - nu-i cîştigul
cel mai mic al acestei investigaţii rapide.
Să începem cu prima epistulă din cartea a II-a. Urmărind să exprime bucuria poetului la vestea triumfului pannonic al lui Tiberi u,
năzuind chiar să-i descrie desfăşurarea grandioasă: după vagile zvonuri
ajunse pînă la Tomis:

Gratia, fama, tibi ! pe,. quam spectata t,.iumphi
Inclusa mediis est mihi pompa Getis 10
e evident că piesa n-a putut fi scrisă decit la scurtă vreme după evenimentul care i-a servi t ca pret.ext. In , aceas tă privinţă toată lumea a
f.ost întotdeauna de acord, cu singura deosebire că - triumful fiin d
datat uneori din 16 ianuarie 12, alteori din 16 ianuarie 13 - data atribuită compunerii scrisorii a suferit şi ea variaţii însemnate. ACUlTI însă)
cînd ziua ş i anul ceremoniei triumfale ne sînt cunoscute în chipul cel
mai sigur, e limpede că pentru a putea atribui poemului o dată plauzibilă, ne-al' fi de ajuns să cunoaştem cu oarecare exactitate timpul necesar unei ştafete pentru a ajunge de la Roma la Tomis pe calea cea
n1aî scurtă : acea cal'e, pornind din Brundisium, peste marea Ioniană,
se îndrepta spre Nord de-a lungul Tracie! şi al Sciţiei Mici. E itinerariul pe care chiar Ovidiu îl f ixează unui mesaj al său în scrisoarea
IV 5, versurile 5-6 :

Cum gelidam Th,·acen et opeTtum nubib!ts Haemum
Et maTis Ionii transieTitis aquas lG. .•
A ne închipui că durata acestei călătorii ar putea fi stabilită cu
precizia, ar fi desigur o iluzie, ţinînd seama de vagul informaţiilo r
pe C3re ni le serveşte poetul. Nu cred, de pildă, că se poate accepta c
indicaţie ca aceea după care, pentru a primi vestea triumfului) a compune poemul şi a-l trimite la Roma, Ovidiu ar fi avut nevoie de un an
în treg, aşa cum se afirmă în III 4, 59-60
toată

Dt~m

uenit huc TumoT, pTopeTataque carmina .fiunt,
Factaque eunt ad uas, annus abisse potest JÎ.

1l Cambridege, 1934, p. 609 (capitol redactat de M. P. Charleswodh).
12 Le CalendTier cl'Auguste, în apendicele ediţiei citate, p. 183-184.
13 Johannes Masson, P. Ovidii Nasonis 1Lita ordine ch1'onologico
c/igesta. in
P. Ouklii Nasonis Ope1'a, ed. P. Burmann, IV (Amstelodami, 1721).
1Ii Henry Fyncs Clinton, Fasti Hellenici, p. 219.
15 II 1 19-')0
'" IV
17 III 4, 59-60 ; cf. IV 11, 15~16.

5 5-6 .
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In sens potrivnic, TI1i se pare tot atît de neverosimilă afirm aţia
din IV 5, 7-8, potrivit căl'eia versurile destinate lui Sextus
Pompeius pentru a-l felicita de obţinerea consulatului ar fi putut ajunge
la Roma într··un timp uimitor de scurt:
Luce 1ninus decima do'minmn uenietis in Urbe1n

glumeaţă

Ut festinatum non faciatis ite,..
Ţinind seama de realităţi, şi fără a pretinde la o precizie cu neputintă de ati ns în starea prezentă a informaţiilor de care dispunem,
socot că fixind compunerea epistulei II 1 în ultimele săptămîni ale
anului 12, abia dacă riscăm să ne inş elăn1,

Cu o mică deosebire (întru totul explicabilă, dacă ne gîndim la
lipsa de precizie a documentelor pe care le folosea) , e concluzia la care
ajunsese încă de la inceputul sec. al XVIII-lea eruditul Masson, punînd
la contribuţie datele interne ale corespondenţei lui Ovidiu şi unele indicaţii din opera lui Velle ius 18. Rînd pe rind respinsă sau admisă de
comentatorii mai noi, potrivit cu atitudinea fiecăruia faţă de notiţa din
Fasti unde Foggini credea a fi descoperit menţiunea triumfului lui Tibel'iu, această datare e acum confirmată de mărturia categorică a ultimului fragment descoperit din Calendarul prenestin .
P"rnind de la acest prim l' ezultat, putem acum încerca să obţinem
lumini ş i în privinţa altor citeva scrisori din cărţile II/III, în care - mai
mU.l t sau mai puţin perceptibil - stăruie ecoul triumfului din anul 12.
Astfel în epistula II 2, adresată lui Messalinus, - care prin conţinu t
şi dată se apropie cel mai mult de poem a precedentă întîlnim, ală 
turi de îndemnul adresat prietenului de a profita de atmosfera sărbă
torea scă din Capi tală pentru un nou demers în favoarea surghiunitului :
tempns adest aptum precibus lV, - o revenire insistentă asupra ceren10niei descrIse înainte în toate amănuntele:
Adde triumphatos moda Paeonas, adde quieti
Subdita montanae bmchia Dalmatiae.
Nec dedignata est ahiectis Illyris armis
Caesareum famulo ue,·tice fe"re pedem.
Ipse super cmTum placido spectabilis ore
Te1npora Phoebea ui.1'gine nexa tulit 20,
Cum s-a observat desigur, adverbul moda din versul 77 lasă să se
,nţeleagă că momentul cind sClia Ovidiu trebuie să fi fost destul de
ap"ropiat de leeI cind triumful avusese loc) impresi.e confirn1ată de indicaţja prt:>ţioasă din versul 96 al aceleia ş i scrisori:
Te'Taque pacis inops undaque uincta gelu
- ceea ce ne îndreptăţeşte să sus ţinem că şi acest text trebuie să dateze din iarna 12 '13, cu multă probabili tate din ianuarie sau februar ie 13.
18 Op. cit. , p. 102-1 03.
1!l H 2, 69.
20

II 2, 77-82.
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In ciuda unei oarecari similitudini de ton şi de in tenţii, asupra c[\reia voi reveni. e mai greu să atribuim o dată epistulei II 5. Fără îndoială, cum rezultă din versurile 27 urm., piesa e posterioară triumfului
illyric al lui Tiberiu, la care poetul se referă lămurit:
Nupe1", ut huc magni pemenit fama triumphi,

Ausus SU1n tantae sumere ma lis opus.
Singur nuper nu-i totuşi de ajuns pen tru a sugera o dată, ceea ce
ne obligă să zăbovim o clipă asupra conţinutului de idei al textului din
care rezultă, în prin1ul rînd, fap tul că scrisoarea n-a1'e un caracter să
zicen1 "intin1'". ca atîtea altele din culegerea Ponticelor. Cum Ovidiu
singur e silit să mărturisească, Salanus, destinatarul scrisorii. nu se
numără printre prietenii poetului. Abia o cunoştinţă, dacă trebuie să
credem versul 7 :

Narn jueri111 quamis modico tibi ignctus ab usu..
Pentru acest motiv, In text nu se vorbeşte de raporturile lor anterioare, nici de sentimentele unuia faţă de celălalt, ci numai de activitatea poetică a exilatului şi de meritele eminente ale corespondentului său. Aceste merite, de altfel, sînt de ordin soci al mai curînd decî t
literar . Salanus e prietenul lui Germanicus, şi acesta e probabil motivul
pentru care i se adresează poetul, care nu uită' să str-ecoare în această
missivă particulară complimentele cele mai exagerate la adresa principelui imperial (v, 49 urm.) , Astfel totul se lămureşte şi -i de ajuns
să presupunem că Ovidiu ţinea să facă să aj ungă la urechile fanuli ei
auguste intenţia de a inchina gloriei lui Tiberiu um poem ocazional,
pentru ca problema datei care ne interesează să prim ească un inceput
de răspun s. Putem, intr-adevăr, considera ca sigur că neconsolatul poet
trebuie să fi văzut în tri umful pannonic un prilej prielnic pentru scopu r ile pe care le urmărea ş i că însuşi poemul plănuit i se va fi lnfăţişat
ca o manifestare de lealism în stare să- i obţină iertarea. De-aci, de bună
seamă, îndemnul insistent către Messalinus : tem pus adest aptum precibus; de-aci şi pretinsa reflecţie a ascultătorului barbar, după lectura
publică a poemului său în limba getă :

Atque aliquis "scribas haec cum de Caesa?'e" dixit
"Caesaris imperio 1'estituendus el'as" 21..
Dacă aşa stau lucrurile) e firesc să ne inchipuim că ideea compu-·
nerii menite să-i asigure reChen1al'ea din exil trebuie să fi incolţi t în
mintea lui Ovidiu chiar de la prilnirea veştii despre sărbătoarea ce se·
pregătea la Roma. Scrisoarea către SaI anus nu poate fi deci posterioară
epistulei a II-a, ci, la fel ca aceasta, din ianuarie sau februarie 13. Ca
ea, mRcar că într-alt chip, păs trează pecetea zilelor înşelătoare cînd
speranta o vreme înmugurită în sufletul poetului surghiunit avea să lase
locul unei deznădejdi tol mai cumplite.
21
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IV 13, 37-38.

Că, de altă parte, poemul a cărei expediere se grăbea s-o anunţe'
lui Salanus nu va fi fost decît schiţat în zilele cînd scanda distihurile
epistulei II 5, mi se pare neîndoios, dacă ţinem seamă de cumpătarea
cu care e pomenit de autor. Dacă altfel ar fi stat lucrurile, putem fi
siguri că ne-ar fi dat despre el şi alte amănunte decît D1ărturisirea din
versurile 29-30, cu privire la greută ţ ile intimpinate :

Obruit audentem 'r erum grauitasque nitorque,
N ec patui caepti pandem fer re mei.
Cînd poemul va fi în tr-ad e'/ăr scris (la ce dată anunle e mai greu
de spus : cu multă probabilitate în cursul primăverii sau la începu tul
verii 13) ; cînd, cu ochi critic, îi va putea parcurge cal ităţile ş i defectele,
altfel va vorbi despre el prietenului său Rufinus, într-o scrisoare care
aminteşte pe cea către Salanus, dar se deosebeşte de aceasta prin abundenta detaliilor 22.
Jnsolubilă la prima vedere, aj1are ş i problema datării epistulei II 8,
de cei mai multi socotită anterioară triumful ui din anul 12. !ntr-adevăI',
in afara nesfirşitelor mulţumiri adresate de Ovidiu prietenului bine intenţionat care-i trimisese chipurile turnate în argin t ale triadei LiviaAugust-Tiberiu, nu găsim in ea nici o ind i caţi e în stare să curme definitiv discuţia . Nici vorbă, in versurile 39-40 şi 49-50 se proclamă
spe ranţa autorului că Tiberiu va avea să celebreze cît de curînd un al
doilea triumf. Dar cum, după toate probabilităţile, aluzia e la u n nou
triumf germanie, după cel sărbătorit în anul 7 î.e.n. :

Sic fem quamp"imum pauida Germania uultu
Ante triumphantis se"ua femtur equos 23
tocm ai versurile citate sluj esc, in a rgument3.rea lui G raeber sau a
lui "Varten bel'g, să dovedească antcrioritatea epistulei în raport cu triun1.ful din anul 12 2" .
Consideraţii d e un alt ordin coniribuie ş i ele să în tăl'ească această
ipote7.ă, începînd cu faptul că din toamna anului 8 pînă-n toan1na anului 12 Tiberiu exercitase comanda oştilor din Germania şi că, În această
calitate, izbutise să restabilească î n faţă lumii barbare prestigiul roman
grav c0l11promis prin înfrîngerea lui Va rus 2.1. încă din TTistia, in unele
pagini mai mult sau mai puţin contem porane cu aceste isprăvi , O vidiu
2~. III 4. Tocmai numărul mal'e de amănunte şi siguranţa că in m omentul
cînd O\·idiu le înşira poemul trebuie să fi fost incheiat, n e dă drcp lul să fixăm
compun erea scrisodi III 4 în cursul verii 13, o ri cu m inainte de ve nirea toamnei,
de vrem e ce în versurile 57-60 autorul nu uită s~'i precizeze că nu trecuse un
an ele cind concep use ideea acestei lucrări de circumstanţă .
23 II 8, 39-40; ef. ş i 49-50: "Sic tibi. mature f ra temi fun.eris ultor I pur·
purcus nhteis filius instet equis".
2~ G. Graebcr, UnterS'Uchungen liber Ovids Bricfe aus elel' Verbaa1l.ung, Il.
Tei!, în Program.m. d Gymn. zu Elberfeld. 1884; Wartenberg, op. cit. (supra 11 . 4).
p. 80 ş i 88.
:!.; Pentru ansamblul evenimentelor di n acest an, ca ş i pentru Cl'onologia campani il or lui Tiberiu în Germania, v ezi studiul meu citat la nota 10, p. 56 Ul'm.
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'.ceruse triumful pentru principele învingător, se complăcuse chiar să-I
'contemple în închipuire:

Crinibus en etiam fertur Germania passis

Et ducis inuicti sub pede maestra sedet ;
Collaque Romanae p1'aebens animosa securi

Vincula fert illa, qua tulit arma manu.
Ros super in

CU1TU,

Caesar, uicfore ueheris

PurpuTeus populi rite per ora tui :
Quaque ibis, manibus circumplaudere tuorum,

Undique iactato fIare tegente uias 26.
Mai mult decît atît, un istoric al vremii, un militar care putuse
'adm ira pe cîmpul de luptă destoinicia şi priceperea comandantului său,
- Velleius Paterculus, - nu şovăie nici el să susţină că Tiberius ar fi
n1eritat un triumf asupra germanilor, după campaniile amintite: "Et post
,c1adenl sub Varo acceptam, totiens prosperrimo rerum euentu eadenl
excissa Germania triumphus summi ducis adomari debuerit" 27.
Nimic mai firesc, în aceste condiţii, decît de a atribui compunerea
·epistulei II 8 unei epoci antelioare triumfului pannonic, într-o vreme
cînd recentele victorii obţinute pe Rin păreau a fi aruncat în umbră
glorioasele fapte de arme care - spre sfîrşitul anului 9 - determinaseră supunerea definitivă a dalmaţilor răsculaţi.
Şi totuşi, în ciuda ,a cestor aparenţe, nu cred că trebuie să acceptănl
'conclrlztile unor Graeber ori Wartenberg, pentru un motiv care-mi pare
hotărîtor. Şi anume: dacă-i adevărat că încă dinainte de celebrarea triumfului pannonic Ovidiu exprimase speranţa că se va acorda lui Tiberiu
un triumf asuppa germanilor, aceeaşi nădejde continuă s- o proclame chiar
<lupă primirea veştii despre triumful dalmat. Printr-o fericită întîmplare,
'Scrisoarea III 4) pomenită înainte în legătură cu epistula către Salanus,
ne-a păstrat pe lîngă detalii precise ,cu privire la poemul menit să cînte
triumful de la 23 octombrie 12, pl'ezicerea altui tl'iumf apropiat asupra
inamicului de la nord:

Altel' enim de te Rhene tTiumph1ts adest (v. 88)
'Şi

expresia încrederii

că

viitorul avea

să- i împlinească aşteptarea:

Quid cessas CU1Tum pompamqu.e parare triumphis,
[Auia ? iam nullas dant tibi bella maTas.
PelJida damnatas Germania proicit hastas.
lam pondus dices om,en ha bere TI7,eum.
Crede, breuique fides aclerit, geminabit honorem
FiZius, et i1tnctis "t pTius ibit equis (v. 95-100).
Dacă însă aşa stau lucrurile, dacă un sentin1ent uşor de înţeles îl
împingea pe Ovidiu la asemenea anticipaţi; într-un poem desigur posterior
triunlfului pannoni"c ,a l lui Tiberiu, nu văd pentru ce aceleaşi. preziceri
~(;
27
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TTist., IV 2, 43-50 ; ef. III 12, 45-50.
Aci Vinicimll, II 12~.

,nu s-ar .citi şi în versuri care - fără să conţină aluzii prec;se la acest
subiect - pot foarte bine să fi fost scrise în aceeaşi vreme. Tonul general
,al scrisorii se acordă perfect cu atmosfera festivă care e nota distinctivă
.a scrierilor ovidiene de la începutul anului 13 şi care, nu o da1ă, e sin'gurul criteriu la care .putem recurge pentru a le atribui o dată aproximativă. E cazul epistulei III 1, de toţi considerată posterioară t riumfului
.pannonic pe singura mărturi e a versurilor 133 u rll1. :
Cum statas Urbis e1'it, quaZe1n nunc augu'for esse,

Et nullus populi contrahet ora dolar:
Cum domus Augusti, Capitoli more colenda,
Laeta, quod est et sit, plenaque pacis eTit :
Tum tibi, di jaciant, adeundi copia jiat ...
'e, fără îndoială, şi cazul epistulei II 8, ale cărei repetate preziceri despre
un apropiat triumf germanic exprimă limpede zelul autorului de a merita
'0 iertare multă vreme aşteptată.
Pentru a încheia lista poemelor a vînd o oarecare legătură cu triumful pannonic al lui Tiberiu, mi-ar rămine să vorbesc de scrisoarea III 3.
:Singurul lucru pe care-l putem spune însă în această privinţă e că, aşa
'cum s-a observat mai de mult, trebuie să fie posterioară evenimentului
de la 23 octombrie 12 (vezi versurile 85- 92), cu multă probabhlitate din
p rimele luni ale verii 13.

SUR LA CHRONOLOGIE DES LITTRES tl'OVIDE EX PONTO

Resume
L'a utcu r essa ie de f ix er la chronologie de qu elqucs epîtres Ex Panta.
'l Ivr es II et III, en partan\ d e la mention, directe ou indirecte, d e certains evenem ents politiqucs. Un fragm e nt d es Fasli P1'aellestini publie en 1921 nOlIs permet

de eonnaître l'aetivite d e Tibere entre les annecs 9-1 3 d e n.e.et, indil'cetement,
de dateI' quelqucs eompositions ovi diennes de la meme periode.
Parmi les lettres du premier livre des Pontiq1l.es, on ne considerait eomme
e xactement da tees que I 2 - pour l'hiver de l'annee 12/13 de n.e. - et I 8 - pour
l'automne de l'annee 12 d e n. e. De m emc, la lettre III 6 est posteri eLlI'c de quel.ques ,mois au 8 Janvi er 13, date ii laquell e fu t consacre l'autel de la Justitia
A ugusta.
L'even em cn t S lI!' lequel on p cut s'ap puyel' p aur dateI' d 'autres epîtres est le
trio!t1phe p annonîque de Tibere, don t on parle dans la premiere lettr c du Hvre
II et dont an fai t mention, soit directem en t, soit par simples allusions. dans d'au tres
pieecş.. Si l'opinion la plus courante etait que ce triomphe avait eu lie u entre le
16 Janvier 12 et -l e 16 Jan vi er 13. le de rnier fragmen t des Fasti Praenestini i{l m ene.
a la con c1usion qu'il s'eta it prod uit entre le 23 Octobre 11 et le 23 Octobre 13,
-et a'a urt:cu l' estime qu'il a du se passer au cours de l'automn c 1·2. Pa r
conseq uent, l'epître II 1 cloi t Ctre fix ee dan s les dernieres semaines de l'annee 12,
L'E-pitre II 2, 011 il est question du m cme evenement, qu avait eu lieu p eu de
temps avant - comme l'in d ique l'adver bc m od a du v ers 77 - doit dateI' de
T hi ver 12/ 13, le p lus proba bl cmen t des m ois d e Janvicr ou de Fevrier 13. Vers
la mem e d ate a ete composee aussî la lettr e II 5, p uisq u' il eu res uJte que le
lpoete desir ait fai re p arven ir a ux oreilles de la familIe imperi a le son inten tion
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de vouer a la g loire de Tibere un poem e occasionnel, qui ne peut et!'e mis en
rapport qu'avec le trimphe pannonique. Quant a la lettre II 8, consideree par la
plupart des commentateurs comme anteri e-urc au triomphe de l'an 12, puisqu'on y
parle de la victoire sur Ies Germains, !'auteur est d'avis qu'elle pourrait etre posterieure au triomphe pannonique, taut comme l'epitre III I, c'est-a-dire qu'elle date'
du debut de I'annee 13, et cela, du au ton general qui s'cn degage et qui est plus
d'une fois l e seul criterium auquel an a recours paUl' attribuer une date approxima ti ve. La predictian d'un second triomphe germanique, qui n'avalt pas eu lieu
apres la fin des ca mpagnes sur le Rh in. am'ait pu etre faite a
moment-la, ca,'
Ovide attendait l'eceasion cl"obtenir la grâcc par son zelc a chanter la gloire de
l'empereur.
Pour conclure, an considere que l'epître III 3 est, e Ue aussi, posterieure a
l'cvcllement du 23 Octobre 12, ayant ete ecritc. selon tautes proba bili tees, au debut
de retE~ de l'annee 13.

ce

UBER DIE CHRONOLOGIE DER EPISTULAE EX PONTO OVIDS
Z"llsammenfassung

Der Verfasser untersucht d ie zei t liche Folge einiger der Episteln aus dem
Pontus, Bi.i.cher II und III, aufgrund cler mittelbaren oc1er unmittelbaren Erwăh
nung eines gewissen politisehen Ereignisscs. Ein 1921 ver6ffentlichtes Fragm ent
aus FasLi Pracnestini erleichtert d ic Kcnntnis de" Tatigkeiten des Kaisers Tiberius zwischen den Jahren 9 und 13 u.Z. und tragt damit zur Datierung einiger
Schriften Ovids a us diesel' Zei t bei.
Van den Briefen der el'sten Bi.icher ex Ponto erachtetc man blaG I 2 als genau datiert. u. ZW. im Winter des Jahres 12/ 13 und I 8 im Herbst des Jahres 12
u.Z. Auch der Brief III 6 ist e inige Manatc nach c1em 8. Janual' 13 zu datieren ,
Datum zu dem cler Al tar der Augusteischen Gerechti gkcit gc\.veiht wurde.
Das Ereignis, auf das dic Datierung anderc" Ep istcln bezogcn werden kann ,
ist der pannonische Triumphzug des Tib erius, cler im ersten Brief des zweitcn
Buchcs beschl'ieben \vird und dirckt oder a nspielungsweise aueh in andercn S ttickcn erwahnt wirc1. \-Venn 811ch die allgemeine Me~nung herrsehte, daB dieser
Triumphzug zwischen dem 16. Januar 12 unei dem 16. Januar 13 stattgefunden
hş.t. so f,l ihrte das Ictzte Fragment cler Fasti Praenestini zu dem Sehlu13, daS el'
z\>o.. ischen dem 23. Qktobc]' 11 un~l de-m 23. Oktobcr 13 stattgefundcn habe n mus ş
uneI der Verfasser hat bewiesen, daS el' im Hel'bst dcs Jahres 12 sk.ttgefullden hat.
FolgJich muS dip I~])istcl II 1 in clic let7.en \:Vochen des Jahres 12 angesetzt
werclen . Die Epistel II 2, in cler es sich um dasselbe E I'ei.gnis hanelclt. elas klir7.lich stattţZcfunclen hatte . was aus dem Adve "b moda des Verses 77 erhellt, muS '
ous dem '''intel' 12/ 13, wahrseheinlieh aus elem Januar ode]' Fcbruar 13 clatieren.
UngeHihr zur gleichen Zeit schrieb e l' auch Brief II 5, aus dcm zu entnchmen i5t,
oa O cler Poet cleI' kaiscrli ehen Familie zu Geh6r komm en Jassen wollte. da13 cr
beabsichtige ein Gelegenheitsgedicht zu Ehrcn des Tiberius zu dichten, das ebenfalls nul' mit dcm pannenischen Triumphzug in Zus.2cmmenhang sein konnte. Vom
Brief II 8, der von elen meisten vor elen Fcldzug angesetzt \Virel, weil el' dcn
Sieg liber die G el'manen erwahnt, meint der Verfasser, claB el' naeh clem pannanischen Triumph:m g angesetzt wel'elen kann, e benso \\.'ie clic EpisteI TII 1. d .h. zu
Beginn dcs Jah]'es 13. Er Begrlindet diese Meinung mit clem allgemeinen Ton, del'
nieht seltcn elas e inzige Kr!tcl'Îum ist, auf deS man %ur Uckgreift. um ein ungefăhrc5 Datum aufzustellen, tind aui clic Vol'llcrsage cÎncs zweiten Tl'iumphes, die
nach AbschluS clei' F'eld7Jlige am Rhein 7U cliescm Zeitpunkt bereits gcmacht werden konnten. elcnn Ovid wartetc auf clie Gelegenhcit, durch seine Befleif3igung
den Ruhm des Kaiscrs zu lobpreisen, um clie Vergebung zu erwirken.
AbsehlieBencl meint der Verfasser, auch clie, Epistel III 3 nach dem Ereignis
vom 23. Oktobcr 12 anset7.en zu k6nncn lInd 7.\'Iar mit graBeI' ' ,Vah l'sc hei nlichkei t
zu Beginn des Sommers 13.
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