M. MUNTEANU
INFORMAŢIILE

DATE DE OVIDIU DESPRE POPULAŢIA
TERITORIULUI RURAL AL DOBROGEI IN COMPARAŢIE
CU ALTE IZVOARE DOCUMENTARE.

Despre autenticitatea informaţiilor transmis€ d e Ovidiu în cele două
opere din exil, TTistia şi Epistulae ex Panto, s-a discutat în nenumărate
rînduri, apreciindu-se în general spontaneitatea şi v€ridicitatea lor '. Aşa
cum s-a remarcat nu lipsesc nici exagerările poetului, menite a-i uşura
pedeapsa exilului. fapt ce implică utilizarea cu precauţie a unora dintre
informaţii 2, Cu toate acestea cunoaşterea directă a realităţilor de la Dunărea de Jos este evidentă la Ovidiu. Referindu-ne la un singur domeniu,
cel politic, Ovidiu este cel care ne transmite că )JRegiunea aceasta a intrat
foarte de curind sub jurisdicţ.ia ausonică ... " 3, că oraşele greceşti erau
supravegheate de un comandant ,al litoralului, pontic ", iar restul teritoriului Dobrogei era sub controlul regilor odrişi 5.
O atenţi€ deosebită a acordat poetul problemei populaţiilor din Dobrogea şi de la nord de Istru G, de care depindea lini ştea pe pămîntul
exilului său . De aceea informaţiile în legătură cu cei ce vieţuiau dincolo
de zidurile cetăţii Tomis, în teritoriul rural al Dobrogei, sînt mal numeroase decît referirile la noii săi concetăţeni 7,
1 N. Lascu, Pămîntul şi vechii locuitori ai ţăl'ii noastre in opera din exil a
lui Ovidiu, în voI. Publius Ovidius Nasa, Bucure~ti. 1957. p . 119-191. R. Vulpe,
Oviâio nella cittci dell'esilio, În Studi Ovidiani, Roma, 1959, p. 42-43. V . Bilescu,
T1"Oi~ aspects ,,1'oumains" d'Ovide, în Atli del Convegno internazionale Ovidiano,
Sulmona, 1958, Roma, 1959, p. 238. Y. Bouynot, Misere et grandeur de l'exa, ibidem, p. 235-23(j ..
2 E. Lozovan, flealites pontiques et necessites Htte1'aires chez Ovide, ibidem,
p. 355-375; idem, Ovide et le bilinguisme, în Ovidiana, Paris , 1958, p. 396-397.
N. Here-seu, Ovide, le getique, in AttL., Roma, 1959, p. 57. 'D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, vaL L Bucureşti, 1965, p. 29:~, 297.
3 Tristia, II, ]99: "Heac est Ausonio sub iure novissima ...", traducerea aici
ş i in continuare după: VI. lliescu, V. Popescu, Gh. Ştefan, Izvoare privind istoria
Români('i, I, Bucureşti, 1964.
li Tristia, IV, 7, 1-54. D. M. Pippidi, DID, I, p. 300; R. Vulpe, Din istoria
Dobrogei, val. II, Bucureşti, 1968, p. 45, nota 96: despre Ex Panta, IV, 9. 119.
[j Ex Panta, I, 8, 15-19; IV, 7, 25; II, 9, 38 şi 79; Tacit, Annales, II, 64.
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Pămîn tul

Dobrogei - "unde Istrul cel larg se uneşte cu apele
era locuit din vechime de geţi 9, Poetul transmite salutări, " di~
ţara geţi1or" 10, ogoarele sînt getice 11, convieţuieşte deci " printre geţi" 12:_
Geţi.i sînt in tîlniţi pretu t indeni, în imediata apropiere a Tomisului şi in
interiorul acestuia:
"Deşi în acest l oc sint amestecaţi greci şi geţi,
ţărmul ţin e m ai mult de geţii n edomoliţi " 13
Poetul îi ştia locuind pînă departe deoarece vorbeşte de :
"ţărmul care uneşte pe geţi cu cruzii sarmaţi... " it.
Mai periculoşi e rau însă cei de dincolo de Istru - " fluviu din care
beau geţi i cei nesupu ş i pe deplin" 15, care ameninţau adeseori pămîntu l
dobrogean 16.
Dînd 'amănunte preţ ioase despre geţi 17, Ovidiu nu precizează în
mod direct felul în care erau organizaţi 18. Ni-i închipuim însă pe acei
"agricultori" 19, care posedau : "bogăţii mici, ca la ţară: vite şi care ce
scîrţie" 20, ca fiind locuitorii unor sate.
Aproximativ contemporan cu Ovidiu a fost Strabon 21, ale cărui
relatări despre regiunile noastre sînt dintre cele mai preţioase. Bun cunoscător al geto- daciior 22, el precizează că : " Geţii sînt cei care se întind
spre Pont şi spre răsărit" 23 sau aminteşte de " Partea inferioară a fluviului, pînă in Pont, de-a lungul căreia trăiesc geţii" 21,. Vorbind de rernării u S

Il Tristia, v, 7, 2: "latus ubi aequoreis additur Hister aquis".
\.f R. Vulpe, Histaire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti, 1938, p. 48-50.
JI) Tristia. V, 13, 1 t "e Getico"; 1, 5, 62; V, 1, 1; Ex Ponto, 1, 1, 1-2; III,

7, 19; IV, 4, B.
11
:12

Ex Panta, 1, 9, 45 : ..... Geticis ... ab arvis ... " .

Tristia, III, 9, 4: "inque Getis ..."; V, 5, 28; V, 12, 10 ; Ex Ponto, II, 10,
50; ef. N. Lascu, ap. cit., p. 130.
J3 Tristia, V, 7, 11- 12: .. Mixta sit haec quamvis inter Graecosque Gestasqlle
4 male pacatis plus trahit ora Getis". Tristia, V, 10, 29- 30; S. Lambr ino, Tomi s,
cite greco-gete chez Ovid e, ~n Ovidiana, Paris, 1958, ip. 379-390; R. Vulpe , DI D,
II, p. 38, nota 61. C. Scorpan, Prezenţa şi continuitatea getică la Tomis şi CaHatis,
in SC!V, 1970, ne. 1, p. 65-95. O. M. Pippidi, 010. r, p. 297.
li, Tristia, V, 3, 8 : "itmcta tenet crudis Sarmatis ora Getis".
15 Ex Ponto, III, 4, 92 : .,non bene pacatis flumina pota Getis" ; II, 2, 3.
16 Tristia, II, 191- 192 j III, 10, 53-66; Ex Ponta, 1, 2, 81- 82; 107- 108;
J, 7, 12 j 1, 8, 1- 20; II, 1, 66-67; III, 5, 45, -I V, 7, 1- 54; IV, 9, 78- 80. CI.
N. Lascu, op. cit., p. 184-191; O. M. Pippidi, DIO, r, p. 293, 298; R. Vulpe, DIO,
II, p. 37, nota 50.
17 N. Lascu, op. cit., passim.
18 Despre "războinicii" geţi din Tomis : ef. S. Lambrino, op. cit., p. 381- 388.
R. Vulpe, 010, II, p. 38, nota 61.
:19 Ex Ponto. III, 8, 6: "hostis ab agricola v ix sinit illa fodi".
20 Tristia, III, 10, 59: "ruris opes parvae, pecus et stridentia plaustra".
:a M. -Dubois, Examen de la Geographie de Strabon, Paris, 1891, p. 75 şi 90 !
cartea a VII - a retuş.ată după 17 e.n. E. Honigmann, 'În RE, IV, z.r. Stuttgart, 1932,
p. 90 : in anul 7 Le.n. terminată opera; VI. Iliescu, in Izvoare privind istoria
României, p. ·217 : ,î n anul 18 e .n.
22 Strabon, Geographia, VII, 3, 2 ; 3, 12.
23 Ibidem, VII, 3, 12: " reTCt. ; !--lE" ..OU~ 1'! Fo;: 'rO" II6"Tov XE%A~!--leWU r; %~;. "'por;
-r1)" E(i) ... "
2·1 Ibidem, VII, 3, 13: -:0:
-IO'Tpo".
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giunea de dincolo de Haemus, Strabon arată că: " După sCOl'disci, de-ac
lungul Istrului , vin wibalii şi m isii" ," 25, vecinii de la sud-vest ,ai ge- ·
ţilor 2G Afară de aceştia el mai aminteşte că "cr<>bizii şi aşa-zişii tr<>glodiţi locuiesc pe teritoriul ce se întinde mai sus de Callatis, Tomis ş i His-·
tria H 27, iar în deltă cunoştea tribul bastarnic al peuciniJor 28.
Pomponius Mela se referă, credem, tot la momentul dependen ţei
teritoriilor noastre de regatul odris, deoarece vorbeşte de Tracia ca "măr
ginindu-se dintr-o parte cu Istru şi din alta cu marea" 29. în ce priveşte'
locuitorii arată că "Tracia este locuită de un singur neam de oameni,
t racii, avînd fiecare alt nume şi alte obiceiuri" 30, precizare importantă
dacă o raportăm la cele douăzeci şi două de "populaţii" amintite de
Straban in Tracia 3 [. Dintre "traci l ' Pomponius Mela îi enu meră mai întîi.
pe geţi - "cu totul gata să înfrunte moartea" 32.
Pliniu cel Bătrin înfăţişează şi el situaţia de după crearea provinciei ·
Moesia 33 şi înainte de ·crearea provinciei romane Tracia, deoarece precizează că hotarele acesteia erau "la miazănoapte Istru la răsărit Pontur~
sau în alt loc : " Tracia începe la :rna,lul PontU!lui , unde se varsă fluviul
Istm" 3'. V{)rbind despre locuitori Pliniu arată şi el că "Partea opusă, .
înclinată, spre Dunăre este locuită de n10esi, geţi..." 3.3, cunoscîndu-i in:
Dobrog€a şi pe sciţii "plugari" 00.
Indicaţii mult mai exacte ne dă Ptolemeu care cunoştea aşezarea ,
provinciei Moesia Inferior, arătînd că "se mărgineşte la apus cu acea .
parte a rîului Ciabrus despre care am vorbit; la miazăzi, cu partea Tra-25 Ibidem. VII, 5, 12: .. !-lE.'!« 8E ,,:'1)\1 '7W'I L~oFo[az,,)v 1.wFY.'1 itetpOC lib -:O'J "Ia ,po', '
Tp~~et).),w\l Y.(X.t MuO'wv i:a"rw".',
26 Moesii: Strabon, I, 1, 10; VII, 3, 2 ; 3-4; 3, 10; 3, 13; 5, 12. Pliniu cel.
Bătrîn, III, 26 (29) 149; IV, I , 3; IV, 11 (18) 41; Appian, Hist, l·om., 3, 8; idem,
Illyrica, 6, 15 ; 29, 84; 30, 85; Dio Cassius, LI, 22, 7; 23, 2; 27, 1. Tribalii: Strabon, VII, 5, 11; ·12; Plinju cel Bătrîn, III, 26 (29) 149; IV, 1, 3; Ptolemeu, IU, .
ilO, 4; Appian, IZlyrica, 3, 5; Arrian, Anabasis, 1, 1, 4; 2, 1 j Dio Cass, LI, 22, .
6 ; 23, 2 ; 27, 1.
27 Strabon, VII, 5, I 2 : "um:p0l}~OUaL O· OU-:OL ':"z 7.a.t Kp6f3u~o~ zlX~ ot -rpwyi.c.o u"t"(.n.
).zy6tJ.EVO~ 't"wv itEPl. K&.),,),&.'t"L'J 7.cd TO!-l€a. 7.lXt "Ia't"po'l ,01t"W\l" .
2B Ibid em, VII, 3, 15 j 3, 17.
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Pomponius Mela, II, 2, 16: "His Thracia ..., qua latera agit Histro pelago-·

que contigitur" ,
;j(l I bidem., II, 2,
] 8: "Una gens Thraces habitant, aliis aZiisque pmediti et·

nominibus et moribus" .
:u Strabon, VII, fl"agm. 47: ,,"EO"'t"l o>·~ 0p&.x"l') O"ut-L;"t(Xo"C( EXOUEi... zo:l d7.oat z:)\lWW
aU'J E(j,Wao:' .•
32 Pomponius Mela, II, 2, 18: ..... et paratissimi ad mortem, Getae uti-que" .
33 Pliniu cel Bătrîn, III, 26 (29) 149. Despre inceputurile provinciei Moesia:
R. Vulpe, DID, II, p. 43, nota 81.
:.I~ Ibidem, IV, 11 (18) 42 : "Ita finit Hister a septentrlone, ab ortu Pontus ..."·
44: "Namque Thracia altero lat-ere a Pontico Zitore incipiens, ubi Riste" amnis :

inmergitur..." .
35 Ibid em, IV, 11 (l8) 41: ,,Aversa eius et in Hisfrum devexa Moesi, Getae.
Aedi, Scaugdae, Clariaeque ..." aceştia din urmă probabili corali, cf. R. Vulpe, DID;.
II, p . 40, nota 66.
3G Ibidem, IV, 11(18) 44, vezi infra.
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,ciei de peste muntele Haemus de la rîul Ciabrus pină la Pont" 37 In ce
locuitorii Ptolemeu repetă în parte informaţiile lui Strabon 3S
spunind: "Ţinuturile din partea de apus a Moesiei Inferioare sînt locuite
de tribali, iar cele răsăritene - mai jos de gura P euce - de troglodiţi,
.iar gurile de peucini. Ţinuturile de lîngă Pont le ocupă crobisii"' 3D.
Faptul c ă datele celor doi geografi concordă în bună parte ne faCe
' să credem că în ceea ce priveşte populaţia Ptolemeu înfă ţişează o situaţie
anterioară creerii provinciei Moesia Inferior . Spre deosebi re de Straban,
Ptolemeu mai adaugă: "Mai sus de aceştia [crobisi n.n.1 se află oinesii
.'ii obulensii. Ţinu turile aşezate însă la mijloc sînt locuite de dimensi
-ş i piarensi ~o .
Nici Strabon, nici Ptolemeu nu dau vreun calificativ etnicoanelor
transmise (la plural) "' , Aşa cum am arătat Strabon aminteşte in Tracia
douăzeci şi două de
gel) 1) tJ2) refer indu- se cu siguranţă Ja etnicoanele
transmise de el'". Analizînd accepţiunea termenului .evo.; la Strabon
observăm că este folosit pentru a indica originea, neamul
" ~![uGC»')
. ~e'Jou<; 6pa::xiou " 1,\ sau in altă parte "coralii, besii, o parte din maicii şi
danteleţi. Toate 3ceste neamuri. .. " {- . . i'O 'r~) I, j . in acelaşi sens îl întîlnim şi la alţi autoli plintre care şi Filostrat, care aminteşte de "neamUl,ne getice" (T~ rE:T ~X.7. g6v'IJ) 1,6, R eferindu- ne, deci, numai la regiunea Dunării de Jos, putem considera că etnicoanele transmise de Strabon _. Ptolemeu sînt numele unor seminţii getice (la origine triburi)
găsite de romani aici Iii. Ne ajută în mod expres afinnaţiile lui Ovidiu
în Jegătură cu geţii dobrogeni, amintite mai sus,
Folosindu-ne de informaţiile autolilor citaţi am avea în Dobrogea
următoarea situatie: între Histria şi T omis pe troglod iţi, ai căror nunle
nu este un elnicon. ci vine de la felul hablitaţiei 1,8, între rromis ;şi
.priveşte

37 Pto)emeu, 111, 10, 4: 'H Zct-r(i) MuaLCt. 7t:::FtopL~$'tca
!.L€P€~ ,,=ou K~&.~F0\) ITOTIXI.LOU &na S~ :rvfE:alj!.Lf3pLCt.t; 0F~z7)<; !J.epz',
.Â t[J.~'" '70 opac; (lE!:.?!. -;O U in l, ,O') TI6\1ţo') 7tEpr.t::-oc;.

cb,o

[J.ev Sua€w<; -;iJ, dPll-Lh(i)
E.~ct f3pou uns? 't'O\l

--:<r ct.itO 't'ou

Strabon, VII , 5, 12.
Ptolemeu, III, 10, 4 : " KCt.,z;.(olJGt ~::; ~e; x&."(i) Mua(Ct.<; 't"c! [J.€:'J SUG[J.tza: Tp~f3r;;)Jl,o(
"wv Si:: &vcc,oÂtz(;}", " Ct. !.LE'J UitO -rO G--:6f.L'7 '-(;\1 IIdx.Y)'J Tpoy),oSU ,a~ > ,a: 3e G.6\.La;-;a; II$uz·.'JO L
"ci. SE itPO~ --:4'> IIo\l':<:> Kp6~u~ot. . "
1:0 Ibidem: %a t U1't'€:p aU'raue; OtV-ll'JGlOl zat 'O[30uÂ'f)VGtOt, -roi Si fL:::,a~u 6,q1.·Îj')GlOt zaI.
:18
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FIm'eseu , Agricultura în Dobrogea la începutul
şi urm .

siăp'înirii

romane, în

VII, 1956, nr. 3-4, p. 376
"2 Supra nota 31.

'0:1 R. F lm'eseu, op. cit.; p. 377, nota 2.
,,1, Strabon, 1, 1, 1\).
1,:; Ibidem, VII, 5, 12 : " I<6?0:).},m zcd BkGaol za~ MaLS(o,)') 't"we<; x0:1 D,Ct.vEhj"·"'w'J";
V1I, 3, 2; 3, 13.
Mi Filostrat, Vi eţile soJiştilor, I, 7, 3; Appian, Illyrica , 4, 8; Herodian (Gra'maticn!) cartea a III-a, 1, 62, 9 ; Dio Cass., L I, 27, 3.
'.7 R. Florescu, op. cit., p . 379: aceste etnicoane ar putea să ilustreze şi un
î n ceput de organizare t eritorială, în timpul stăpînirii odrise.
f,S I bidem, p . 383; D. M. Pippidi. Note d e lectură, în Studii clasice, VIII,
1966, p . 235 ; Pliniu cel Bi'i.tdn, lV, 12, 80.
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"Callatis, cTobisii, .amintiţi de mult timp în izvoare '9, în nord-vestul Dobrogei obulensii, sub aceştia oinensii 50 iar în partea centrală şi sudică
este locuită de dimensi şi piw·ensi.
Prezen ţa geţilor În epoca romană este ilustrată de curînd de descoperirile arheologice, e adevărat puţine încă. ca urn1are a unor cercetări speciale, ca în aşezarea de la Bugeac 51 sau în necropola de la
Enisala 52, dar suficiente în urma unor sondaje şi cercetări de suprataţă ca la: Sinoe 53, Tariverde 5\ Ovidiu, Taşaul, Schitu, Tuzla, Lin1anu 55, M, Viteazul 56, Runcu, Valul lui Traian, Gîrliţa 57, Niculiţel 58
şi Somova 50, precum şi in oraşe 60, Amintim de asemenea cunoscuta problemă a moştenirii autohtone În toponimie 61 şi onomastică 62, fără a
pu tea să ne oprim aici asupra ei.
După geţi, Ovidiu îi aminteşte mai adeseori pe sarmaţi. Inainte de
sosirea sa aici ştia că se îndreaptă spre npăn1întul sarn1aţilor" 63, apreciere ce o menţine şi dl..ljpă aceea 6", deoarece amintea de recenţii duş
mani ai Imperiului - sarmaţii - subliniind astfel nesiguranţa în care
se afla. Cu toate acestea Ovidiu cunoştea situaţia reală, deoarece li
plasează pe samlaţi la nord de Istru 65 şi aminteşte de ramura acestora,
jazigii 66, care împreună cu alte neamuri treceau adeseori fluviul 67 . ToI,!)

Hecatcu, Ia S tephanos din Bizant, fl", 170; Herodot, IV, 49; Ps. Skymnos,

'Şi

llrm. Herodian (Gramaticul) VI. I, 1H, 3. R Vulpe, HAD, p. 49, nota 2;
,iclem, DID II. hal,ta III : la N de Haem-us.
50 R. F Jorescu , op. cit., p. 383.
51 C. SrQl'pan) Săpăturile arheologi ce din aş ezarea gctică d e la Bugeac
'Valea hd Marin-ciu, in Pontice, II, 1969, p. 43; idem, Aspcd'e ale contin'uităţii şi
1'oma'niz-ăl'ii băştinaşilor (hn Dob1'ogea în lumina Tecen/elo'/' cercetări, in PonLica,
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III, 1970, p. 139.
5:: M. Babeş, în

se/v, XXII, 1971 , nI'. 1, p. 19-45.
Histria, .in scrv, IV, 1953. nI'. 1-2, p. 136.
Hist1'ia, În SClV, 111. 1952, p. 271; Şantientl Histria, in .S CIV,
IV,
p, 133.
55 C. Scol'pan. op. Ci.t" p. ]50, 160,
56 I dem., Im.itaţii getice cl'Upă opaiţe gl'eco-roman e, în Pantice, II, 1969, p .
25 3-36i.
57 ld em, în Pontica, III, p. 148-150, 160.
53 Şantierul
5'. Şantierul
195~J . nI', 1-2,

58 Şantierul Dinogeţia, în scrv, V, 1954, J-2, p. 182-183. fig. 20.
59 Gh. ştefan , în St1lclii şi referate J1l'ivind istoria României, r. p. 37,
00 C. Scorpan, in SCIV, XXI, 1970, 1, p. 65-95; idem, în Pontica, III, 1970,
p. 142-145, 156: Histria, Dinogetia, Tropaeum Traiani, Sacidava.
" R. Vu lpe. RAD, p. 190.
li2 V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, in BCMI, IV, 1911, p . 28 şi urm. ; R. Vulpe,
H .4.D. p. 190-191; 1. 1. Russu, Despre populaţia istriană în sec. II e,n.. în legătură
.cu un catal.ogus fragmentar . în SClV, IX, 1958, 1, p. 50-54.
r.1 T1'istia, I, 2, 82: "Sa1'1llatls est tellus, quam mea vela pet-ullt".
Gt. T1'istia, 1, 8, 39--40; IV, 8. 16; V, 1. 13; 3, 8; Ex Ponta, 1, 2, 60 j III, 8,
8; IV, 10,38; ef. N. Lascu, O]). cit., p. 128-129.
G5 T1'istia, IV, 10, 110; II, 197-198; FloI'lIs, IV, .1 ~, 20, R. Vulpe, HAD,
p . 105, nota 2; D. M, Pippic\i , DID, 1, p. 293, notele 24-26.
Gti Ex Panto, 1, 2, 79; IV, 7, 9-10 ; 'l'7"istia, II, 191-19:!.
6; T1'istia, III, 12, 29-30; Ex Pon ta, 1, 2, 81-82; 3, 60 ; Tristia, II, ]91-192,
ef, N. Lascu, 01'. cit" p. 83; Dio Cass, LIV, 20, 3; LV, 30, 4; V. Pârvan, Getica, a
protoi..::torie a Daciei, BuC'ureşti, 1926, p. 92 şi urm.; R. Vulpe, Qvidio neZl.a cittâ
dell'esHio, p, 56.

2:1 -

c. 56

433

tu şi in citeva rinduri poetul pare a vorbi de sarmaţi ca aflindu-se în
imediata vecinătate, alătuli de geţi. Spunea despre el ·că se află "printre
sarmaţi şi geţi" 6S sau în alt loc se întreba:
"Citi-vor oare poeziile mele sarn1aţii sau geţii ?" 69 Sugestivă este
situaţia cînd îi aminteşte pe sarmaţi, alături de geţi şi bessî, pe care-Î
considera locuitoli ai pămîntului dobrogean:
"Mă înconjoară sarmaţii, nean1 de oameni sălbatici, şi geţii" iO,
De altfel este singura dală cînd îi pomeneşte ca gens, în restul
cazurilor numele lor figurează fie împreună cu cel al geţilor, fie ca un
adjectiv-epitet. Situaţiile in care sint amintiţi ace ştia sint puţin semnificative, poetul referindu-se probabil la grupuri sarmatice restrînse,
rămase cu prilejul nenumăratelor incursiuni ", presupunere întălită şi
de afirn1aţiile sale că a învăţat lin1ba sannati că 12,
Strabon confirmă într-un fel mărturiile lui Ovidiu 73 . El îi aminteşte "pe sciţi şi pe sarn1aţi care-şi duc traiul în care. Aceste nean1uri,
ca şi bastarnii, sînt astăzi amestecate cu tracii - mai ales cu cei de
dincolo de Istru, dar şi cu cei de dincoace:' i ll, Tot Strabon precizează:
"Ba chiar, acei de dincolo de Istru - şi anume sciţii, bastarnii şi sarmaţii-, după ce îi învingeau, treceau fluviul o dată cu cei alungaţi de
ei, statornicindu-se chiar, unii dintre aceştia, fie în insule, fie 'in
Tracia" 75.
Pătrunderea acestor grupuri sarnlatice nu putea fi decît sporadică 1
iar întărirea stăpînirii romane la Dunăre va reduce considerabil astfel
de posibilităţi. Descoperirile al'heologice, încă foarte puţine, ca cele de
la Histria '/ 6, Tomis ş i Bugeac "i7, ilustrează n1ai degrabă o penetraţie
sporadică, decît o popltlaţie sarmatică perm.anentă pe teritoriul Dobrogei.
Ovidiu, fiind incredinţat la început că "Sciţia" e ţara în care e
trimi·s iS, va numi în repetate rînduri regiunea (marea, litoralul, Istrul)
68 T1"istia, III, 3, 6: inter Sauromatas esse Getasque putes?.. III, 3, 63 j
R. Vulpe, op. cit., p. 48.
li9 Tristia, IV, 1, 94 : An mea Sat/Tom,atac scripta Getaeque legent? Ex Ponto,
~, 2, 60.
70 Tristia, III, 10, 5: SaUTOma tae cingunt, tera gens Bessique Getaeque.
7L N. Lascu, op. cit. , p. 156-157. R. Vulpe, DID, II, p . 39: referiri la cQngenerii lor sc iţi.
72 Ex Ponto, III, 2, 40.
i3 N . Lascu, Notizie eli Ovielio sui geto-claci, în Maia, N.S., X, 1958, Fasc. IV,
p.312.
14 Strabon, V II, 3, 2: . ,o~ r:zp dG~\I ot &.[J.&:.ţOl:-:O~ ~yJ)Ot.n :-:cd ~(lP[J.&:. ('(l~. :-:cd ya? 'J\J-J
Ct\lC.q.Lt\J.lY.."l'ell -;Ct\:i"l'.:x '7cX. e;O'J"1) '":or~ 0Prf;l y.cd -:cX. ~:XO" -:CtP'J~:-:u , jJ-iil.i.o'J \J.h 'toi:~ h,o:; "1G-:poul
&;),AcX. x.a.t "Tot:;; i'J't" oC;;."
_
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75 Idem, VII, 3, 13 : ,,"l'W'J 7t"),Ij(HOZWpo'J <::t; "!ouc:; Gt:Gfk'"JEG,e:~OU~ ZţO:'UI.Tct'J"l'W'), "T(»'J !-le",
€x. ,;.~<; 7tzpo:Lct<; Z:-:uOC.l'J :-:ctl BaO"'t"apvCil'l :-:al ka.p[.La"l'W,) €i:"'.:-:pa":"OU'J":"W'J nwJ,U:-:l:;; &G":"Z y.Gt:,
i:1tl8udvZl'} "Toi::;; eţe:laO<::î:G~ Y.cd .....a."t"Cq..LE'JEl'J " l'JCl:;; o:u,W'J .~ i;'J -;o:î::;; 'r~GOl<; '~'J "TI 0::;4:-:'(/.
VII, 3, 17. De asemenea, Solinus, 10, 7: 23.
i6 P. Alexandrescu, în Materiale, V, 1959, p. 307, fig. 7 c; idem. în Histria.
II, 1967, p. 281.
i1 C. SCOl'pan, in SCIV, XXI, nI'. 1, 1970, p. 93; ielem, în Pontica, III, 1970~
p. 143.
78 Tristia, 1, 3, 61: ..... Scythia est, quo mittimur inquam", 8, 39-40; III, 2,
'1 ; 11, 55 ; IV, 6, 5.

434

scitice In. Dar ca ş i in cazul sarmaţilor va ajunge la cunoaşterea adevăl'atei pozit ii geografice a Sci ţ iei spunînd:
"Este un ţinut în Sciţia străluoşii l-au numit Taurida, care
nu-i aşa departe de pămîntul getic" 80.
De data aceasta califica tivul "sciti c" este motivat de prezenţa
unei enclave scitice în Dobrogea. Populaţ ia scitică este aminti tă de poet
numai în trei rinduri, mărturii ca acestea: " Este de faţă norodul scitic" 81, lasă impresia că i-a cunoscut. Dat fiind cunoştinţel~ sale de
limbă sarmatică ş i propriile afirmaţ ii despre asemănări l e dintre cele
două neamu ri, ne fac să credem că-i înţelegea pe sciţi 8:!.
S-a presupus, pe bună dre[11:ate, că unele din afirmaţiile lui Ovidiu in legătură cu sarmaţii se refereau la sciţi 8", d in mo tive lesne de
inţeles şi anun1e, cunoscuta lume scitică impresiona n1ai pu ţi n decî t
sarn1aţii .

Mărturii preţioase în legătură cu sciţi i găsim la S trabon. El este
cel care ne spune că: " Da tori tă mulţimii locuitorilor de acolo - care
au t recut peste Tyras ş i Istm şi s··au a şezat în ţinutul de dincolo - , O
bună parte din Tracia s-a numit şi ea Sciţia Mică" 8-\ . Tot el aminteşte
că acestora, "tracii le-au dat păn1înt... 8.) şi anume "sciţilor agriculturi".
Tot atit de preţioase sînt măr tu riile lui Pliniu cel Bă trîn, care
aminteşte de "sciţii vecini cu P on iul ~ şi anume nsciţii " porecliţi " plugari", care locu iau te ritoriul de la sud de Callatis, e numerînd oraşele lor 87
Enclava scitică, în perioada de care ne ocu păm, îşi pierduse Iuult
din importan ţă, sfîrşind p rin a se in tegra populaţiei l ocale 88 ,
Bessi sînt amintiţi de Ovidiu în două rîndu ri, o dată alături de
sarmaţi şi geţi :
"Mă înconjoară sarmaţii, neanl de oameni să lba t.ici , bessi ş i geţii" s!J.
în altă parte bessi sînt aminti ţ i numai alături de geţi :
cc

Cj

7!l Tl'istia, nI, 4, 46; IV, ], 45; III, ]2, 51 ; V, J , 2 t; 26, 18; V, 10, 14; Ex
Ponto, 1, 2, 110 j II, 1. 3 ; 2, 122; cf. N. Lascu, op. cit., p. 129.
ro Ex Panta, III, 2, 45-46: Est locus in Scythi a, 'l'auros clixere 1J1'iores qui
Getica longe non ita distat hmno. Cf. N. Lasc u. O]). cit., p. 130.
Sl Tristia, IV, 6, 47: "Vulgus adest Scythi c'll1n ... "
82 Ex Ponto, III, 2, 40; 43-96; ef. N. Lascu, op. cit., p . 159.
SJ R Vulpe, DID, II, p. 39; idem, j Ovidio n e/ la citta. delZ'esil i o, p. 48-49.

N. Lascu , op. cit. , p. 160.
~t, Stmbon, VII, 4, 5.

"o~oc OZ -:0 i1'Î:r,60c; ,W'I t 'lOZ'loz: it'ZpiX~outIi'/W'1 '":1~'1 -:::: 'ruP')
Xit 1 " Ju7PO\l xcd i1t'o~zouq>"w'l '7 '~\I yJ,'1 Zitt ..o:u -:"t)c; o ~z oHy'') (J. (ZFcI. i1'PO(j"fffOPEUO'') ~zt)OLa".
ss Ibidem. "' ... ..W'I Opq:ZW') -:it tJ,Zv -:'ij ~tit ... " , VII, 3, 2; 3, 13; 5, 1.
~G Pliniu cel Bătrîn, 1 n, 26 (29) 149: "PontoCjue co ntermini Scythae" .
.<>7 Ibidem, IV, 11 (18) 44: "T otll1Jl. eum tractum SC1J thae Al'ater es cognomina ti
tenuere". Ps. Sl\:ymnos, 755. Arrian, F1'agmenta, 72 (52); Solinus, 10, 6.
8S R. Vulpe, H AD, p . 56-58; idem, DID, II, p. 39, nota 63.
59 'Tristia, In. 10, 5 : "Saw'omatae cingunt, f era gens, Bessiqtl e Getaeque«,
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"Cît e de nenorocit să trăiască în tre bessi şi geţi" 90. Menţiona
rea bessilor este o dova dă în plus a atenţiei cu care Ovidiu a inregistrat populaţiile din jur. Eessi, traci colonizaţi în Dobrogea de curînd 91,
vor continua să fie menţ ionaţ i de celelalte izvoare numai în locul lor
de baştină din Balcani 92 Dar prezen\.a lor in Dobrogea este bine ilustrată de d ocumentele epigrafice din secolul al II-lea e .n. O", confirmîndu-se încă odată şti ri le date de Ovidiu.
O altă p opula ţie am intită de poet sînt com!ii, pe care-i plasează
nu prea departe de locul exilului său:
nCui aş putea citi aici scrierile n1e1e d ecît coralilor blonzi şi ce ...
lorlalte triburi pe care le are Istrul cel barbar ?" 9\
In alt loc Ovidiu subliniază ideea vecin~tăţii acestora vorbind despre:
}1ţărmurile prea apr opiate d e coralii îmbrăcaţi în piei" 9,).
Amintindu-i pe corali S vra bon este ceva mai precis spunîn d :
"Apoi ,c ei care locuiesc de la p oalele munţilor Haem us pînă la Pont, coraUi, bessi" ... DG. plasi ndu- i deci mult nlai la sud decit putenl bănui la
Ovidiu 9/, Coralii sint amintiţi în izvoare într-un interval scurt, sec.
1 î.e.n.' - sec . 1 e.n., fără să poată fi p rea precis localiza ţi, de asemenea nu ş tim desp re ei dacă sînt traci sau de alt neam. Oricum preţio asa indica ţie a lui Ovidiu despre înfăţişarea l or (.f!avi) a permis d iscuţii în legătură cu originea lor ~s.
in ce priveşte bastamii, la fel ca .şi pe sann aţi , Ovidiu îi plaseaz ă la n ordul Istrului, ajungînd uneori pînă la fluviu:
, . Pină aici se întinde stă p înirea romană şi pe ţărmul sting al
Pontului Euxin ţinutu ril e vecine le sUtpînesc bastarni i şi sarIn aţli" W.
90 T ristia, IV, 1, 67: Vi vere q uam miSeJ'wH est intel' Bessosque Getasque".
!H R. Vu lpe, DID, II, p . 39, n ota 6;=).
!l2 Sh'abon, V lI, 5, 12 ; Dio Cass., LI, 25, 5; L IV, 20, 2 ; 34, 5 ; Solinus, 10, 6 j
Eu tropius, B1'(wiarium, VI, 10.
ro CIL, III, 14214 ~'6. V. Pârvan, Ulmctum, II, 2 în ARMSI, XXXVI, 1914,
p. 365, nI'. 16; p. 344, nr. 8: icIem, Hi stl"ia, VII, in ARMSI. s . III. t. TI, m e m. 1,
1923 : p. 55, nI'. 46; p. 62, nr. 49; p. 67, nI". 50; p. 71, n1'. 5t; p. 74. nI'. 52; idem,
Hi.sl ria, I V, in ARMSI, XXXVIII. 1916, p. 617, nr. 24. R. Vulpe, HAD, p. 108-109;
iclem., DID, Il, p. 48; D. M. Pippidi, D I D, 1, p . J2 1.
9~ Ex Ponto, IV, 2, 37-38: " Hic m ea cui 1'cc:item nisi !lavis scripta C01'allis
quasQ ue alias gentes barbaT'lIs Hister habet ?"
95 Ex Ponta, I V, 8, 83: "Litara pellitis nimiu1n sub iecta Corallis".
00 Strabon , VII, 5, 12: "dO' c..t -;:epl ": ()'J .\t:.l&') xozl oi U7":tp ~0-;ou otxoi)'J"":" :!; [.lezpt
, oi) TIo",-:ol) E (lpJ,Jm x cr;~ BtaO"o~"
R. Vulpe, DID, II, p. 40, n ota 66.
D7 Appian, Mitridates, 69, 293; Valcrius F l ac cl\s, Argonautica, 6, 89-94;
P el'ip l. Pomi Etlxini, 16, 15 j Anonymus, Peripl.. Pona Euxini , (GGM, 1), p . 410.
Probabil ş i clariae ele la Pliniu, I V, 11, 4.1, ef. R. VuJpc, D I D, II, p. 40, nota 66.
98 R. Vulpe, H AD, p . 85: cel ţ i , sarm aţi sau geţi ; iclem , DID, H, p. 40, nota 66:
, .... 0 populaţi e ca l' pato-vistuliană, prolos lav5 s au germanică ... " (ehI'. - J. G uyonvarch, L e nom d e CoraUi, în Apulmll, VI, ] 967, p. 11 9-122 : numele lor celtic.
ro Tri stia, II, 197-198: Haed:en1l S Ellxini pars est l70mana Sill i stri: proxima
Ba.stcrnac Sa.u rom.ataeq1Ie tcncnt" .
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Strabon, care cunoştea îm.părţirea bastarnilor în triburi, spune
despre acela al peucinilor că "locuiesc în insula Peuce din Isil'Ll" JOo.
Plinill cel Bătrîn vorbeşte şi el de "peucini, bastarni vecini cu dacii ... " JOI.
Ptolemeu, preluind informaţii1e lui Strabon , ii aminteşte pe peucini la
gurile I5trulu1 :o:!. Deocamdată problema localizării acestora TI-a fost pe
deplin rezolvată deşi sînt plasaţi cu insistenţă de izvoare la gurile Dunării sau în inîediata apropiere a acesteia l01, TI-a fost constatată arheologic urma lor în aceste locuri lOIi.
Confruntarea stirilor transmise de Ovidiu cu alte izvoare documentare ne duce l~ concluzia că pactul exilat la Tonlis a înfăţişat în
general cu exactitate problema populatiei Dobrogei în preajma cuceririi
romane. Această comparaţie ne ajută în aceeaşi 111ăsură să desprindem.
exagerările poetului care, printr-o interpretare singulară, ar duce la
conclu:7.ii istorice gr eş ite.

LES INFORMATIONS OUES A OVIOE SUR LA POPULATION OU TERRITOIRE
RURAL OE LA DOBROUOJA, COMPAREES .. D'AUTRES SOURCES
DOCUMENTAIRES

Resume
L·etucle compare les infol'mations donnees par Ovide dans ses dcux oeuvres
Tristia et Epistulae ex Panto, a d'autres sources documentaires. Les affil:mations reiterees du poete, selon lesquelles les Getcs etaient les habitants les plus
nombrcu x de la terre de Dobroudja sant confîrmees par Strabon (VII, 3, 12, 13),
Pomponius Mela (II, 2, 18), Pline l'Ancien (IV, 11 (18) 41) et Ptolemee (III, 10, 4).
La pn~sc nce des GHes â l'epoquc romainc est illustree auss i par les decouvertes
archeol ogiques commc celles de Bugcac, d'Enisala, Sinoe, Tariverde, etc.
Les affirmations d'Ovide sur la presence des Sarmates en Scythia :!.VIi nor
(Tristia In, 3, 6; 10, 5; IV, 1, 94) sant confirmees, dans une certaine mesure, par
Strabon, qui parle de l'etablissement de quelques Sarmates au sud du fleuve (VII,
3, 2; 3, 13) ; il ne s'agit done que de ta penetration de quelques groupes restreints,
au com"s des expeditions.
Les affirmations d'Ovicle sur les Scythes sant plus exactes (ex Panta, III, 2,
40-46; Tri stia, IV. 6, 47). Elles sant confirmecs pm" Strabon (VII, 4, 5 ; 3, 2; 3, 13)
et par Pline l'Ancien (III, 26 (29) 149; IV, 11 (18) 44). En Îait, dans cette periode
l'enclave scythc etait cn vo ie d'integration dans la population locale.
Ovide prescnte les Scythes comme des habitants de la Dobroudja, tout comme
les Bcsses (Tristia, III, 10, 5 ; IV, 1, 67) et les CoralH (ex Panta, IV, 2, 37-38;
8, 83; ces derniel's etant situes par Strabon plus au sud (VII, 5, 12).
Quant aux Bastarnes, Ovide les situe dans le voisinage du Danube (TTistia,
II, 197-198), tout comme Strabon (VII, 3, 17), Ptolemee (III, 10, 4; 7), etc., affirmation qui n'a pas encore ete attestee du point de vuc archeologique.
On constate dane qu'en general, le paete exil€: el Torni a presente assez exactement les populations de la region limitee par le Danube et la Mer Noire.
d'E~xil,

oe

100 Strabon, VfI, 3, 17 : " ... ot
"'0') ITd%·f)\I zO:"O: 0"i(6'J"zo::; tv "ii") · ' Irr"p':l \I"Îjcrov
IIeuzo\lo', btt ',,";:)\1 -:i:u).i;:w" VII, 3, 2 ; 3, 13 ; 3, 15.
fOl Pliniu cel Bătrîn, IV, 14 (28) 100: " ... Peucini, Basternae, supra dictis COntermini Dads ... "
J02 Ptolemeu, III, 10, 4; 7.
J03 Taci t, Germania, 46, 1, Appian, IZlyrica, 22, 65; iclem, Mitridates, 15, 53.
lOr. R. Vulpe, DID, II, p. 32-33, notele 34-39.
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DIE NACHRICHTEN, DIE OVID tJBER DIE LANDBEVOLIiERUNG
DER DOBRUDSCHA UBERMITTELT, IM VERGLEICH ZU ANDEREN
URIiUNDLICHEN QUELLEN
Zusammenjasslmg

Das Studium stellt cin€n Vergleich an 7.wischen elen Nachrichten, clie Ovid
in seinen beic1en in der Verbannung geschriebenen vVerken Tristia und Epistulae ex
Panta ilberliefert, und anderen urkundlichen Quellen. Die "w iederholten B ehauptun -

gen des Poeten uber die Goten a.ls clie zahlreichsten Bewohner des Gehietes cler Dobruelscha vlerden atleh van Str-aba (VII, 3, 12, 13), Pomponius Mela (II, 2, 18), Plinius dem Alteren (IV, 11 (18) 41) und Ptolemăus (In, 10, 4) bestatigt. Die Anwesenheit cler Geten zur rămischen Zeit "\vird aueh durch clie archăologischen Funde
,vie z. B. diejenigen von Bugeac, Enisala, Sînoe, Tariverde usw. veranschaulicht.

Die Behauptungen Ovids uber die Anwesenheit der Sarmathen in Klein skythien (Tristia, III, 3, 6; ]0, 5; IV, ] 94) werden verhăltnismafHg van Strabo
bestătigt, der daruber berichtet, daB einige van diesen sich sUdlich des Flusses
niederlassen (VII, 3, 2; 3, 13), sa daS es sich aLso um kleinc Gruppcn handelt, dic
an lăBlich

der Heerzuge eingedrungen sind.
Den Tatsachen entsprechender sind clie Ausflihrungen Ovids 'iibel' clie Skythen (Ex Panta, II I , 2, 40-46; Tristia, IV, 6, 47), clie Strabo (VII, 4, 5 ; 3, 2; 3, 13),
Plinius cler Ăltere (III, 26 (29) 149; IV, 11 (18) 44) bestătigen, da clie Skythenvolkerschaft zu der Zeit eigentlich im Begriff Wa!' sich cler Ortsbevolkerung anzugleich en .
Ovid gibt aueh clie Bessen als Be"\vohnel' der Dobrudscha an (Tristia, III.
10, 5; IV, 1, 67), ebenso wie cli e K o ra1en (Ex Panto, IV, 2, 37-38; 8, 83), die
Strabo weiter Siuclli ch erwăhnte (VII, 5, 12).
Die Bastarner fi.ihrt Ovid in der Nahe der Donau an (Tristia, II, 197-198)
ebenso wie Strabo (VII, 3, 17), Ptol emă us (III, 10, 4; 7) us\v. was arehăolagisc h
ooeh l1ieht bestătigt wurde.
Es IăBt sich a1so feststellen, daG de r nach Tomis verbannte Dichter Ovid
clie V{~lkcnschaftcn z\Vischcn Donau und Schwarzem Mecr im allgemeinen genau
dargestellt hat.

