ANDREI ARICESCU

DESPRE ZIDUL DE AP ARARE AL TOMIS ULUI IN VREMEA LUI
OVIDlVS.
Descoperirile arheologice tomi tane care aparţin începutului erei
noastre sînt puţin numeroase ş i în cea mai mare parte se datoresc hazardului. To tuşi, unele date materiale concrete pot fi puse în slujba cunoaşterii stării oraşului în acea vreme, nlai ales prin raportarea la ştirile
pe care ni le-a lăsat Oviclius în scrierile sale din exil. în ce priveşte sistem ul defensiv ,a l Tomislllui, informaţiile date de poet sînt şi ele puţin e
şi, uneori, -stereot ipe, iar pe de altă parte, trebuie să fie interpretate cu
dis cernămîntul impus de caracterul evident tendenţios al scrisorilor şi
elegiilor de a exagera în rău realităţile în mijlocul cărora autorul şi-a
petrecut ultimii ani ai vieţii.
în legătură cu fortificaţiile Tomisului, aşa cum apar ele în opera
l ui Ovidius, s-au mai făcut unele aprecieri 1, dar credem că discuţia 'poate
fi înc ă extinsă, mai ales că documen tarea arheologică , oricît de săracă
.ar fi, a fost insuficient sau, uneori, impropriu 2 folosită .
Pent ru ..a putea selecţiona ştirile cu caracter documen tar mai pronunţat, ca apoi să le raportăm la datele arheologice, cităm mai jos acele
pasaje din opera lui Ovidius ", unde se fac referiri la sistemul de apă
Tare a Tomisului 4. :

Tantaque commoti vis est Aquilonis, ut altas
Aequet humo turres, tectaque ra pta ferat. (Tri stia, III, 10, 17-1a)
Nec quo secedam, locus est: cusbodia muri
Summovet in/estos clausaque por ta Getas ; (Tristia, III, l4, 41-42)
1 V. Pârvan. Zid·uZ cetăţii T orni, în A RMSI, XXXVII, 1915. p. 328-431;
N. Lascu, Pămîntul şi vechii locuitori ai ţării noastre în opera din exil a lui
Ovidiu, în Publius Ovidius Nasa, Bucureş ti. 1957, p. 180-181: R. Vulpe, Ovidio
ne:lla citaii. dell'esilio, în Studii Ovidiani, Roma, 1959, p. 41-62; D. M. Pippidi,
Din istoria Dobrogei, 1, Bu cu r eş ti, 1965, p. 235-296.
2 N. Lascu, loc. cit., pare să facă leg:ltura intre ş tirile date de Ovidiu şi
zidul de incintă tirziu ·a l T o mi s ului.
3 A m folosit edi ţ ia G arnier, P aris. 1957.
;, Menţionăm că nici unul din cercetă torii mai sus citaţi nu au aduna'
laolaltă în tota lita. te aceste fragmente.
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Q-u am mfser-u m est porta vitarn. n1uroque tueri,
Vixque sui tutum viribus esse loci! (Tristia, IV, 1, 69-70)

Nam dedit e specula custos ubi signa tumultus,
lnduimus trepida protinus arma mam'.
Hastis, habens a1'cus imbutaque teZa venenis,
Saevus anhelanti moenia lustmt equo . (Tristia, IV, 1, 75-78)
Sic, siquem noncZum portarum saepe 7"eceptum

Barbarus in compis ,-epperit hostis, habet; (Tristia, IV, 1, 81-8 2)
... finitimo cinctlLS p7"emm' undique Marte,
Vixque brevis tuto.~ murus ab hoste facit. (Tristi a, V, 2, 69-70)
Nil extm tutum est: tumulus dejenditu1' aeg,-e
Moenibus exiguis ingenioque loci. (Tristia, V, 10, 17-18)
Saepe intra muros clausis venientia podis
Per medias legimus noxia tela vias. (Tristia, V, 10, 21-22)
Vix ope castelli defendimu1', et tamen intus
Mixta facit Graiis barbara t",'ba metum; (Tristia, V, 10, 27-28).

Ris eques instructus perterrita moenia lustmt,
More lupi clausas ci,'cumeuntis oves. (Ex Panta, r, 2, 19-20)
Partaque vix firma submavet arma sera (Ex P onta, r, 2, 24)
Unde, sed hac nobis, minÎ1nu1n quos inte1' et hostem
Discrimen murus clausaque porta facit? (Ex Panta, r, 8, 61-62}
Tu quoque fac prosis intra lua castra iacenti
O Caty, pragenies digna parente tua ! (Ex Panta, II, 9, 37-38)
De bună seamă, citatele înşira te nu au o egală valoare informati vă ..
Asupra unora, in care nu se faoe decît menţiunea zidurilor, fără nici o ·
apreciere, şi care nu au alt rol decît de a aduce un spor cantitativ al
atestărilor despre jncintă, nu vom mai reveni. în cele mai multe dintrepasajele citate, Ovidius încearcă să demonstreze nesiguranta sistemului
defensiv al Tomisului, folosind epitete care subliniază slăbiciunile zidului
şi porţilor: b1'evis mU7"us, moenia exigua~ p07"ta vix firma etc . Evident,
poetul exagerează, poate şi datorită comparaţi ei pe care o face, aşa cum
s-a mai spus 5, cu alte cetăţi pe care le cunoştea, dar nlai ales, ca pre-tutindeni în scrierile din exil, pentru a-şi atrage compasiunea şi iertarea
celor de la Roma. Zidul însă, aşa cum era, a rezistat atacurilor din afară
mai răzleţe sau mai compacte, atit de des pom.mite chiar de Ovidius, ş i,
acceptînd datarea cunoscutelor inscripţii privitoare la gărzile oraşului
cam pentru aceeaşi vreme G, rezultă că acest zjd putea face faţă nevoilor
de securitate ale cetăţii, chiar dacă el prezenta destul de multe s lăbiciuni
şi erau necesare măsuri speciale in faţa ameninţ ării vreunei primejdii
mai mari. De altfel, poetul însuşi , cînd vrea să atragă atenţia asupra alto rR. Vulpe, op. cit., p. 57-58.
6 D. M. Pippidi, 0p. cit., p. 283, nota 72

5

440

şi

p. 295- 297.

neajunsuri suferite in exil, descriind forta Acvilonului ce bîntuia în timpul
iernii, spune că vintul făcea una cu pămîntul turnurile inalte (al.tas
turres), carc\ fără îndoială, intrau in alcătuirea ac eluiaşi zid 7 numit in
alte locuri scund, deci putem constata asemenea contradicţii cu privire
la acelaşi obiect, cind motivele disperării poetului sint de altă na tură :
zidul e mic dacă e vorba de pericolul atacurilor năvălitorilor, dar turnurile lui sînt înalte cînd sînt zugrăvi te 'ravagiile făcute de crivăţ.
Vom încerca în cele ce urmează să stabilim unele am ănunte referitoare la locul şi alcătuirea acestui zid de apărare al Tomisului, elenistic t îrziu şi roman timpuriu . An1 văzu t că din scrierile lui Ovidius
reiese că el era prevăzut cu turnuri. Dintre acestea, cel pu ţin unul avea
şi în trebuinţarea de punct de observare (specula). In ce priveşte numărul porţilor, s-a emis părerea că ar fi existat doar una, către inte··
riorul regiunii adică spre nord- vestul oraşului, care doar în aceas tă
parte ar fi fost apărat de ziduri 8.
!n mod deosebit ne atrag atenţia cele două versuri din elegia a
10-a a cărţii 'a III-a a Tristelor, singurul pasaj unde sînt date -amănu nte
desp re natura terenului pe care era construit Tomisul cu zidurile sale
de apăral-e :
Ni! extTa tutum est: tu mulus dejenditur aegre
Moenibus exiguis ingenioque loci.

Atît sensul cuvîntului tumulus, cit ş i indicaţia că acea stă formă
de teren asigura ea însăşi o protecţi e impo triva atacurilor dinspre interiorul regiunii, ne înd eamnă să căutăm pe planul Constanţei de astăzi
acea parte din peninsulă care să cu prindă un loc mai înalt, de formă
cît de cît rotunjită , mărginit spre continent de o depresiune . Evident,
trebuie să ţ i nem seamă, în primul rînd, şi de punctele În care s-au descoperit, fie ş i întîmplător, materiale elenistice tîrzii, bine înţeles, excluzînd mormintele. Credem că acest loc, pe care se întindea Tomisul
în vrem.ea lui Oividius, se limita la capătul sud-estic al peninsulei, avind
în partea ei cea mai îngustă, adi că în piaţa în care se află azi statuia
lui Ovidiu, zidul de incintă care proteja oraşul în faţa primejdiilor dinspre teri toriu . Vom aduce în sprijinul acestei ipoteze mai multe argumente.
In primul rînd, forma terenului cuprins în acest spa ţiu se p otriveşte accepţiei cuvîntului tumulus, deoarece din centrul acestui capăt
al peninsulei, aflat cam pe unde se înalţă astăzi clădirea Băncii de investitii, constatănl o descreştere a nivelului de jur împrejur către mare,
mai pronunţată spre sud şi sud est şi mai lină spre nord-est. !n piaţa
Ovidiu, cu prilejul unor şanţuri de canaliza re săpate în iarna 1959-1960,
s-a putut constata, de asemenea, o de screştere destul de p ronunţ ată a
solului natural, stratul de umplutură de aici fiind mult mai mare D,
R. Vulpe, loc. cit.
N . Lascu, opt. cit., p. ]80; D. M. Pippid i, op. cit., p. 295 .
!I Observaţii l e au fost făc u te personal, dar e xi s tă ş i unel e
profile, aflate în al'h iva Mu zeului de Arh eologi e di n Consta n ţa .
7
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ceea ce ne permite să afirmănl că prin aceste părţi trebuie să fi existat
în vremea ex Hului poetului o depresiune care despărţea locul numit de
el ("""u Zus de teritoriul ce se ridica in pantă lină dincolo de această
Unie naturală de apărare. In sfîrşit, deşi Constanţa a fost sfirtecată in
lung şi în lat de canalizări şi săpături de fundaţii, urmări te cu atenţie
-de cercetătOlii Muzeului de arheologie in ultimii 15 ani, singurele puncte
în care s-au desc.aperit materiale elenistice şi chiar nivele de locuire
din acea vreme, se afiă tocmai in această parte a peninsulei 10 La prima
vedere, s- ar părea că suprafaţa pe care presupunem că se intindea Tonlisul în vremea lui Ovidius, este prea nTică pentru un oraş care a cunoscu t o perioadă de dezvoltare spre sfîrşitul epocii elenistice. Dar aparentele înşală, datorită construcţiilor moderne care nu permit o privire
·de ansamblu a locului. In fapt, acest capăt al peninsulei însumează peste
17 ha JI , ceea ce nu este deloc puţin dacă facem compara ţie cu Histria,
de pildă, ,care, rin aceeaşi vreme, 'se intindea într- o incintă care cuprin<:lea o suprafaţă mai mică de 10 ha 12. Că Tomisul s-a extins apoi in
iimpul stăpînirii ronlane, ajunglnd în veacul al II-lea pînă la linia Bi.serice. grea că - poarta nr. 2 a portului 13, iar în cel de al IV-lea pînă
]a cunoscuta incintă tîrzie l ", adăugîndu-i-se noi cartiere, este în concordan ţă cu ceea ce ştim din izvoarele literare şi din descoperirile arheologice anai numeroase pentru ultimele etape de existenţă a oraşului
antic. Cert este că orice deplasare a limitelor dincolo de cea propusă
\Cl.e noi pentru vremea lui Ovidius, ar contrazice atît ştirile date de poet,
pentru că ar drrspărea acea posibilitate de -apă·rare oferită de ingenio Zaci,
·-cît şi realită ţ ile arheologice, pentru că dincolo de piaţa Ovidiu, nu s- au
mai intilnil materiale elenistice tîrzii decît în mormintele aflate pe locurile mai înalte din afara oraşului exilului .lJ.
Tot referitor la ştirile date de Ovidius cu privire la sistemul defensiv al Tomisului, o scurtă discuţie comportă şi faptul că poetul dă
JO Punctul ele pe str. Marcus AUl'clius, unde au fost descoperite materiale
,elenisti ce (supravegh erea acestui sector a fost efectuată de Gh. Poenaru - Bordca),
se află ş i el in vecinătatea Pi eţii Ovidiu, deşi pare să nu aparţină de capătul
peninsulei, pe care se întindea Tomisu l in acea vreme. S-ar putea să fie vorba
-de un strai de umplutură sau de o pre lungire a mal ului mai Înalt din partea de
nord-est. ceea ce nu schimbă datele ese nţiale ale problemei.
:It Măsurătorile au fost făcute de arh. Dan Rusovan de la D.S.A.P.C. Con-st anţa, căruia îi mu l ţumim şi pe această cale.
l :! După măsurătoril e aproximative făcute cu ajutorul planului dat de Em. Co n,d urachi. Histria, ed. Meridiane, Bucureşti , 1959, reiese că su p,'afaţa Histrici cu·
.prinsă în incinta e l enistică tir7je însum a aproxim ativ 8 ha.
::13 V. Barbu, Consiclerations chronologiques basees sur les donnees fournies
pur les inventaires fllneraires des nec1'opoles tomitaines, in Studii. clasice, III,
1961, p. 204, crede că pîn ă la acest zid se întindea oraşul elenistic. De :fapt, este
'vorba, probabil, de zidul roman din secolele II- III. In epoca elenistică tîrzie şi
romană timpurie, Tomisul nu putea să a i bă o suprafaţă atit de mare (peste 30 ha),
pentru că a tunci Strabo n u l-ar m ai fi numit 7t"OALX\ltO'J (VII, 6).
:1'0 V. Pârvan, op. cit. In această incintă au fost descoperite monede de la
impăraţ.ii Aurelianus şi Tacitus. La această datare, mai adăugăm şi i n sc ripţia din
-vremea lui Diocle.tianus despre construirea unei porţi (CIL, III, 14450).
15 V. Bat'bu, op. cit.. p. 204- 205 şi fig. 1.

·442

ol'aşului

denumirile casteHum (Tristia, V, 10, 27) şi castra (Ex Panta,
9, 37). Desigur, fiind vorba de un limbaj poetic, s-ar putea să fim
în fata unor licen ţe privind sensul propriu al <:uvintelor, dar este greu
!le presupus că aceste cuvinte au putut fi folosite pentru o aşezare care
ar fi avut zid de apărare numai pe o latură, 'spre nord- vest, aşa cum
. .; -a pr·esnpus. In acest sens amintim că V. Pârvan şi -a exprimat indoiala
cu privire la forma incinlei Tomisului în acea vrenle JI). Atit spusele
lui Ovidius, cît şi termenul 7t.p'(30AO<; din aceeaşi inscripţie, despre
gărzile -cetăţeneş ti, mai sus amintită!i, par să indice un zid împrej.lnuitor, Se pune î ntrebarea dacă Îşi aveau rostul asemenea fortificaţii în
<:o ndiţiile n aturale de apărare ,pe ,care <le oferea promontoriul tomitan.
Tot descoperirile arheologice pot să ne dea unele lămuriri în această
direcţie. Acolo unde au fost constatate cu mai multă certitudine, pe str.
Muzeelor şi pe str. Cristea Georgescu , nivelurile elenistice se află la
-o adincime de peste 2 m U''', ceea ce arată că , cel pu ţin către maluri)
mai ales spr e sud-est şi sud, terenul nu era prea înalt faţă de nivelul
mări i. La aceeaşi concluzie ne duce şi faptul că iniţial : accesul in clă 
direa eu mozaic nu se făcea pe sus, aproximativ de la nivelul de azi al
oraş ului , nivel in mare parte corespunzător ,c u cel roman tîrziu, ci printr-o intrare, a stupată ulterior, aflată la nivelul n10zaicului !!). Aşa dar,
în vremea lui OVidius, nu in toate păr ţile peninsulei apărarea dinspre
mare era as igurată de \ ănnu l înalt, care a devenit astfel abia în urma
unei nivelări ulterioare, pe care, după părer ea noastră , trebuie $ - 0 plasă m tocmai in a doua jumătate a secolului al III-lea, şi deci. erau necesare lucrări de apă pare şi în alte părţi decît in marginea dinspre teritoriu a oraşului. In partea de nord-est poate că nu era nevoie de
construirea unui zid, pentru că aici malul a fost întotdeauna, se pare,
lnalt şi abrupt 20, dar in rest, existenţa unei asemenea construcţii nu e ste
deloc exclusă, mai ales dacă ad ăugăm că înspre faleza Cazinoului, la
capătul str ăzii Muzeelor, a fost d€scoperit un zid în care erau folosite
blocuri fasonate de dimensiuni mari (80 X 60 X 40 cm), ce par să fi apartinut unei incinte 21 .
,
In felul acesta termenii castellu1n, castTa,
rrz~E~(,;/,o..; îşi capătă
rostul lor adevărat. Dar un zid de apărare care înco njura oraşul, trebuie .să n1ai fi avut, în afară de poarta care permitea accesul spre i nte riorul l'egiunii şi la care se referă Ovidius cînd foloseşte sîngularul,
pentru că de acolo pîndea pericolul atacurilor din afa ră , în că cel puţin

n,

lG v, Pârvan, op, cit" p. 428 şi 431,
f. AEM, XIV, 1891, p, 22, nI', 50 == Syll. :l. nI.
18 Săpăturile de pe str. Muzeelor au fost supravegheate de auLOl'ui acestor
rInd uri. Este si ngurul loc din vechiul Tomis unde au fost detel'm înate clar pîn ă
ac um nivelurile elcn istice şi chiar cele anterioare,
I!l Intrarea astupată apare astăzi ca o nişă , Poate fi ob se rvat ă pe p lanurile
2 ş i 3 din V. Canarache, Tomi s, ed, Meridiane, Bucureşti, 1961.
2Q In
această parte a oraşului s-a produs cindva o prăbuşir e a ţărmului .
aşa că nu putem şt i exact con figuraţi a terenului în antichitate.
21 tn cu rsul cer c et ării efectuate prin l ă rgirea şa nţului de cana!i7..are nu s-a
p utut determina natura construcţiei căreia ii aparţinea zidul, dar blocurile e rau
refolosite sau, in orice caz, e xi stau evide nte urme de r epa ra ţie.
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o poartă care făcea legătura cu portul, aflat, după toate aparenţele, în.
partea de sud- vest a peninsulei 22, ceea ce explică pluralul întîlnit uneori
la Ovidius, ca şi în inscripţia de dare a fost vorba 23. Sigur că o asemenea inci ntă nu-şi mai avea rostul în vremea lI'omană tîrzie, cînd zidul
de apărare l"ga ţărmurile prăpăstioase de la plajă şi de la intrarea
nr. 3 a portului modern 21i.
In încheiere, subliniem că analiza ştirilor date de Ovidius ll1aL
poate aduce încă noi cunoştinţe privind istoria Tomisului, nlai ales dacă
aceste ştiri sînt puse, în măsura posibilităţilor, în relaţie cu 'descoperirile arheologice, care, sperăm că în viitor, vor putea confirma sau
corecta ipotezeJe propuse.

A PROPUS DU MUR DE DEFENSE DE TOMI A L'EPOQUE
D'OVIDIUS

Resume
Les deCOllvertes archeologiques tomitaines qui se rattachent au debut de
notre ere sont peu nombreuses, la plupart etant dues au hasard. Pourtant, certainEs dates materielles concretes peuvent etre mises au profit, pour nous faire·
connaitre la situation de la viIle a cette epoque, par rappart surtout aux inforrnations qu'Ovidius nous danne dans ses ecrits de l'exil. Les infarmations donnees
par le poete sur le systeme defensif de Torni sont, elles aussi, peu nombreuses
et parfois stereotypes. D'autre part, elles doivent etre interpretees avec le discernement impose par le caractere evidemment tendancieux des ecrits et des elegies,
qui exagerent et denigrent les realites au milieu desquelles 'l 'auteur a passe les.dernieres annees de sa vie.
Dans ce qui suit, nous allons essayer de fixer quelques detalls se referant
a l'emplacement et il la structure du mur de defense de Torni, hellenistique tardjf
et l'Omain primitif. Des ecrits d'Ovidius il resulte que ce m ur etait pourvu de
tours. De ces tours, l'une au moins servait egalement comme point d'observation
(specula).

Notre atlention est sol1icitee tout particulierement par les deux vers de la
loeme elegie du livre III des Tristes, le ~eul passage ou l'on donne des details.
relativement â la nature du terrain sur Jequel s'elevait Torni, avec ses murs de
deiense:
Nil extra tut'um est: tumulus defenditur aegre
Moenibus exiguis ingenioque Joci.
Le sens du mot tumulus, aussi bien que l'indication selon laquelle cette·
forme de -terrain constituait, par elle meme, une protection contre les attaques de
l'interieur de la contree, nous incitent el .chercher, sur le plan de la Constan.tza denos jours, la partie de ,l a presqu'île qui renferme un niveau plus eleve, ayant
une forme tant soit peu arrondie et limitee, vers le continent, par une depression.
Evidemment, il faut tenir compte, en premier lieu, des points ou l'on a decouvert,.
meme şi par hasard, des materiaux hellenistiques tardifs, en excluant, bien entendu,
les tombes. Nous croyons que le lieu sur lequel etait emplacee Torni ă. l'epoque'
d'Ovidius avait pour limite l'extremite sud-est de la presqu'ile. Dans sa partie
la plus etroite, c'est-ă.-dire sur la place ou se trouve aujourd'hui la statue d'Ovide,.
s'elevait -le mur d'enceinte, qui protegeait la viile contre les perils venus de l'interieur. Nous invoquerons ă. l'appui de cette hypothese plusieurs arguments.
22
2."1
24
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V. Canarache, op. cit., p. 24 şi planul!.
Vezi nota 17. In inscr i pţie: ll't 1. 'rw'J rru),Cw.
V. Pârvan, op. cit., V. Canarache) op. cit.

En premier lieu, la forme du ten'ain englobe dans cet espace correspond
l'acception du mot tumulus. En cffet, â partir du point central de cette extremite de la presqu'île, qui se trouvait il. peu pres la ou se dresse aujour d 'hui
le bâtiment de la Banque d'Investîtions, an constate. tout autour, une declivite
·du niveau v ers la mer, declivite plus accentuee vers le sud et le sw.d-est efi plus
cIouce Vers le nord-est. A l'occasion de quelques travaux de canalisation, effectues pen dant l'hiver de 1959-1960, an a pu constate une inclinaison assez ac·centuee du sol naturel sur la place d'Ovide egalemen t, la couche de remplissage
y etant beaucoup plus epaisse. Cela nous permet d'affir mer qu'a l'epoque de l 'exil
du poete il a du exister, d e ce câte-ci, une depression qui separait l'endroit qu'U
'nomme tumulus, du terdtode qui s'elevait en pente douce au delă de ceHe ligne
naturelle de defense.
A premie.r€ vue, O!1 dirait que la superficie sur Iaque-llc nous- supnosons
"que s'etendait Torni a l'epoque d'Ovide aurait ete trop petite POUl" u ne ville qui
a connu une peri ode de developpement vers la fin de }'epoque hellenistique. Mais
'les apparences sant trompeuses: les constructions modernes ne permettent p as
un regard d'ensemble sur l'endroit. En fait, cette extremite de la presqu'île mesure
plus de 17 ha, ce qui n'est pas peu, si nous la comparons, par exemple, a Histria,
'q ui setendait. il la me'ffie epuque, Sur une enceinte qui -Il"enfermait une superficie
au-dessous de 10 ha.
Encore quelques notes relativement aux informations donnees par Ovidius
sur le systeme defensif de Torni : le fait que le poete donne EI. la viIle les noms
de castcllum (Tristia, V, 10, 27) et castra (ex Panto, II, 9, 37) comporte aussÎ
'un court examen. Comme il s'agi t d'un langage poe.tique, il est sans daute possible qu'on se trouve en presence de quelques licences, par rapport au sens propre
des mois, mai·s j] .e st malaise de supposer, comme an l-a fait, que ces mots .ai ent
pu etre utilises pour un site qui aurait eu un mur de defenee d 'un seul cote,
vers le nord-ouest. Nous rappelons dans ce sens que V. Pâl'van a exprime des
doutes sur la forme de l'enceinte de Torni a cette .epoquc.
Le mur ele defense qui entoUl'ait la viIle, elevait avoir, outre la porte !qtll
-permettait l'acces dans la vîlle, - et EI. laquelle se refere Ovidius quan d il emploie le singulier (parce que c'est de lâ quc mE'nac;ait le periI des :attaques de
1'exterieur) - au moins eneore une parte, donnant acces au port, qui se trouvait,
se10n toutes les apparences, du cote sud-auest ele la pl'esqu'île, ce qui explique l e
pluricl rencontre parfois chez Ovide.
L'analyse des informations donnees par Ovidius est sllsceptibl e de complet el' enea re nos connaissanccs concernant l'histaire de Torni, surtout si, dans la
mesur€:' des possibilites. an mct ccs informations en rapport avec les decouvertes
al"cheologiques. Ces decouvertes, nous l'esperons, poun'ont confirmer, ou bien
'corr iger, il l'avenir les hypotheses que nous avan~ons.

.a

tJBER DIE SCHUTZMAUER VON TO~llS ZUR ZEIT OVIDS

Zusammenfass-ung
Die archaologischen Funde von Tomis, riie den Anfangen unseres Zeitalters
angehoren, sind wenig zahlreich und meistens dem Zufall zu verdanken. Dennoch
'konnen E'inige konkrete Sachfuncle ZUl' Kenntnis eler Stadtlage zu jener Zeit h erangC7.ogen werden, b esonders mit Bezugnahme auf die Nachr iehten. clie Ovid in
seinen aus der Verbannung hinterlassenen Schriften ilb ermittelt. "Ober das Ab ~
wehrsystem sind au ch die von clem Poeten hinterlassenen Nachrichten sparlich u nd
manchmal stereotyp uncl andererseits mussen sie mit der Vorsicht gedeutet \-verden, zu cler der offensichtlich tendenti6se Charakter cler Briefe und Elegien z\vingt,
"in dem die Gegebenheiten, in Mitten derel" Ovid c1ie letzten J ahre seines Lebens
verb:rachte, ilbertrieben herabge'.vertet werden .
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In folgendem sei versucht cinige Einzelhciten uber elen Ort uncl elen Bau cler
und friihn5mischen Schutzmauer zu bestimmen. Aus elen Schriften Ovids erhellt, claJ3 sie TUrme haUe. Mindestens einer davon war ein Aussichtsturm (specula).
Ganz besonders weisen darauf hin clie z\vei Verse aus cler 10. Elegie des
dritten Buches der Tristien, cler einzige Abschnitt in dem Einzelheiten liber clie
Art des Gelandes angegeben sind, aui dero Tomis und seine Schutzmauern au!geLUhrt war.
Nil ext1'a tutum est .' tumulus clefenditur aegre.
IVIoenibus exiguis ingenioque loci.
Sowohl clic Bedeutung des \~r ortes tU1n1.11us als auch der Hinweis, daB cliese
Gelăndeform an und fUr sich Schutz gegen Angriffe von innerhalb des Gebietes
bot, veranlaBt auf -dem Stadtplan von Constanţa heute jenen Teil der Halbinse?
ausfindig zu machen, der cincn hoheren TeiI umfaBt, dessen Form mehi' oder
weniger abgerundet ist und vom Festland durch cine Senke abgegrenzt wircl. Sic herlich miissen in erste1' Linie auch die Fundstellen beriicksichtigt werclen, an
clenen, wenn auch nul' zufăllig spăthellenîstische Fundgegenstăncle zutage kamen.
mit Ausnahme natiirlich von elen Grăbern . Ich glaube, claB dieser Ol't, auf clem
sich Tomis ZUI" Zeit Ovid5 erstreckte, am Suelostende cler Halbinsel begrenzt \Var
unei an ihrer engsten Stelle d.h. auf dem Marktplatz auf dem heute das Standbild
Ovids steht, clie Innenmauer v erIief, clie clic Stadt vor elen Gefahren schi.itzte. die
von dem T erritorium aus clrohten. Di ese Behauptung beabsichtige ich durch mehrere Beweise zu begrunden.
In c1'ster Reihe stimmt cl ie Form cles in cliesem Raum umfaBten Territoriums
mit clem Begriff des ,.va des tmn11lus libereîn, denn vom Zentrum dieses Endes der
Halbinsel aus. ungefăhr wo heute das Gebă ude der Investbank steht, fălIt das
Gelande rundherum gegen das Meer zu ab und z\var betonter gegen den Slielen
u nd Sliclosten und weniger steil gegen den Nardo~ten. Aui dem Ovid-Platz wurde
bei Kanalbauten im Jahre 1959-1960 ebenfalls ein ziemlich starkes Gefillie des
naWrlichen Bodens bemerkt, denn clie Schicht Flillerde ist hiel' vieI măchtiger,
was clie Behauptung ermoglicht, daf3 zur Zeit des Poeten in diesem Teil eine Senke
bestanden haben muf3, clie den von ihm tU111ulus genannten Ort von dem Gelănde
t rennte, das sich jenseits dieser naturJichen Schutzmauer în Jeichtem Abhang
erhob. Auf clen ersten Anblick scheint clie FIăche, auf der sich \vahrscheinlich
Tomis zur Zeit Ovids el'streckte zu klein gewcscn zu sein fur ei ne Stadt, die gegen
Ende cler hellenistischen Pel'iode ei ne Bltitezeit edebt hat. Der Schein trugt abe~
wegen cler neuzeitlichen Bauten , clie keinen LJberblick gestatten . Dieses Ende cler
Halbinse l umfaBt eigentlich 17 'ha, was gal' nicht wenig ist, wenn man z.B. zu
Histria einen Vergleich zieht, das zu del'selben 2eit sich auf einem Gehinde e!'hobdessen FIăche wenilger als 10 ha betrug.
Ebenialls mit Bczug auf die van Ovid hinterlassenen Nachrichten liber das
Verteicligungs~ystem von Tomis sei hiel' clie Tatsache erol'tert, claJ3 cler Poet clieStadt ah castellum bezeichnet (Tristia, V, 10, 27) und als castra (ex Panta, IT, 9, 37).
Da es sich um ei ne poetische Ausdrucksweise handelt konnte es eine dichterischeFreiheit sein, die sich cler Poet genommen hat; es ist j edach schwer zu vermuten,
da(J dip.se Worter fi.ir eine Sieellung gebraucht \vorelen \\laren, cleren Schutzmauer
slch nUl" auf dner Seite und zwar auf cler norclwestlichen crstreckt. In diesem!
Sinne sei dOl"an erinne1't, daB V. Pârvan, seine Zweifel zum Ausdruck gebracht
hat Uber elic Form der Innenstadt von Tomis zu jenel' Zeit. Aber e in e clic Staclt
umgehencle Schutzmauer muE auBel' de m Tor, das c1en Zutl'ltt zum Inneren der
Gege-nel gestattete und auf das sich Ovid bezog als el' clie Einzahl geb rauchte - denn
von clOl't heI" drohte ciie aus\vartige Gefahl' - auch noch minclcstens ein Tor zum
Hafen zu gehabt habcn, der sich allen Anscheins nach im sUclwestlichen Teil clerHalbinsel befand, \:vas die manchmal van avid gebrauchte Mehrzahl cl'klărt.
Die An.alyse der Nachrichten, clie avid libermittelt, kann zu weiteren Kenntnissen liber clie Geschichte von Tomis Whren, ganz besonders wenn diese Nachrichten je nach den bestehenden Moglichkeiten mit clen archăologischen Funden in
Verhindung gebracht werden, die hoffentlich in Zukunft die hiel' vorgeschlagcnen
Hypothesen bestătigen oder verbesscrn konnen.
spăthellenistischen

