
N. LASCU 

CALĂTORI ITALIENI PE URMELE LUI OVIDIU LA TOMIS. 

Compatrioţii lui Ovidiu au rămas profund impresionaţi de pe
deapsa drastică pe care i-a aplicat-o impăratul Augustus, trimiţîndu-l 
în exil la Tomis. Chiar dacă nici unul dintre contelnporanii !cu eve
nimentul nu ne-au lăsat nici o UrInă scrisă, iar cei de mai tirziu faC' 
doar unele referiri vagi, ecourile lui s-au perpet uat prin tradiţiile for
mate in cursul tin1pului. 

Leagănul -acestor tradiţii a fost, evident, leagănul insuşi al poe-
tului: Sulmona l . Cu toate că, în comparaţie cu numeroasele tradi ţE 
referitoare la cele nlai variate manifestări si atribute ale lui Ovidiu 
(mag, filosof, poet sensualist şi damna t, creşti~, n10ralist, profet şi sfin tL 
cele care vorbesc despre exilul poetului sînt cu mult mai reduse, ele· 
sint nu mai puţin semnificative. Aceasta cu atît mai nlult, cu cît ele au· 
dăinuit de-a lungul veacurilor, chiar dacă au fost deformate de jma
ginatia generaţiilor succesive 2, 

intr-una din aceste tradiţii se vorbeşte despre puterea magică a. 
poelului, graţie căreia a obţinut să răspundă iubirii sale însăşi fiica re
gelui de la Roma. Dar acesta, pentru a scăpa de el, l-a aruncat în lan
ţuri şi l-a surghinuit într-o ţară îndepărtată, unde sînt numai urşi, lupi, 
codri şi munţi mereu, ac.operiţi de zăpadă şi unde nu este nici o dată cald. 
Acolo ar fi şi murit ,J. In sfîrşit, într-o tradiţie mai tirzie, derivată din
tr-o altă tradiţie rnedi,evală, se precizează că Augustus l-ar fi pedepsi.[; 
la început pe Ovidiu cu închisoarea, dar ulterior i-ar fi comutat p edeapsa 
în exil, trimiţîndu-l în "oraşul Siberia", unde în scurtă vreme ar fi 
murit de frig -'+ . 

Tradiţiile ll1edievale privitoare la Ovidiu s-au menţinut, ba chial~ 
s-au iniărit, în epoca Renaşterii graţie, în pl'inlUl rînd, unOr un1ani şti 

l G. P ansa, Ovidio neI Medioevo e nella tradizion€ popolare. Sulmona, 192-1-. 
2 N. Lascu, l.':esilio eli Ov'idio /lelle tradizioni popolari, în Sic-ulo1'um Gym

nasimlt, N . S., XII, ]959, nI'. 2, p. 153-163. 
3 Pansa, op. cit., p. 32. 
t, Ibid., p. 73, 
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su]n1onezi, ca Giovanni (,tuatrario şi Ercole Ciofano. Indeosebi acesta din 
urmă, pe lîngă revizi.a textului operelor ovidiene, pe care le-a însoţit 
şi de comentarii savante, s-a ocupat şi cu localizarea vechiului oraş To
D1is, formulînd una din nun1eroasele ipoteze care ciTculau în această 
problemă încă de pe atunci atit de controversată. 

in general, umaniştii Renaşterii italiene s-au preocupat de pro
blema exilului compatriotului lor şi de identificarea localităţii ce s-a 
ridicat pe ruinele vechiului Tomis. Este elocvent ceea ce spune scriito
rul Giovani Boccaccio în această privinţă : "SuIm.ona niuna altra cosa 
pianse lungamente, se non che l'isola di Ponto tenga in certa luogo il 
suo Oividio;( 5. Aceste cuvinte reprezintă un ecou al compasiunii pe care 
() nutreau umaniştii pentru sufelinte1e marelui poet, suferinţe ce deve
niseră cunoscute şi , în acelasi timp, constituiau un stimul€nt pentru 
eforturile ce se depuneau pentru a i se descoperi monnîntul. 

Nu avem, În schimb, nici o ş tire despre vreo călătorie prin loca
l i tăţile considel'ate a se fi ridicat pe locul vechiului Tomis , La aceasta 
au contribuit, cu siguranţă, în mare măsură şi dificultăţile 'legate de 
o ase.rnenea acţiune. Este adevărat, pe de altă parte, că ,ncă din sec. 
al XVIII"lea sînt amintiţi călători de diferite naţionalităţi care, în tre
cerea lor prin Dobrogea, sau, în !Însemnările 'lor de călătorie, dau şi infor
maţii privitoare la locul de exil şi la mormîntul ~ui Ovidiu 6. 

Se pare însă că asemenea dorinţe luai mult sau mai puţin reali
-zabile erau frecvente şi printre italieni, mai ales printre intelectualii sul
monezi, şi l'a începutul secolului următor. în favoarea acestei ipotez.e ple
dează mărturia lui Panfilo Serafini, un cunoscut revoluţionar şi "luptă
tor pentru unitatea Italiei, care în jurul anului 1840 face .a vizită la 
ruinele aşa-zisei "vile a lui OvidiuH de rla Su1lmona 7. In impresiile ·culese 
din această vizită, după ce insistă pe larg asupra popurarităţii de care 
se bucura poetul printre suln10nezi, eare erau mîndri de .a-l avea con
cetăţean, Serafini se ocupă şi cu destinul tragic al acestuia, exilat şi 
inn10rmîntat pe ll1eleaguri străin.e; apoi, profund emoţionat~ exclamă: 

"Ovidio ha tanto sofferto che duemila anni di pace sono bas tati 
appena a placarlo. Questa e la ragione per cui, 'con la n1ano sul cu ore \per 
frenarne il palpito, andrei a Constanza, anche se !ivi il n1a1'e non fosse 
tran'luillo ed i prali non fossero verdi ... " 

Din informatiile ,actualmente în posesia n1ea reiese că primul ita
lian ca re a întreprins un astfel de pelerinaj a fost Al·tura Graf. Este 
adevărat însa -că lel nu venea în acest scop direct din Italia, ci .tie la 
Brăila, unde se stabilise împreună cu mama sa) rămasă văduvă, în anul 
185G) la un fra.te de al ei. Cu toate acestea, prin .activitatea sa lde fi-

:; La vita eli Dante, 7. 
G Aşa sînt de ex. La Motraye şi abatele Boscovich; ef. studiul meu Ovidiu 

in Homânia, în Publius Ovidius Naso, Bucureşti, ]957, p. 364-365. 
, P . Scrafini, Una visita alla Villa c1'Oviclio, Napoli, 1846. 
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1olog şi eri tic erudit. dar mai ales de poet înzestrat cu "dincă sensibili
tate, precum şi prin publicaţiile sale, toate in limba italiană, Al'turo 

'Graf este pe deplin îndreptăţit să ocupe acest loc, 
Graf a trăit în ţara noastră - la Brăila - timp de aproximativ 

zece ani; 'in două etape: prima etapă durează din mai 1856 pină 'in 
'iunie 1863, iar cea de a doua este cuprinsă î n tre ani i 1871 ş i 1874 8• 

In acest an din urmă se intoarce in Italia, stabilindu-se la Roma, unde 
colaborează la revistele de seamă ale vremii, desfăşoară o bogată ac
tivitate literară şi publicistică, apoi ajunge profesor de istoria compa
rată a literaturilol' n€olatine la Universitatea din Torino. 

t n anii petrecuţi la Brăila , Arturo Graf a vizitat de două ori Con
's tanţa, pe atunci sub stăpînire turcească şi cunoscută îndeobşte sub 
Dumele de Kiistenge. Iată ce spune el despre prima vizită, făcută In 
etapa întîia a şederii sale la Brăila " In tuiii quegli anni., che furono 
'sette, ia non uscii di Braila se non una voIta sola, e fu per an dare, nel 
cUOr del vemo, a Constantza / Custenge / sul Mar Neco; se non I1ro
'p rio il luogo ave fu relcgato Ovidio, certa, paco distant e da quello" 9. 

Graf se mai duce o dată la Constanţa , in c€a de a doua etapă a 
şederii sale la Brăila, şi anume in anul 1871, luna aprilie, Această călă
t orie i-a lăsat impresii mult mai profunde, aşa CUlTI rezultă din memo
Tiile sa]e; căci işi închipuie şi evocă soarta l ui Ovidiu, cu care caută 
:să se identifi ce, Iată ce spune Graf textual: "Me 10 figucavo errante 
per lu sterile landa, o lunga la riva dei nlare; e, pensando che, f.or se: 
'io posavo i piedi dov'egli , dicivtto secoli innanzi, li aveva posati e che, 
farse, io non avrei riveduto mai piu l'Italia, com'egli non faveva m ai 
piu riveduta, non posso dire quanto fosse anlara la m ia passione" 10. 

Dar, în afară de aceste scurte menţiuni autobiografice, Arturo 
Graf ne-a lăsat din vizitele sale făcute la Constanţa şi două sonete; 
nu se poate preciza dacă ele au fost scrise la faţa locului sau ulterior, 
după intoarcerea sa la Brăila, Ele poartă un singur titlu: RicOTdo di 
Tami , ş i au apărut mai întii în culegerea de poezii Le Danaidi. De aici 

8 Cu privire la viaţa şi activita tea lui Arturo Graf in România a se vedea 
i ndeosebi: N, Iorga, A l'turo Gf'af şi Românii, în Revista ISlorică, XVI, 1930, p . 29-
30 ; p, Constantinescu, ArLuro Graf. în Lotus I, 1934-1935, nr. 1, p , 5 şi nr, 4-5, 
p . 8-'-10; D, Bodin, Precizări privitoare la legăturile ltti Arturo Graf cu românii, în 
Revista Istorică Română, V - VI, 1935- ]936, p, ]91-218; A, Ioachim, Arturo Graf 
şi România, in Stttdii de Zitel'atttră universală, XII, 1968, p. 171- 179. 

!) "în cursul acelor ani, care au fost şapte l a număr, eu n-am ieşi t din Brăila 
decît o singură dată. pentru a merge. în toiul iernii, la Constanţa (Ci.istenge), la 
Marea Neagră ; dacă nu tocmai locul unde a fost l'elegat Ov'idiu, cu siguran\~ 
puţi n depărtat dc acela", 

:10 "Mi-l inchipuiam rătăcind prin acele m eleaguri pustii, sau de-a lungul 
ţărmului mării ; ş i , gîndindu-mă că, poate, eu imi puneam picioare le unde el, 
-optsprezece secole mai inainte, şi le pusese pe ale sale ; şi că, poate, eu nu voi 
mai ' r evedea niciodată Italia, aşa cum el n u o mai l'cvăzuse, nu pot spune cît a 
fost de amară suferinţa mea", 
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au fost reproduse în original şi însoţite de traducere românească de 
N. Iorga în Revista Istorică il. Iată textele, atit în original cit şi în 
traducere: 

1. 

Molle cantor delle innovate forme, 
Di' Vener blanda, delle Grazie ignude, 
Le spiagge ia vidi desalate e crude 
Ove piangendo tu segnasti l' orme. 

E vidî i campi ave maligna dorme 
Macerata dal sol, l'atra palude, 
E calmucco pastor, sqalido e rude, 
Caccia tra'pruni l e pascenti torme. 

TaIor, seduto sull'estrema sponda, 
Ia miravo guel mar torbido e prono, 
Corso a di lunga da fuggenti vele : 

E udendo it vento mormorare e l'onda, 
Udir nell"aere mi pareva il suono 
De'tuai saspiri e delle tue guerelle. 

II. 

Stridea l'arrido vemo ; alta la neve 
Premeva i campi di gelata soma: 
E tu d'Italia il cielo e le grandeve 
Mura sognavi dell'eccelsa Roma. 

Sognavi i cari sodalizii e illieve 
Risodî Fo:bia e 1a fragrante chioma ; 
E gia senti vi diIeguar la breve 
Vita e fiaeeata ogni 'lua possa e dama. 

Ove i tripudii aIIa l'a ? ave gli amici 
Che dî tumide lodi e di profferte 
Saziato ti aveano ai di feliei ? 

S010 eri : solo 1 e, in ,cupa doglia immerso, 
Alle nuvole, a i venti, alle deserte 
Rupi gridavi iI disperato versa. 

11 Revista Istorică, XVI, 1930, p. 29-30. O altă traducere a publicat ciţiva 
ani mai tîrziu P. Constantinescu; ef. revista Lotus, citată mai sus. 
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1. 

Blînd cîntăreţ de forme-noi te, 
Venerea blîndă, nudele graţii, 
Veniiu spre ţărmul de lungi dezolaţii 
Cu tristele-ţi urme întipăl'ite. 

Iată şi cimpii unde pîndeşte 
Balta-negrită-n solul avar: 
Ciobanul calmuc, aspru, nlurdar, 
Intre pruni slabi turma-şi păzeşte. 

Adesea 'stînd pe ultimul mal, 
Priveam adineul tulbure-afund 
Pe care-aleargă pînze fugare 

Şi-acolo, în n1ijloc de vint şi val, 
Simţeam în aer zvonul profund 
AI plînsului tău către Mare. 

II. 

Vuia iarna cruntă, na1te zăpezi 
Peste cîmpia de trist îngheţ; 
Tu, itahanul cer parcă-I vezi, 
Al veşnicei Rome zid măreţ. 

Visai in pustiu amicii iubiţi 
Şi Fabia-ţi 'rîde, mirezme în păr, 
Dar viaţa se pierde acuma, ştii, 
Se pierde pe-ncetul avint şi-adevăr, 

Unde-i bucuria? Amicii tăi nu-s, 
AmicU , dulce cuvint 
In zilele bune care s-au dus, 

Şi, singur acum, indurerat, 
Spre nouri, spre stînci şi în vint 
Tu ~trigi, părăsitul, un vers dureros. 

După cum rezultă din conţinutul sonet"lor, primul a fost scris sub 
impresia celei de-a doua vizite la Constanţa, ia'r al doilea i-a fost inspirat 
de prima vizită, făcută "în toiul iernii", aşa cum O spune însuşi Graf 
în insen1nările sale Hutobiografice. Ceea ce interesează însă aici 'este va
loarea lor documentaTă, ele fiind prim~le evocări în versuri făcute de un 
compatriot al lui Ovidiu. Deaceea am considerat oportună reproducerea 
lor aici, în Pontica. 
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Arturo Graf a făcut cele două vizite la Constanţa plecind de la 
Brăila, deci, se afla la o distanţă rela tiv mică de Dobrogea . De aceea, consi
der cu atît mai mare meritul !lui Ognibene, ziarist de la AquiJa, ora~ 
din Abruzzo, nu departe de Sulmona însăş i , care vine direct din Italia 
in acest scop în prima jumătate a anului 1875. Dar, spre deosebire de 
Graf, Ogni bene nu vizitează Constanţa. ci ţărmul nord-estic al Mării 
Negre: unele, potrivit unei tradiţii destul de răspîndite in acel t imp, ar 
fi fost locul de exil al lui Ovidiu, adică vechiul Tomis. 

Ognibene şi-a publicat relatările privitoare la această călătorie ilO 
ziarul sulmonez Gazzetta eli Su,lmona 12. 

Din relat<:lrile lui Ognibene reiese că vizita lui a fost serioasă şi 
s-a întemeiat pe informaţii culese din cele mai variate surse. pe care el 
le...,a reprodus ca at3.re, fără a putea formula vreo ipoteză nouă cu privire 
la localizarea vechiului Tomis . Consider, totuşi, importantă, printre aceste 
relată<ri, reproducerea unei vechi povestiri, auzită - după spusele lui 
Ognibene - de la nişte ţăr3.ni. Potrivit povestirii acestora, 'În vremuri 
ele demult ar fi venit în mijlocul lor de pe malurile Tibrului un om ex
traordinar. El manifesta pentru toţi nevinovăţ.ia unui copil şi bunătatea 
unui tată; adeseori suspina şi vorbea cu sine însuşi , iar cînd adresa 
vreun cuvint cuiva din apropiere, mierea şi nectarul i se scurgeau de 
pe buze. 

Este adevărat că, în fond, Ognibene nu face altceva decît să n~
producă . într-o formă prescu rtată , o tradiţie n1ai veche) despre care însă 
e l nu avea de unde să ştie că a mai fost publicată . Intr-adevăr, ea- a fost 
ment)onată şi redată pe larg mai intii de Costache Stamati şi de Mihail 
Kogălniceanu~ cu care m-am ocupat mai pe larg în studiul meu Ovidiu 
în România 1:':. Nou este în relatarea lui Ognibene aluănuntul potrivi t 
căruia~ după povestirea acelOl~aşi ţărani, Ovidiu ar fi scris unele po:=me 
În grai moldovenesc, dar acestea nu s-au găsit niciodată. Este semnifi 
cativă persistenţa multiseculară a unei tradiţii izvorîte din imperfecţiu
nea cunoştinţelor arheologioe ş i istorice şi î ntărită apoi de fantezia 
populară. 

La mai puţin de un deceniu după vizita lui Ognibene, in toamna 
anului 1884 are loc călătoria lui Bruto Amante la Constanţa. Dar con
diţii lp în care acesta îşi face călătoria sint cu mult deosebite . 

In primul rind, prin eliberarea Dobrogei de sub jugul otoman, in 
urma încheierii victorioase a războiului pent ru independenţă din anii 
1877- 1878, au dispărut dificultăţile unei astfel de căIătOl-ii, sporind, în 
schimb, posibilităţile ele investigaţ ie la faţa locului. 

In al doilea rî nd, monument.ele a rheologic-e ş i epigrafice scoase la 
l uminii pe teritoriul ş i în împrejurimile oraşului Constanţa, mai ales cu 
ocazia punerii fundaţiilor noilor construcţii, au dus la concluzia pe care 

12 Gazzetta eli Sulmona, II, 1875, ni'. 25. Un rezumat al relatărilor lui Ogni
bcnc la Pansa, op. cit., p . 85. 

rl Ovieliu in Romrin.ia, p. 360-363. 
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arheologul şi numismatul Mihai Sutzu o anunţa în anul 1881 lumii în
tregi : "Astăzi poziţia oraşului Tomis poate fi stabilită definitiv la K iis
tenge'{ H . 

In sfîrşit, în al treilea rînd, personalitatea însăşi a lui Bruto Amante, 
activitatea sa publicistică, pl'ecum şi relaţiile de prietenie pe care le avea 
de n1ai înainte cu unii oameni de sean1ă din România au constituit tot 
atitea condiţii prielnice pentru călătoria lui. De aceea, înainte de a trece 
la amănuntele călătoriei propriu-zise şi la ştirile pe care ni le-a trans
mis, consider necesară o succintă pL'ezentare a acestoI' condiţii . 

Fiu al unui înalt magistrat ş i distins fila-român, Bruta Amante a 
făcut sludii juridice la Universit~tea din Roma, apoi a funcţionat ca se
cretar particular, urcînd şi alte trepte ierarhice, în diferite ministere, 
dar mai ales în acela al instrucţiunii publice 1:;, . 

In anul 1870 Bruto Amante a fondat la Macerata, dimpreună cu 
tatăl său, revista Conjederazione Latina, cu două obiective in1portante : 
apropierea dintre ţările latine din Europa. penlru a face faţă prepon
derenţei tot mai accentuate a panslavismului şi pangermanismului, şi 
cunoaşterea nlai de aproape a României si a locului pe care-l ocupa ea 
atunci în politica europeană. După trei ani, în 1873, publicaţia şi-a în
cehlt apariţia, reapărînd de-abia în 1882 la Roma, contribuind, în conti
nuare, la o mai bună cunoaştere a României de către italieni. 

Este interesant de reţinut pentru problema ce ne preocupă că în
tr-unul din primele numere ale celei de a doua serii 10 au apărut şi unele 
ştiri despre oraşul Constanţa , precwl1 ş i despre existenţa unor tradiţii le
gate de nume1.e lui Ovidiu; acestea îi erau trinlise lui Bruto Amante de 
un medic constănţean, Dr. Ioachinl C. Drăgescu, cu care avea să între
ţină relaţ ii de prietenie şi corespondenţă pînă la sfîrş i tul vieţii . 

Doctorul Drăgescu, "un distins scriitor, fierbinte fila-italian, cul-
tivator al clasicilor latini e

( - cum il caracterizează Bruto Amante, era 
odginar din Transilvania; şi-a început studiile la Bucureşti, le-a con
tinuat la Budapesta. de unde, persecutat fiind pentru ideile sale din 
romanul istoric Nopţi Cm·patine, se transferă la Universitatea din Viena. 
In curind însă, este nevoit, din aceleaşi motive, să părăsească Austro
Ungaria ş i să-şi continue studiile la Universitatea din Torino; aici îşi 
ia doctoratul în medicină în anul 1871. 

S-a întors în România, funcţionînd mai întîi ca n1edic la Craiova, 
a participat ca voluntar la războiul pentru independenţă din 1877-1878, 
apoi, după terminarea războiului s-a transferat la Constanţa . Aici a fost 
unul din ini ţiatorii ridicării monumentului lui Ovidiu, iar cu ocazia inau-

!Ii M. C. Sutzu, Coup el'oei! sur les mon'llments ele ~a Dobroudja, în Revue 
Archeologique, N. S., XXII , 1881, voI. 42, p. 297. 

1" De aici, probabil, afi,'maţia eronată a lui 1. Pătraşcu, anume că Bruta 
Amante ar fi fost profesor (Studii ele Ht. wtiv. XII, 1968, p, 219) sau arheolog 
- cum afirm~'\ in alt loc (a se vcdea mai jos, nota 19). 

JG Nr. la din 2 iunie 18R2, 
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gurării lui a ţinut la Cazinoul din Constanţa o conferinţă publică despre 
viaţa şi opera poetului) apărută curînd după aceea 1i. 

Informaţiile . amintite mai sus, publicate de DI'. Drăgescu în Con
.federaz'ione Latina, precum şi vestea răspîndită în ultimeJe luni ale anu
lui 1884 cu privire la apropiata inaugurare a monumentului lui Ovidiu, 
i-au "deşteptat" lui Bruto Amante "dorinţa de a merge la faţa Jocului 
pentru a lua cunoştinţă de documentele care pot să ,confirmeze ipoteza 
că actuala Constanţa in10cuieşte în :adevăr antica Torni şi a cerceta cu 
deamănuntul dacă există lradiţiuni şi legende locale asupra mormîn
tului lui Ovidiu sau cel puţin asup,'a trecerii acestui poet pe un teri
toriu tulburat în urma atitor invasiuni" lR, 

Călătoria a avut loc cu trenul, via Viena-Budapesta-Belgrad-Bucu
reşti-Giurgiu, apoi cu vaporul pînă la Cernavodă , iar de aici tot cu tre
nul pînă la Constanţa. La Bucureşti el a vizitat pe arheologul Gr. To
cilescu, pe atunci secretar general al Ministerului Instrucţiunii Publice, 
căruia avea să-i adreseze apoi o scrisoal'e de mulţumire după întoarcerea 
sa în Italia 10. La Constanţa Bruto Amante a fost oaspele doctorului Dră
gescu, care l-a însoţit peste tot, nu numai în oraş, dar şi în excursiile 
făcute în împrejurimi / Insula lui Ovidiu, etco / . 

Informaţiile culese, precum şi constatările pe care le-a făcut în 
timp"l acestei vizite au fost publicate de Bruto Amante curînd după în
toarcerea sa in Italia, sub titlul Una visita a Kustendie sul Ma>o NeTo / 
Antica Tomi / 20 În anul următor ele au apărut şi în traducere româ
nească 2[, Ciţiva ani mai tîrziu, în 1888, apare cartea La Romania, în 
care Bruta Amante reproduce, cu unele completări, şi amintirile de că
lătorie 'legate de locul de exil al lui Ovidiu 2'2 . 

17 D,", 1. C. D,'ăgescu. PubH'Il Ovidiu Nasone, Constanta, 1887, 27 p. In nici 
un caz nu poate fi vOl'ba de "un volum despl'e Ovidiu", cum eronat afirmă 
1. Pătraşcu (C. 1. DrăgesclI, in Ramuri, VI, 1969, nI'. 8, p. 16). Eronată este şi 
afil'maţia că DI'ăgescu ar fi odginul' din Blaj; autorul face confuzie cu comuna 
B1ăjei de lîngă Mecliaş. 

Datele c1csp,'c viaţa lui Drăgcscu le datorez amabilităţii Prof. Valeriu 
nologa, carc mi-a pus la dispoziţic textul dactilografiat al articolu lui lui G. Bră
tescu, Un medic "oltean" luptător pentru Unirea cea mare (1969). 

J8 Bruto Amantc. Ouicliu În exil. DC'scriere făctllă în ·urma unei vizite la 
Constanta, antica T01n-i. TraduccI'c elin limba italiană ele Clelia Bruz7.csi. Bucu
reşti, Socec, 1898, p. 34-35. 

19 Textul original, însoţ it de traducnc. a fost publicat de 1. Pătraşcu m ai 
întii in articolul Doi priet en.i: Bruta Amante şi Cr. TocilescIl (CIt O scri.soare 
inedită), în Studii itaLiene, IX, 1942. p. J69-114. Numai traducerea românească a 
scrisorii a apărut in articolul Doi prieteni arheologi: Gr. Tocilescu şi Bruta 
Amante, în Revista Muzeelor, II. 1965, nI'. 1. p. 91-92. Intl'-o , . variantă" mai re · 
centă - sper să fie ultima! - din Stlldii ele litera/unt un·ivcrsal.ă, XlI, 1968, 
p. 219- 223, cu titlul Profesorul Bru/"o Amante pe urmele exilatulu"i ele la Tomis. 
autorul reproduce pur şi si mplu textul publicat in Studii ltaliene. O adevăI-ată 
acrohaţie bibliografică, dar mai ales o reprobabilă tcntativă de mistifical'c! 
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20 La Nuova AntOlogia XIX, 1884 , scrie II, voI. XLVIII. p. 425-452. 
21 Prima cel. a căI-ţii citatc la nola .18, apărută in 1885. 
:!2 Fag. 243-294 : cap. XVI-XVIII. 



Din toate cele de mai sus se desprinde limpede constatarea că vi
zita lui Bruto Amante "a Constanţa a avut în 'realitate caracterul unei 
cercetări temeinice la faţa locului. Mai mult încă, el a analizat critic şi 
a combătut unele din numel'Oasele ipoteze formulate in cursul timpului 
cu privire la 'identificarea şi localizarea vechiului oraş Tomis, oprindu-se 
În cele din urmă asupra Constanţei :n. De asemenea, el se ocupă , în ca
pitolul final, cu diferitele tmdiţii şi legende locale legate :de locul de 
exil al lui Ovidiu, 

Rezultatele investigaţ iilol' lui Bruto Amante constituie o confirmare 
neindoielnică a localizării vechiului Tomis; prin aceasta, el şi-a ciştigat 
un loc de seamă printre cei care s-au ocupat cu {) problemă, oonsiderată, 
de atunci încoace, definitiv rezolvată, atit pentru arheologie, cît şi pen
tru istoria literară. Iată de ce, în anii care au urmat, 'indeosebi după inau
gurarea nlonumentului lui Ovidiu, care a avut loc: după cum se ştie, în 
vara anului 1887, caracterul unor astfel de vizite - şi au fost [n mare 
număr - făcute chiar şi de italieni, s-a schimbat radical: Consbanţa re
prezint[l, indiscutabil, locul exilului, vechiul Tomis, iar monumentul sim
bolizează mormintul n1arelui exilat. 

YOYAGEURS ITALIENS SUR LES TRACES D'OYIDE ATOMI 

La p ,'ofonc1 e impl'ession faite par r exil d'Ovide a Torni a ete pel'petuee 
le long des slecles par de nombreuses trad.itions, dont le be rceau fut Sulmone, 
la patrie du poete. L'humanistc sulmonais Ercole Ciofano s'est preoccupe aussi 
de local1scr J'ancicnnc viile de Torni , en formulant l'une des nombreuscs hypo
theses qui on t circule sur ce probleme. 

Nous n'avons pas d'infoJ'mations anterÎeures au XVllIc S. sur un voyage 
quelconque dans Jes localites considerees comme ayant ete elevees SUl' l'em
plaeement de rancienne Torni. Il paraît ccpendant que de telles ambitions etaient 
frequentes pal'mi les compatriotes du poete. Ainsi, Panfilo Serafini, apres une 
visite faitc. vers ] 840. aux l'uincs de la soi-disant "villa d 'Ovide", exprime son 
desir d'aller en pelednage au tombcau du poete, s' il pouvait savoir Otl il se 
tl'ouve, 

Sclon les infOl'mations qlle nOllS possedons poul' le moment, le premier 
ltalien sur les lraces d'Ov.ide scorait AdUl'O Graf, qui a ete deux tois â Con
stantza, cn partant de Brăila. ali il avait temporairemen t sa residence. Comme 
temoignagc de ces visites, on a conserve eleux sonnets. in titules Ricordo di Tomi , 
rcproduils en ol'iginal, aussi bien quc dans la traduction de N. Iorga. 

En ]875 l e journaliste Ognibene d 'Aquila visita le sud de la Bessarabi~ 

ou. conformement a une aub'C t r adition. aurait ere le lieu d'exil d 'Ovide. Des 
r e lations SUI' cettc visite ont ete publiees dans la Gazetta eli Sulmona. 

Bnlto Amante visite. en J884, Constanlza, ou il y avait des indi ces certains 
qlle se tl'ouvait jadis l"anciennc Torni. La personnalite du voyageur , ses relations 
amicales avec des gens de mal'qlle de Roumanie, aussi bien quc les investlgalions 

23 A se vedea îndeosebi cap. ITl şi IV din traducerea românească. 
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laites sur les !ieu», pretent ă eeUe v isite une importance toute speciale. Le pro-· 
bleme de Ioealiser la vieille Torni fut, de cette maniere, definitivement resolue, 
tant pour l'archeologie, qlle pour l'h istoire litteraire. Apd~s qu'on ait eleve, en 
]887, le m onument cl'Ovide, Constan tza rep resente le lieu d'exil - la vieille 
Torni - et le monument symbolise la tombe du granel cxile. 

ITALIENISCHE REISENDE A UF OVlDS SPUREN IN TOMIS 

ZllSamJJle1~Jassung 

Der Ude Eindruck, elen clie Vel"bannung Ovicls nach Tomis crweekt hatte, 
hat sich dtll'ch zuhlreiche Oberlieferungen im Laufe cler Jahrhunderte erhalten. 
Der Ausgangsp\.mkt der 'Oberlieferungen war Sulmo, dic Heimat des Dichters. 
~rcolc Cioiano~ ein Humanist aus Sulmo hat sich auch mit cler Lokalisiel"ung clel' 
a lten Stadt Tomis befat3t, und eine cler zahlreichcn Hypothesen aufgestellt, clic 
diesbe?"Jglich· im Umlauf warcn. 

tJber ei ne Rcise clie nach elen Ortschaftcn unternommen ""orden sei, dic 
an der Stelle cles alten Tomis crrichtet worrlen waren, besitzen wit" kcine fl"liher 
als""aus dem 18.Jh . datierte Nachricht . Es scheint aber, daB derartige Wiinschc allch 
unter den Landsleuten des Poeten sehr hăllfig warcn. So ăuBert Zllm Beispiel 
Paniilo Serafini , nach dem el' im J ahre 1840 clie Ruinen cler sogenanntcn "Villa 
des Ovid" besichtigt hatte, elen Vlunsch, clas Grab des Poeten aufzusuchcn, wenn 
er wuCte wo sich dieses beIindet. 

GemaB elen bisherigen Nachrichten ist cler erstc rtaliener auf den Spuren 
des Ovidius Arturo· Graf gewescn, cler von Brăila aus, \VO el' scinen zeitwciligen 
\Vohnsitz hatte, zweima l in Constanţa \Var. Von d iescn 7.wei Rcisen gebcn zwC'i 
Sonctte Zeugnis, clie un ter dem Titei Ricon[o eli Tomi bekannt sind und im Ori
ginal und in d er Dbersetzung von N. rOl"ga ve ri::iffcntlicht wurden. 

rm J a hre 1875 macht cl er J ournalist Ognibene aus Aquila eine Rcise narh. 
dem Sliden Bassarabiens, wo gemăB cineI' anderen Uberlicferung ci el" Ort der 
Vei-bannung Ovids g€:w esen seL Die Berich te liber d icse Reisen sinel in Gazzetta 
eli Sttlmon-a veroffentlich t worden. 

Bruto Amante besucht im J ahre 1884 Constanta, \\'0 sichere Hin"'eise 
bestehen , da B sich das alte Tomis befl1nclen habe. Die PCl'sonlichkeit des Reisen
den, seine Fl"eundsehaftsbeziehungen Zl1 namhaften Personlichkeiten aus Ru
mănien 50 wie die Forschungen an Ort und S telle, verleihen d ieser Reise einc be
sondere Bedeutung. Die Frage der Loka lisierung des alten Tomi s wurde dcrart 
e n tgiiltig sowohl fiUr die Archăologie a ls auch fur d ie Litcraturgeschichte gelăst~ 
Nachtlem das Dcnh.--mal im J a hre 1887 err ich tet w urde. stellt Constanţa den Vei'· 
bannungsort, dus alte Tomis, dar und das Denkma l versinnbildIicht das Gl'ab des 
groflen P oeten . 


