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ISTORIA ORAŞULUI TOMIS 

Conferinţă publică ţinută ln Constanţa în sera de 25 Iunie 1891 

de domni1ora Elena M. Gheorghiu, au oaasiunea esaursiunel studenţilor Facultăţii 

de litere din Buoure§ti 

11Inde Tomts dictns Ioeus hic, quia fertur in illo 

:Membra soror fratria consecuisse sui.11 

OVIDIUS. 

Fericita inspiraţiune a d-lur profesor Gr. Tocilescu, de a face pentru 
prima 6ră o escursiune archeologică cu studenţii şi studentele Facul tăţir de 
litere, ne-a procurat mult dorita ocasiune de a vedea locuri cad, pe lângă 
farmecul ce oferă ochilor, sunt şi internsante prin strînsa legătură ce o au 
cu istoria trecutului. 

Nu viu cu presumpţiune de conferenţiară, de 6re-ce acest titlu implică 
cunoştinţe vaste în materie; ve voiu face numaI o expunere cu totul simplă 
din puţinele mele cunoştinţe, ajutată şi de note relative, ce d-nul Tocilescu 
a bine-voit a-mI pune la disposiţie. Din aceste dar, şi în puţinul timp de 
care am dispus, am înjghebat scheletul istoric al acestuI oraş, care a fost 
odini6ră metropolă a Pontului şi este celebru şi ca locul suferinţelor poe
tului Ovidiu. 

Interesul unor asemenea &tudiI e cu atât mai mare, cu cât ne vom 
gândi la rolul ce oraşele greceşti de la Marea Negră au jucat în evul vechiu 
şi evul de mijloc, rol destul de însem11at din punct de vedere politic, co
mercial şi cultural, pentru ca să merite a preocupa atenţiunea istoricului 
şi archeologulur, mai ales că : istoria acelor oraşe e strîns legată cu origina 
naţiunei române. 
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Aceste oraşe ne întâmpină deja pe la începutul sau jumetatea secolului 
al VII a. Cbr. ca nişte seminţe ale culturei eline plantate în mijlocul lumei 
barbare de la Nord. Ele înn6dă relatiuni de tot soiul, mai ales comerciale 
cu aceşti barbari şi servă ca intreposite şi factori <'le schimb ale mărfurilor 
greco-orientale cu producte!'! indigene ; întocmar cum în evul mediu vor 
servi ca bănci şi porturi ale republicelor Italiene: Genua, Venet.ia, Pisa etc. 

Aceste oraşe sunt amestecate in t6te evenimentele sevârşite în partea 
resăritenă a peninsulei Balcanice, începând cu expediţiile lui Darius, regele 
Persiei, ale lui Philip şi Alexandru regii llfaceclonier, cu expecliţiunile !ni 
Lisimach şi ale cuceritorilor romanr, până la epoca invasiunei barbarilor, 
până la resb6ele între Byzan Lini şi BulgarI, şi în fine, până la operaţiunile 
ruseşti şi române din timpul nostru. 

Ori cât de modest ar fi fost rolul acestor cetă[i, totuşI nu trebue să 
uităm, că ele au format, ca să !Jicem ast-fel, verigele lanţului între Orientul 
luminat şi Nordul Barbarilor, şi deci merită a fi considerate printre factorii 
principali ai civilisaţiuner greco-italiote .. 

Cu atât mar interesantă este dar istoria lor, cu cât ea scapă aten[iunei 
scriilorîlor vechI, cu- cftt isv6rele scrise nu limpe!Jesc cu o lumină directă 
istoria acestei părţi a trecutului omenesc, care remâne afară şi din tablourile 
schiţate ele cea ce se numeşte literatură. 

Acesta e un motiv mai mult pentru a chema în ajutor alte mărturii 
în lipsa isv6relor literare. Vom consulta deci monumentele şi documentele 
archiveI de piatră a acestor cetăţi, câte au putut scăpa din ghiara timpului 
şi din mâna omului, mar distrugăt6re de cât timpul. 

NumaI cu ajutorul unor atarI inscripţiuni putem îndeplini în parte 
lacuna, ce ne-o lasă isv6rele scrise; inscripţiunile numai ne ajută ca să 
reînviem şi să ridicăm în pici6re prin gândire oraşe mari şi populate, cari 
înflorise odini6ră pe aceste ţermurI de mult timp părăsite. - Din oraşele 
helenice, trer mar însemnate şi anume Tomis, Istropolis şi Callatis au că!Jut 
!n partea n6stră o dată cu anexarea Dobroger, şi prin acest fapt s'a deschis
cartea istoriei acelor oraşe, cari părea a remâne, sub barbarismul turcesc,
şterse pentru tot-deuna din Istoria Universală.

TocmaI în dorinţa d'a visita ruinele acestor oraşe şi de a le întreba, 
ce ne pot grăi ele din glori6sele lor anale, am pornit 70 la numer, studen\i 
şi studente Universitare, începând drumul din Brăila ca: pe la gurile Du• 
nărer să brăsclăm valurile mărer şi s'ajungem unde ne găsim. 

Nu va fi cred displăcut, D6mnelor şi Domnilor, ca înainte d'a vorbi de 
oraşul Tomis, să arăt jo scurt localităţile antice, ce am visitat în escur
siunea n6stră. 

Prima dintre acestea fu lgliţa, vechiul municipiu Troes111is. Acestă lo
calitate, departe la o oră de Măcin, a dat la ivelă un numer mare de in
scripţiunr latine, sc6se din ruinele celor cloue fortăreţe romane, ce se află 
acolo. Situaţia locului şi natura ruinelor ne arată importanţa lor în epoca 
romană. Ruinele se înaltă pe un promontoriu, tocmar acolo unde Dunărea 
'şi încov6e trufaşul er curs şi unde ochiul mes6ră spaciurr întinse în zarea 
lucie a rîul ur. 

Acestă regiune, tot-deuna expusă nă vălirer barbarilor : ScyF, GeţI, Daci, 
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ISTORIA ORAŞULUI TOMIS IX 

GoţI etc., esplică necesitatea celor doue castra stativa cu turnurile lor de 
aperare, a acelor ziduri cu şanţuri şi cu 3 şiruri de circumvalaţiuni. 

,,, In timpul Romanilor , acestă localitate era cunoscută sub numele 
de Troesmis, <lupe cum dove!lesc inscripţiele şi poetul Ovidiu, în una din 
scrisorile sale către Cneius Pomponius Graecinus . .., 

In acestă epistolă, după ce 'l felicită că e numit guvernator aci, 'i 
deplânge s6rta , căd va trebui să trăiască în mijlocul barbarilor Geţi, 
carr în m6ie verful săgeţilor în venin de şarpe şi jertfesc pe altare victime 
umane. 

Afară de Ovidiu,-Ptolomeu, Tabla Peutingeriană, Itinerariul Antonin, 
ne vorbesc de acest municipiu. Dar până mai acum 3 decenii nimeni nu 
ştia unde se află municipium 1'roesmis. 

Astă-<jl însă, graţie săpăturilor mai multor înveţaţi francesi, precum 
şi cele intreprinse de d. profesor Tocilescu, posedăm unul din materialele 
cele mai bogate, ce se p6te avea asupra istoriei unei vechi cetăţi, şi mai 
ales asupra istoriei armatei romane în epoca imperială. Acest material ar 
mai putea creşte prin săpături mai departe, căci cel puţin 3 din 4 părţi 
ale ruinelor de la Jgliţa mai remân încă nedesgropate. 

Este de regretat, că lipsa unei legi care să asigure conservarea monu
mentelor şi ruinelor antice, a dat prilegiii proprietarului Igliţei să strice 
săpăturile sistematice ale profesorului nostru, să dărâme zidurile, pentru ca 
să vînqă petra pentru construcţii. 

Să sperăm însă, că o lege protect6re a antichităţilor va veni cu un 
moment mai înainte să pună capet unui asemenea vandalism. 

Căci de sigur, d6mnelor şi domnilor, humai păstrând aceste remăşiţe 
ale unei vieti de vet:urI trecută, vom putea face să scapere scânteia strălu
cit6re, care să lumineze întunerecul ce acoperă acel trecut. Adeverul acesta 
e incontestabil, căci numai iubind şi onorând trecutul o naţiune p6te să 
'şI dea mai bine sema de rolul seu, preparendu-şi ast-fel viitorul. 

După ce cu regret ne despărţirăm de acele sfinte ruine, ce deşteptase 
în noi entusiasmul antiquităţei , străbăturăm întregul curs al Dunărei, 
intrând în mare pe canalul Sulina. Voiii trece sui.J tăcere impresia neştersă 
ce nemărginirea mărei la�ă în mintea căletorului ; nu pot însă uita că 
pri veli�tea acestei mase nesfârşite de apă te face a te gândi cât e�ti de 
mic fată de natură, şi în uimire, recitezi versul nefericitului Ovidiu: 

«Quodcttmque adspicias, n-ihil est nisi portus et aer» 
«Ori incotro 'fl aru.nc'f privirea, nu e de cât apă şi aer.» 

După o plutire de doue ore între aer şi apă, puserăm piciorul pe 
insula Lettce, azi numită a Şerpilo1·. 

Acestă insulă e· menţionată încă din antichitate de Herodot, Pindar 
şi Euripide cu ocasia amintirei unui templu ridicat în on6rea Jur Achilie, 
eroul lui Homer, pentru care şi insula pe atunci se mai numea ,,'Ay._t"1,:,.foc 
v-�ao,:". Singurul monument ce s'a găsit până acum aci este inscripţiunea
de pe basa unei statui ridicate de către oraşul Olbia în onorea unui bărbat
de origină din Leuce.

Acestă inscripţiune n'are începutul, iar restul ce s'a descifrat şi pu• 
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hlicat de d. Tocilescu sună !n traducere ast-fel: «şi pe ce'i ce au cuprins 
o:prin piraterie marea Elinilor 'i-a omorît el şi tovarăşir lor 'l au alungat din 
o:insulă şi ducându-se în oraş a devenit de mult şi de mare folos poporului 
o:din Olbia; şi de aceia 'l a cinstit pe el încă în viaţă cu daruri, şi după 
o:m6rte 'I au îngropat cu cheltuiala publică şi poporul din O_lbia a crezut 
<!de cuviinţă să 'i facă statua pentru a 'r perpetua memoria faptelor sale, 
«şi oraşul arată tutulor Elinilor că: cetă\eniI insuler preţuesc patria şi pe 
«amicii lor şi pe cei bine voitori faţă de denşiI, şi-i onoreză cât timp trăesc, 
«iar după m6rte le dau recompense meritate.» 

Aqr, acestă insulă e cu totul părăsită. Câţi-va marinari români şi trei 
paznici turci fură singurele vieţuit6re ce ne întâmpinară la debarcader. Iar 
în aer sbura d'asupra capetelor stâncilor, cârduri, cârduri de par.eri marine, 
care în strigăte stridente şi sfaşiet6re ne povestea întrega epopee a acestei 
insule, fâcendu-ne atenţi asupra stării er actuale. 

Urme de vechi construcţii, fragmente de olărir, canalurr ce duc apă 
în cisterne brăzdând insula, sunt destule motive cred, pentru a da gust 
unuia dintre nor ca : sub conducerea neobositului profesor d. Gr. Tocilescu, 
să întreprindă o cercetare sistematică în insulă. 

Căci, cine ştie, dacă acele pietre pe care ieri le călcam cu atâta indi
ferenţă, nu ne vor servi mâne la reconstruirea unei interesante părF din 
istoria omenirel, a cărei lipsă încă n'o simţim? sau dacă pietrele ce se 
năruiau în urma n6stră în valuri nu contin săpate pe dânsele pagini 
întregi din betrâne anale, - pentru că dacă uneori o literă e cheia unei 
inscripţiuni,· cu atât mai mult, o piatră va fi p6te deslegarea unei întregi
epoce I .... 

Odată plecaţi din insula Leuce, gândul ni se duse cu 91 mile înainte 
spre oraşul, unde Ovidi(1 trăise cea mal nefericită parte a vieţer sale. Aci, 
după o liniştită plutire de 14 ore, sosirăm Marţi 24 Iunie la ora 3 de. 
dimine[ă. 

Tomis dar, sau Constanţa de astă-gr, va ocupa d'acum înainte confe
rinţa n6stră. 

Nu mar departe de cât gilele trecute, într'o conversa\ie cu bravul 
şi amabilul comandant al bricului Mircea, domnul maior Coslinsky, rn'am 
convins că încă nu este risipită îndoiala asupra loculur, unde se va fi înălţat 
odini6ră Tomis; şi de şi cu slabe cunoştinţe întărită, m'am încumetat totu�I 
ca să conving chiar şi pe un comandant de marină, că este mai mult de 
cât certitudine că : aici, în acestă frum6să şi atrăgăt6re Constantă, a trăit 
şi a suferit Ovidiu. Aci a grăit el cu barbariI Geţi şi cu Tomitanii 0semi-greci, 
şi că de pe vîrful colinei din spre satul Anadolkoi, poetul SulmoneI privea, 
frămentat de gândurI, valurile nesfârşite ale rnăreI, cătând în zarea depăr.
tată catartul vre-unei corăbii, care să'i aducă veste bună de la scumpa'I 
patrie şi soţie. 

Cu alte cuvinte, d6mnelor şi domnilor, voesc să aret, că Tomis nu 
p6te fi aşezat de cât p'acestă limbă de păment, care înaintează în mare, 
şi că oraşul de maI ·târqiu pe care 'I zideşte Constantin cel Mare dându'! 
numele suroreI sale Constanţa, este făcut chiar în locul şi pe sfărâmăturile 
vechiulur Tomis; iar nicI de cum nu este un oraş deosebit, cum crede 
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d-l Mommsen şi alţi inveţaţI.,Opiniunile că oraşul Tomis ar fi fost când la
Kiew în Rusia, când la Lacul Oviduli în Basarabia, când la Stein-am
Anger în Austro-Ungaria sau Tirniş6ra în Banat, nefiind întru nimic seri6se,
le lăsăm la o parteP Ne vom opri numar asupra părereI d-lui Papadopulos
Vretos, adoptată, spre mirarea n6stră, şi de d-l Mommsen, că: Tomis ar
fi fost pe locul unde se află astă-gI satul Anadolkoi din vecinătatea ConstanţeI.

Aceslă părere 'şi-a luat naştere din împrejurarea, că în 1851 Papa
dopulos Vretos a găsit în acest sat o inscripţiune cu numele oraşului Tomis. 

Acea inscripţie fiind cP.a d'ânteiu care menţiona oraşul, opiniunea de 
mai sus putea atund să trecă de probabilă. 

i,-Astă-gI însă, când în oraşul Constanta s'a găsit nu una, ci peste 15 
inscri ptii cu : � �o�J..-1 Y.cd o â·�1Lo,; ��; p:�por.6),ew,; T6µ.swi;, când tot d'aci să 
sc6te qilnic din păment şi de pe ţermurile mării monede de bronz ce 
p6rtă pe ele numele oraşului Tomis-, i\HITPOIIOAEQ� flONTOr TOMEQ�, 
şi când pe d'altă parte la Anadolkoi nu s'a maI găsit vre o altă inscripţie, 
nici se găsesc resturi de ruine antice, opiniunea d-lui Papadopulos Vretos 
'ş1-a perdut cu totul terenul. 

Cât despre originea oraşului, mărturiele antiquităţer sunt de acord a 
recun6şte că: Tomis este o colonie a acelor bravi Milesienr, carr încă de 
prin secolul VJII-a a. Chr. au fondat pe ţermul sudic al Propontider �i la 
Marea Neagră un întreg domeniu colonial. Milesienir sunt dar fondatorii 
acestui oraş. Asupra numelui locului unde s'a înălţat cetatea, legenda ne 
spune că : \\Iedeea pe când fugea de tatăl seu, pe care'! părăsise, veqen
du-se ameninţată a fi prinsă de densul, înjunghiă pe fratele seu Absyrt şi'! 
făcu bucăţi, resipindu-i membrele în t6te părţile. «Acest loc fu ded numit 
Tomis, ne spune Ovidiu, fiind-că acolo, se gice că o soră a tăiat membrele 
fraLelui seu»: 

« Inde Tornis dictus locus hic, quia fer tur in illo 
Membi-a soror frali·is consecuisse sui,,. ' 

Acesta însă nu e de cât o încercare etimologică d'a esplica numele 
de 1'omis după configuraţiunea cea mult variată a litoralului in legătură 
cu verbul tfp.voo = a îmhucătăţi. 

Cată incă să menţi,măm, . că în numismatica oraşului Tomis găsim 
unele monede cu bustul unuI erou şi cu inscripţia TOMO}; KTIITH}; «Tomos 
fondatorul», ceea ce nu p6te fi de cât un erou eponim, inventat de fina
ginaţia poporului, cum a fost Romulus pentru Roma, Bucur pentru Bucu
resci, etc. 

'! Jnsă nu trebue să uilălI,l că: orîgina oraşului Tomis, ca şi origina 
tutulor cetăţilor, e înfrumuseţată cu legeude, întocmai ca un castel vechiu, 
dărîmat de timp şi de elementele naturer, care împodobit fiind in cursul 
vecurilor de iederă verde şi frum6să, presen tă o înfătişare veselă, plăcută, 
un aspect din cele mai poetice ; iar dacă ne încercăm a înlătura iedera 
de pe densul, vedem că aspectul cel încântător era riumai o ilusie, căd sub 
iederă remân ziduriie cele vechî, căqute şi r6se de pl6ie. ¼-

Tot ast-fel şi legenda s'alipeşte de origina cetătilor, ca să le dea o 
însemnătate mai mare. 
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Acum, după ce cun6ştem origina oraşului ce ne preocupă, să spunem 
câte-va cuvinte asupra istoriei sale politice. 

Incă din secolul al VI-a a. Chr. pe lângă cele-l'alte colonii Pontice, se 
mentioneză şi oraşul Tomis. 

Se spune că Darius, regele Perşilor, cu ocasia expediţiei sale în contra 
Scyţilor, a supus tote poporele Tracice, precum şi oraşele de la Marea 
Neagră. 

Dominaţiunea însă a Perşilor n'a putut fi de cât de o durată scurtă, 
de ore-ce după expediţiunea lui Darius încep resboiele Perşilor cu Grecii. 
Apoi oraşul Tomis e silit să plătescă un tribut Odrizilor, un nem tracic, care 
isbutise sub regele lor Sitalces să formeze un imperiu în peninsula Balcanică 
până la Dunăre şi Marea Negră. 

După desfiinţarea regatului Odrizilor, Tomis e supus de Alexandru cel 
Mare şi în urmă rle Lisimach. Ca dovadă de perderea autonomiei oraşulul', 
s'a păstrat monede de aur de atunci cu efigia lui Lisimach şi cu inscripţia 
TO (Tomis). In secolul al III-iea a. Chr., lucrurile se turbur_ă in peninsulă 
prin năvălirea Celţilor, care impun un tribut anual colonielor greceştî de 
la Marea Negră. 

Tot în acest secol, vedem că : între Callatieni şi Istrieni se naşte un 
resboiu pentru comerciul oraşulul' Tomis, fiind-că cetăţenii Callutieni voiai'1 
să facă din acest comerciu un monopol al lor. Acesta ne arată că Tomis 
devenise acum unul din porturile cele mai însemnate ale litoralului apusen 
al Pontului Euxin. 

In secolul I-iii a. Chr. Romanii încep operaf.iunile lor de cucerire în 
peninsula Balcanică, şi după mai multe expediţii ajung a stăpâni până la 
Marea Negră. Tomis, precum şi cele-l'alte cetăţi Pontice, mulţumite că au 
scăpat de invasiunile barbare şi dorind să nu fie împedicate în desvoltarea 
comerciului, se supun de bună voe intrând în clientela Romanilor. 

La anul 29 a. Chr. se formeză provincia romană Moesia; în ce stare 
insă se afla oraşul nostru pe la începutul _secolului I-iu, ne-o spune poetul 
Ovidiu, care 'şi petrecu aci ultimiî 8 ani ai vieţei sele (anul 9-17. a. Chr.). 

Nu vom desbate care să fi fost causele ce au determinat pe mărini
mosul August să trămită în surghiun pe un poet aşa de mare şi atât de 
gustat de contimporanii sei. 

Ori-care ar fi fost acea causă: Ponticele şi Tristele nemuritorului 
poet, formeză un precios tesaur de cunoştinţe asupra populaţiei acestui oraş. 

Ovidiu, după o lungă şi periculosă căletorie, veni în aceste locurl, 
unde tot ce-l înconjura, în loc să-l consoleze, 'i amăra qilele. Căci dintr'o 
ţară aşa de frum6să, cu o climă atât de dulce ca a Italiei, se vedea acum 
osindit să trăiască într'o climă rece, pe un păment sterp şi strein, în mij
locul a tot soiul de barbarr. «Nu veqi, ne spune el, de cât pămenturi 
gole, fără umbră, fără verdeţă; nu simţi vre-o dată primă vara incoronată cu. 
flori; nu se vede nici seceriş, nici cules de vie ; cântul paserl1or nu s'aude 
printre ramuri', căci arbori nu sunt ; o câmpie întinsă acoperită de pelin, 
aridă şi bătută de venturi, se întinde atât căt ·ochiul pote cuprinde. Iar marea, 
când '!I arunci ochii pe ea, pare că n'ai înainte de cât o câmpie întinsă, 
golă şi ondulată». 
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Ce trist spectacol pentru nişte ochi deprinşi cu nalura graţi6să, va
riată şi accidentată a Italiei şi frunzişul tainic al vilelor romane J 

Dar nu numa\' clima nemultumeşte pe poelul nostru, ci şi locuitorii, 
în mijlocul cărora este osândit să trăiască. EI sunt gâlcevitori, tot-d'a-una 
armaţi şi gata pe bătae, şi nu e judecată care să nu se sfârşescă. prin 
lovituri de cuţite. Privirea oraşului era şi mai îngrozit6re: Femeile, departe 
de a tese şi de a t6rce, măcinau grâul şi cărau apa cu doniţa pe cap. Uli
ţele şi pieţele erau adesea cutreerate de Sarmaţii şi de Ge!ii călări. Aceştia 
avea glasul aspru, privirea sălbatecă, barba şi perul lung, ţineau un arc 
în mână şi un cuţit Ia brâu, de care adesea se serveau. Ventul sufla cu 
atâta violenţă în cât resturna zidurile; iarna e lungă, aspră şi rigur6să; 
zăpada, abia cunoscută unui italian, acoperă pămentul în timp de luni în
tregi. Vinul şi marea înghi�ţă, iar chervanele străbat mările. Vinul inghiaţă 
în but6ie, şi spre a-l bea, 'I sparg cu toporele. Bărbaţii sunt îmbrăcaţi de la 
cap până la pic;i6re în blăni de animale selbatece, care Ie acoperă obrazul, 
lăsând numai barba însloită de ghiaţă. 

Dar s'ascultăm mai bine pe însuşi Ovidiu, cum se tângueşte în măes
tritele-i versuri : 

Când mal adie vântol răcoritor al verel, 
Avem un zid de valurI, prin care ne scutette 
De cruda năvălire curgând la mijloc Istrul ; 
Val însă când soseşte posomorita iarnă 
Rînjind grozava-1 buiă, şi când începe glebn 
A cănunţi cu'ncetul snb marmora de ger! 
Şi criveţul porneşte, şi nCua umple nordul, 
Şi cade, cade, cade, nici s6rele, nici p16iA 
N'o mai topesc acuma.

1 
căcl frigul o 'mpetreşte 

Şi până să dispară nn strat, s'n�terne altul, 
Ş'adesoa aste cuiburi de gheţuri îndesate 
Priveşti într'o grămadă ză.pez'i de dou(ţ ernI I 

S'atâta 11 de cumplită furtuna deslăntatil, 
În cât răpeşte case, duc&ndu-le dep�rte, 
Şi turnuri mnestOse în praf le risipeşte i 
Şi sguduit atuncea din temelie polul, 
De spaimă se 'nfi6ră solbntecele gini• I 

Şi barbarul îmbracă nădragi şi piei informe, 
Cat din a Iul' făpturlt d'abia se vCd obrajii, 
Dar până şi prjn blană dă gernl în putere, 
Şi pulberea de ghiaţă pe barbă scf,nteinzii; 
Şi te coprinde gr6za .când sloiur'î cristaline 
Se 'ncl1iagă. printre piote şi se cio<mesc eu fr6măt 
L 'a capulur mi,care ; şi 'n vase 'nghiaţă. vinul 
De-I ecoţi în bolovane păstrând figura <Hel, 
Si 'n loc a s6rbe spumă, mlinâncr bucăţi ele vin ! etc. 

Aşa petrecea poetul amorurilor uş6re, ecă 6menii ce acum el e silit 
să vadă şi s'audă. 

Tot el ne mai arată că Tomis este tot-d'a-una în primejdie despre 
părţile Dunărene, dinspre Sarmati şi Bastarni, cari îndată ce ingheţă Du� 
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nărea năvălesc în cete isolate, răpesc pe 6men1 şi cire<F de vite, aruncând 
săgeţi otrăvite prin jurul oraşului Tomis. Alte ori nemuri întregi trec 
rîul şi vin să înconjure oraşul. Ovidiu, care nici în tinerete nu purtase 
armele, să vede acum silit la betrânete să îmbrace platoşa şi coiful, să ia 
gladiul şi s'alerge la ziduri. Despre aceste năvăliri Ovidiu se exprimă 
ast-fel : 

„Atunci dară. când Prutul şi Dunărea spumCndă 
De iarnă îmbrăcişate prin peliţa de ghiaţit, 
P'a Istrulul luci6să. şi mlisurată cale 
Călări pe cal să.lbntic'f, vrăjmaşii vin înc6ce, 
Vestind a lor sosire săgeţile ce sb6ră, 
Şi remânând drept urm� J>ămilotul despuiat! 

Ţifranil fug tleparte, lăsând câmpia pradă, 
Şi barbarul ră.peşte puţina'l'. avuţio, 
Tot ce putu să strângă, sl1.t8nu l prin sud6re : 
Şi carele şi turma, şi siirllcia. t6tă ! 
Apol pe robr îl loglt, cu mâinele Ja spate .... 
Să duc, să duc sarma.nit privind cu desperare 
ln urma lor og6re ce n'o să le mal va<Jă, 
Şi focul ce să 1nalţă din şnb1·ede colibe i 
Căci barbarul aprinde

1 
cfobOră., mistuoşto 

Tot ce nu p6te duce, tot ce nu vrea. să ducă 
Şi stoluri de victime sncnmbă sub dgeta 
In vîrf 'incârHgtltă, al cărei fer supsese 
Din orburl ucigaşe un suc înveninat! 

.Aci 1i'n tinip de pace 1·l!lboiul te 'ngroze1te 
De 1m mai' ·l)e<Ji. pe barbarl, e spaima ce ''l o lasă; 
Şi nimeni nu cutCzU, pe câmp să tragă- brazde ; 
Şi ţelinlt uitată rOmOne sterp păm0ntul ; 
Un pom. nu. $C zare1te, pe care ca. 1n vechime 
Să scrie un Aconţiil cuvinte de iubire 
Pelinul singur numai infirm îmbraci:( �esul, 
Şi nu rode1te câmpul de cdt amtzra'ci1mr !" 

In cei opt ani, cât petrecu densul la Tomis, învăţă limba Getilor, aşa 
că ajunse a scrie chiar versuri într'ensa. 

LocuitoriI, cât de barbari erau, fiind. mândri că au căpătat un aşa
mare scriitor, 'l scutiră de sarcine şi imposite. Oraşele vecine 'i decernară 
o cor6nă de laur, pe care ne spune el că o primi cu mult regret. Anii se
scurseră, fară ca nimic să p6tă vindeca ace3tă inimă rănită, şi până ce în
chise ochH 'şi tinu pri virile aţintite asupra oraşului, care după cele şepte
coline, privea la pici6rele sale Unixersul supus. Dar, t6te sperantele 'i fură
zadarnice, mânia monarchulu1 fu neînblânqită, şi m6rtea 'I surprinse în
verstă numai de 59 anI. Se spune că : Tomitanii, plini de admiraţie pen
tru poetul exilat, 'I ar fi fâcnt o frum6să înmormântare, înăltând peste
remăşitele mortuare, o movilă.

Ori unde ar zace aceste remăşiţe, Tomis, Constanţa românescă de 
arJ1, a ştiut să onoreze memoria unui geniu aşa de mare şi unei inimi aşa 
de simţit6re, înălţând pe piaţa principală a oraşului, efigia în bronz a ne
muritorului poet cu următorul epitaf, ce singur şi-l compusese : 

.:_:_: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• _......,._.;..._._ __________ �--------�-...........-...- _....,.._ - ___ 
y;,,,, __ .... 

��v�v:a:v:❖��❖=���❖=��m::=-=-=-:z+s:¾:z:-::-:-::-:�+� 
���--,.,,.--,, -------....__- ,..__, ..-.--..-.....-....--�= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # • • • • • • • • • • 
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Ilic ego qui jaceo teneronim lusor amorum, 
lngenio pe1·ii Naso poeta meo, 
At tibi qui ti·ansis, ne sit grave quisquis amasti 
Dicere : Nasonis mollUer ossa mbent. 

Ceea ce ar suna cam ast-fel în româneşte : 

xv 

G:Aci zac eu poelul Nasone, cântătorul dragostelor tinere, care am 
,xperit din pricina geniului meu, şi tu care trec'î, orI-cine ai fi şi iubeşU, să 
«nu'ti fie greu a <]ice : fie ţerâna uş6ră lui Ovidiu !l) 

Şi orI de câte orr cJ-vostră, veţi trece pe din naintea acestei statui, să 
nu uitaF pe au torul « Metamorfoselor şi Heroidelor» care 'iji sfârşeşte cariera, 
scriind cu lacrămi de sânge : «Tristele şi Ponticele» I 

Dar Ovidiu cu descrierile lui, ne-a făcut să ne abatem putin de la 
materia n6stră. 

lntâmplările ivite în imperiul roman după m6rtea lui Tiberiu, a 
făcut ca Tomis să nu să p6lă mult timp bucura de bine-facerile acelei 
G:pax romana» atât de mult dorită şi căutată. Neastâmpăratul popor al 
Dacilor, profitând de turburările din imperiu, treceau continuu Dunărea, 
jefuind Tomis şi cele-l'alte oraşe greceşti, ba încă, sub Decebal, Dacia ajun
sese să supună la tribut până chiar şi pe poporul-rege. A trebuit un geniu 
militar şi un împerat mare, cum încă n'avusese Roma, pentru ca Dunărea 
s'ajungă o fruntarie sigură a imperiului şi pentru ca şi oraşele pontice să 
se p6tă bucura de o viată mai liniştită. 

Cu Traian dar, începe o noue epocă de prosperare şi mărire a oraşului 
Tomis. Acesta devine metropola seu capitala unei confederaţiuni, al cărui 
congres se numesce : To 1.oivov r·71, Il,:nom6)...w, şi mai tarqiu E�o::r6l,.w,, l a  
care lua parte deputaţil' a şese oraşe : Tomis, Istros, Callatis, Dionysopolis, 
Odesus şi ]farciano1Jolis. Portul seu capătă o însemnătate mare, corăbii din 
t6te ţerile Mediteranel' vin să 'l visiteze; corporaţii de navigatori din Ale
xandria (0T1w, twY 'Al,.�o:vopi,wv) înalţă temple lui Jupiter Serapis, Senatul 
şi poporul Tomitan închină împeratului liberator temple, stalul' şi edificii, 
populaţia creşte şi prosperă. 

Oraşul se înfrumuseteză, - şi dacă ar fi să judecăm numai după restu
rile de col6ne şi fle capitele de porfir şi marmoră de Paros, după mozai
curile şi inscripţiele aflate până astă-qi în Constanţa, - ne putem face 
în deajuns o idee că: acolo unde a<Ji talarul se rac se adăposteşte cu familia 
intr'un întunecos bordeiu, se ridica odată măreţe templuri, splendide pah
turr, pie(.e largi şi amfiteatre, în care furnica o populaţiune numer6să şi 
activă, industri6să şi comercială. 

Aci esle locul a ne aminti c�: dacă geniul istoric, care percurge 
vecurile şi le cântăreşte, ar pune întrebarea: când a fost mai mare splen� 
d6re Ia Tomis, ncJr, sau acum 2,000 de ani? N'am sta mult la îndoială, 
ca să dăm respunsul. 

Dar timpul în mişcarea-i neobosită schimbă starea vechiului Tomis, 
şi 'i aduse în loc o epocă de decădere. Roma nu mai este în stare să 
aperP. cu aripele sale lumea, barbarii de tote părţile năvălesc asupră-i, Du
nărea nu mai p6le fi un boulevard de apărare. 
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Go[i'i, Huni'i, Carpi'i, Bastarni'i ard şi pustiesc înlrega c6stă a i\1ăre'i 
Negre. Trebue să vie un Constantin cel Mare, pentru ca pe vechiul Tomis 
în ruine să rezidcscă un noii oraş cu numele surore'i sale Constanţa. 

O nouă peri6dă începe acum pentru oraşul nostru, creştinismul 'şi 
aşeză aci scaunul episcopal, şi istoria cun6şte mar bine d() 12 episcopi To
mitani, cari s'aii ilustrat, apărând preceptele l11i Chl'ist chiar contra unor 
împeraţi ca arianul Valens, care a făcut din episcopul Vetranius un martir. 
Să nu uităm că Biserica romfrnă e chemati\ ca să j6ce aci un rol însemnat 
şi că: mâreta Cate<irală a Constanţe'i, cu frumosul seu decor intern şi 
extern, trebue să devie anlvonul, după care sr1 se propage cuventul Domnului 
mântuitor, evanghe!iul seu. 

Dominapunea însă a Hunilor, continuată de a Bulgarilor, prefar.e in 
cenuşe oraşul lui Constantin. Şi cu l6te încercările împcra!ilor Byzantini 
de a 'I reconstrui, Constanţa nu p6te să mai atingă starea de odini6ră. Un 
port însemnat al Genovezilor în evul de mijloc, e pă1·;'tsit sub imperătia 
Turcilor, aşa că până la '1856 Constania nu e de cât o pustietate, unde 
8-9 colibe servesc de arlăpost câtor-va pescari.

Prin construirea liniei ferate Cerna voda-Constan ţa de către o socie
tale engleză, prin îmbunăt:1\irea relaţielor clin imperiul otoman, şi mai cu 
semă de cârni Dobrogea s'a alipit la cor6na României, Constanţa a ajuns 
unde este: un punct de atragere pentru cei ce au nevoe a 'şi recori corpul 
în apele mărei, sai'.1 a 'şi încăl<Ji sufletul şi a 'şi mări entusiasmul, scor
monind archiva de piatră a vechiului oraş şi a unei vie[i ele vecuri trecută. 

Şi cu t6te că Ovidiu <Jice în doue versuri: 

"Pustie, tristă, nudă, nici arbore, nici frunză, 

„FugI, fugi d'acestlt ţară tu omule ferico I 

Noi am venit şi vrem cât mai mult a remâne aci. 
Romaniî, strernoşii noştrii, ca să p6tă duce civilisa!iunea între bar

barr, întrebuinţeză arma. Pentru ei timp de pace nu era. 
Asti:'t•Qi însă, după atâtea vecuri, după atâta frămentare, pentru ome

nire încep să luccscă raze rnaI line. După secolii armelor, ai barbariei, 
vine secolul sciinter, secolul gândirei. 

Gândirea, o dată ce a prins avent puternic, nimeni nu o p6te opri. 
Nici armele, nici barbaria n'o mai pot stinge. 

Noi, care suntem într'armaţ i cu lumina ştiinţei şi mânuim sabia gân
direi, nu avem a ne teme nici de arme, nici de barbari. 

Acum 12 ani, pe aici au fost pustie locuri cu orientale obiceiuri. 
Acum nu mai sunt. 

Căci noi în loc să fugim d� tara acesta, precum ne Indemnă Ovidiu, 
he-am apropiat de ea. 

· Ne-am apropiat de ea, pentru că ea într'o vreme a fost a n6stră,
şi acum a n6stră este. 

Ne-am apropiat de ea ca să 'i luminăm trecutul, precum civilisa(ia 
românescă, adui<ă aci numai de un deceniu, î'i lumineză presentul. 

Cu atât mai mult viitorul îi va fi strelucit, c."tnd luminele trecutului 
o va face conscienlă de ce a fost.
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Nor, mici urmaş'î a'î marilor stremoşI, vom căut� din t6te puterile 
nostre să contribuim la mărirea ei, precum şi stremo�H noştrir au cercat 
s'o facă. Dacă er n'aii isbulit pe deplin, acesta a fost mai mult din pricina 
gr6zeI vremurilor. Ovidiu nu s'ar fi gândit, cr1 astă-<F statua sa se va 
înălţa măreţă pe aceste locuri orlini6ră barbare. 

Nu s·ar fi gândit, căci pe atunci resboiul era şi în timp de pace. 
Astă-<;!i lumina ştiinţei şi a civilisaţiei ne face să avem pacea sunetului şi 
în timp de resboiu. Ea ne-a condus până aci, şi ea ne va conduce fără 
şovăire şi de aci înainte! ... 

(Aplause prelungite). 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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