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,,BândUPi dela Mare" 
Revistă culturală regională înscrisă în reglstr. publ. 
periodice a Trib. Constanta S. 1-a sub Nr. 3821/939 

Cuprinsul 

1) Cuvânt înainte, T. C.

2J Ovidiu la Tomls, Radu Vulpe 

3) Ovidiu zilei natale, D. Stolcescu (trad}

4) Patria, la Ovidiu, Valerian Petrescu

5) Ovidiu: Eleg. IV, Ion Micu (trad)

6) Intre Dante şi Ovidiu, Carol Blum

7) Ovidiu trimite ştiri din Pont, Ion Neicu

8) Reverie Ouidiană, Titus Cergău

9) Legende, Din popor

· Dorim să contribuim cu toată puterea noastră

-de muncă la ridicarea meleagurilor noaste do

brogene, făcând cunoscut trecutul, redând pre

zentul şi căutând a face şi modeste preconi-

zări asupra viitorului. 

lătârzierea apari/iei revistei noastre se datoreşte lipsei 
de fonduri şi concentrărilor personalului tipografiei. 

Cuvânt inainte. 

Cu numărul de faţă revista • Gânduri dela Mare"
î�i încheie al treilea: an de existenţă. Dela apar-ltla ei,
revista Ji-a f,xat un drum spre viitor, precfzându-�l un
scop �i o activitate publicistică dela care nu s'a abătut.

Nici pretenţiile vreunul grup dornic de glorie efe
meră. nici ambiţii personale sau regionale nu a călăozit
apariţia acestei publicaţiunl, el o profundă nevoie su
flet.!ascl de a sluji colţul no1tru de ţară dintre Dunăre
şi Marc. 

După durerile şi mâhnirile fostelor partide: politice,
cu fostele lor desamăgirl, era de datoria unei modeste
publtcaţluni de a se ridica la o mai înaltă înţelegere spi
rituală, să dăruim tot diamantul suf rtolui nostru pe al
tarul iubirei de ţară, răscolind trtcutul micului noatru
Jlnut. 

Din multe părţi am avut toată recunoaşterea muncit
noastre Jl tot sprlfinul moral cât se putea aştepta, cele mai
elogioase recenzii am avut deas�menea din partea celor.
mai remarcabile revlate dJn ţară. 

Re ,ista cGâuduri dela Mare>, ca o pubUcaţlune re
gională, şi-a propus ca să studieze tot ce se referă la pă
mântul, legendele, istoricul micilor aşezări, folklor, spi
cuiri etnografl:e şt orice fel de literatură care să se re
fere la trecutul prezentul se.u viitorul DobroE'el• 

Ddoritl distinşilor noştri colaboratori, care sunt
nişte fli vrednici ai acestei provincii în slujba căl'eia au
activat, am avut adânca satisfacţie ca să vedem că anu
mite probleme preconizate de noi in decursul acestor
trd ani de aparlţfr, s'au realizat. Aşa spre ex. ln No.
6 al rcv. noastre din anul I, preconizam o asociaţie cul
tuJ'ali Dobrogeană, care prin forţa împrcJorărilor dlri

j•te de Marele nostru Suveran, s'a reallzat prfo Regionala
Fundaţtllor Rrgale; ia No. 9-JO am pomenit iadJJ de

�C 
�

Salvarea aatelor dobrogene•• la urma ci reia 1' a rev
3

e.

•
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nit cu ofensiva unitari Ia sate prin căminele culturale, 
din acei,şl înaltă lolfia.tfvă, 

D=asemenea am acoJ la lumină mal multe locali
tăţi cu urme de foste aşezări antice prin micile -achite 
monorraflce �l legendele pur dobrogene, cu care ne fa
cem un pun:t de merit, scoţându-le la lumlnt1 tlparuluf 
dela bltrânU sitelor, care sunt nişte documente vil, dar 
tre:ito ue şf deci foarte preţfoase. 

GreutăţUe materiale de tot felul ne împiedică însă, 
de a mai scoate revista lunar sau cel puţin la două 
luni. E, va deveni o revistă ,trlmeatdală, astfel că va 
pierde cantitativ, dar ne vom siH a o face ca 11 câftlge 
îa calitate. 

O'3rlm ca ccUtorU noştri credincioşi de pânl acum, 
s' o citeasci cu acelaşi nerăbdare, iar iubitorii dt mo
de1tc şi neln1emaate do:umente pubUclatlce aau literare, 
1unt 1f1tufti a păstra revista la loc de cinate ca Jl pe 
celelalte pubUcaţtunl dobrogene. Nulllirul de faţl l-am 
închinat ln intr�gimc poetului roman Ovidiu, care a trilt. 
a acrls, a 1uferit şi a murit pe accat pJmânt. T. C. 

Sulmona, oraşul natal al lui Ovidiu 

OVIDIU .,. 

Radu Vulpe 
Profesor Gni\'"ersitar LA TOMIS 

Era în toiul unei ierni cumplite cum rareori se văzuse 
prin aceste meleaguri ale Crivătului. Nici valurile sărate ale 
mării nu fuseseră crufate de ger. De luni de zile nu se mai 
zărea vreo corabie pe întinsul cu spume de gheturi. 

Pe o asemenea vreme grozavă a fost adus la Tomis 
Publius Ovidius Naso. unul din cei mai talentaţi poeti ai 
Romei. Un ordin al împăratului August îl surghiunise în a
cest colt îndepărtat al lumii ar.ti:e, intr'o tară pe care nici 
n'o stăpâneau legiunile romane. Cumplită i-a apărut lui 0-
vi:iiu Dobrogea noastră când a ajuns în fata cetăfii Tomis, 
la sfârşilul unei lungi şi grele călătorii pe mări înfuriate şi 
apoi pe dtumurile cu primejdii ale Traciei. Nămeţii printre 
cari îşi târa trupul firav, sleit de oboseU, viscolul aprig ce îi
biciuia fata, ptiviri!e fioroase ale ţăranilor Gefi imbrăcati cu 
cojo3ce mifoase, cu birbi şi plete ioghefate, cu_ tolbele de 
săgeţi în spinare, i-au lăsat în suflet o desnădejde adâncă 
ce nu 1-a părăsit până la sfârşitul vieţii, nici chiar după ce 
a văzut primăveri dobrogene cu zâmbete de flori şi verile 
dogoritoare dela fărmul marii. 

A trăit la Tomis tot restul viet ii lui nefericite, în totul nouă 
ani de amare dureri. Era la o vârstă înaintată. O via1ă în
treagă nu cunoscuse decât soarele dulce al Mediteranei şi 
palatele somptuoase ale Romei, desfătându-şi spiritul printre 
cărti şi prieteni, iar acum trebuia să părăsească nădejdea 
unui traiu tihnit, pentru a lupta cu un climat neprietenos, 
singur printre străini de alte limbi, îotr'o cetate pândită de 
barbarii de peste Dunăre: Iar mai presus de orice îl mistuia 
dorul de patrie şi de familia pe care o lăsase la Roma. 

Se născuse la Sulmona, îotr'o vale din munfil Italiei, 
cu verdeaţă şi cu izvoare multe. Trăise cea mai mare parte 
a viefii Ia Roma. Aparf inea unei familii oneste din rangul 
cavalerilor. Prieten al celor mai ilustre personalităţi din ce
tatea eternă, era de toti iubit pentru darurile lui şi pentru 
sufletul lui bun. Răsfăţat al muzelor, tineret ea şi o petre • 
cuse în bucuria gândului pentru tot ce e frumusete şi ar
monie. Uşurinţa lui de a scrie versuri era neîntrecută. Al· 

s 
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cătuise opere celebre, scânteietoare de spirit cântând fie 
dragostea, fie traditiile Romei, fie intâmplările 'zeilor. Iubirile,
Fastele, Metamorfosele s'au păstrat până azi monumente ne
peritoa_re ale geniului său seducător prin gr�tie şi măestrie. 

. Ş, �ând se apro�ia d� înserarea vietii. printr'o năpras
nică schimbare a destmulu1, avea să ispăşească intr'un exil 
su�bru şi agit_at aoi! d� b�curli şi de pace ai tinereJii. O· 
per1_le cele�_ma_1 !ăspaod1Je 1•au fost confiscate. Pricina urgiei 
a ramas ta1nu1ta. lnsu�1 poetul spune că trebue s'o 1acă 
susţinând �oar că fără voie s'a făcut vinovat faţă de împărat 
Poate să f1 fo;t vorba de o intrigă delicată de curte în care 
Ovidiu să fi avut involuntar o parte; poate versurile lui în
drăsnete să fi supărat la un moment dat pe împărat. 

Oricare ar fi fost vinovatia, a plătit-o cu o prea grea 
osândă._ S�fletul �au gingaş, firea sa plăpândă, se istoveau 
deopotrivă 1a mediul cu totul neobişnuit pentru el al Sciţiei 
Minore. _Un moment n'a în�etat să ceară prin toate mijloa
cele. supri_m_area sau cel ��tm uşurarea pe1epsei. Conştiinta 
nev1oovăt1e1 sale de fapt II da sperante în înduplecarea puter
nicilor. · Dar indurarea n'a venit niciod3tă. Exilatul dela To
mis n'a mai văzut Roma şi nici pe ai săi. Singura mângâiere 
până la sfârşitul vietii i-au fost credincioasele Muze. Precum 
cânta�e alt� _dată bucurii!� �amenil�r şi zeilor, cu acelaş ta
lent ş1-a '"as1t coarda potnv1tă sufenntelor de acum. Intre zi
durile tomitane, ale căror temelii stăruesc până azi sub bu
levardele Constantei, şi-a compus Ovidiu din dor şi lacrimi 
Tristiite şi Ponticele, cele două opere de îndurerată poezie 
Prin ele îşi plânge destinul, împărtăşind lumii pentru eter:
nitate suferinta nespusă a muritorului năpăstuit de zei după 
ce fusese alesul lor. 

Deşi neîmpăcat până la sfârşit de soarta ce i se hotă
rise, deşi covârşit de nostalgia Romei şi a Italiei Ovidiu n'a 
fost nesimtitor la dovezile de respect pe care i le' dădeau ca 
unui vestit cetătean roman, locuitorii Greci ai cetatii to'mis 
şi Gefii din vecinătate. Jaf ricoşat la început de aspectul as
pru a_l ace_storA stră_moşi ai noştri, s'a obişnuit a i privi apoi 
cu prietenie cand I a cunoscut mai deaproape şi când şi a 
d_at s�ama de cugetul lor simplu şi cinstit. Le-a deprins limba 
ş1 chiar a compus o ooemă in graiul getic, slăvind măreJia 
Romei şi a împăratului. Si nu mică i-a fost multumirea când 
după ce i-au ascultat versurile, Getii, bieti oameni del� tara 
l-au răsplătit cu manifestări sgomotoase de aprobare şi d�
admirat ie.

Dar acestea erau momente rare şi trecătoare, care nu-i 
puteau şterge amintirea patriei şi nici alioa rănile sufletului. 
ln al dotlea an de exil, intr'o zi d� iarnă, tot atât de tristă 
ca cea în care poposise la porfile tomitane Ovidiu dobo
rit de suferinte, a închis pentru totdeauna ochii. Plâns nu
mai de străini, de Greci şi de Geti, fâră nimeni dintre ai săi 
a fost înmormântat cu mare pompă lângă portile oraşului: 
i 

Cenuşa lui a rămas acolo, cinste nepieritoare pentru pămin
tul nostru getic. 

Printre multele monumente tomitane descoperite în 
Constanta, nu s'a iotâmplat încă să fie şi mormântul lui O• 
vidiu. Dir pe o piată a municipiului, acolo unde a fost al
tădată centrul cetălii elene, natia noastră s'a învrednicit -să 
înalte marelui poet o statue impunătoare, împodobită cu 
versurile pe care el însuşi şi le alcătuise în chip de epitaf: 

liig ego qui jaceo tenerorum lusor amorum, 
Ingenio perii Naso poeta meo ; 
At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti, 
Dicere: Nasonis moUiter ossa cubent ! 

şi pe care tot cu vorbe latine, dar după trect:re de două 
mii de ani, le înţelegem aşa : 

Aci zac eu, cântăretul iubirilor dulci, 
Naso poetul; pierii din pricina geniului meu; 
tar fie, celui ce treci, dacă vreodată ai iubit, să 

nu ti fie cu greu 
Să spui: cîa pace să doarmă oasele lui I• 

',. 
._ . .. .. -

iiStatuia Ovidiu 

1 
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OVIDIU 

ZILEI NATALE 

- Trist ITJ, 13

Zadarnic vine (oare ce-am folosit în vieaţă? 
La timp ziua natală cu neschimbată fafă .... 
Ce vrei cu anii, crudo, ce mi-i aduci ca dar? 
Biet exilat - viefi. mi s'ar cuveni hotar! 
Dacă 'mi purtai de grijă, ori de aveai ruşine, 
Tu n'alergai din patrie - aicea după mine, -
De-acol unde, durere, te-am cunoscut întâL„ 

Acol să fi tins vieţi-mi a•i fi de căpătâi!
Şi cînd plecaiu din Roma, în răvărsat de zio, 
Tu n'ai făcut ca•amicii .... Tu nu mi-ai zis, adio ! 
Ce-ai tu cu Pontul? Oare a Cesarului minie 
La marginile lumei făcut-a loc şi fie? 
Ori vrei să vezi serbarea ce e de obicei, 
Cum cade toga albă pe slabi umerii mei.
Cum fumegă altarul încins cu flori - cunună, 
Sau scîntie ta.mîia şi focul o consumă, 
Ori cum ofer eu turta acestei zi sfinţite, 
Cum gura mea rosteşte urări, rugi fericite? 
O, nu mai sunt c' altdată, nu-i timpul care•a fost, 
Să pot cu bucurie, să 'ntimpin al tău rost. 
Altar de mort cu cipri sălbateci - înălfat 
/mi trebue - şi rugul de flacări adăpat; 
Tămîia nu mai poate pe zei ca să desmierde, 
Cit desl)re vorbe bune - mizeria le pierde ! 
De-ar fi ca totuşi astăzi să mai doresc ceva, - ' 

Mă rog, să nu mai m'afle aci venirea ta, 
Locuitor al celui mai nou pămînt robit, 
ln Pontul - Euxinic, nedrept aşa numit! 

trad. de STOICESCU D. 

NOTĂ. Ovidiu s'a nii;cut la 20 _\!art, anul .n înainte de Cristos. Cum 
el, relegat, a sosit în Tomis ,n prima,·1ua anului O al erei noastre, elegia tn
chlnatl zilei nllfale a fost scrisă cam la tO Mart, anul 10 tn Tomis. Amlrăclo• 
nea şi ironia lndreptate contra zilei natale, amicilor Cesaruloi şi locului, cu 
care venise de curtnd tn contact. - atestli aceast! dată. Piesa ne-arat3 şi cum 
era slrbătoritii Ziua natalii de un latin. 

i 

cccccccccccccccccccccccc 

Patria, la Ovidiu� 
Din toată poezia lirică rămasă dela relegatul Romei. - ce

lebră în cântecul ei elebriac şi în spirituali ale adincă ce cu
prmde - intuiţia noastră critică a , rem urilor de azi, culege din

şirul de mărgăritare al slovelor, ca temă imanentă a vieţii o
meneşti, sfîrtecată de gînduri şi fapte. un adevăr unic, nestră
mutat la omul cât de simplu ca şi la mentalitatea cât de com
plexă şi de rafinată, care se rezoh ă cu o amploare esotericii 
când îl pronunj.i. Acela e cm·ântul mult vorbitor al t-'atriei. 

Ce sun1 destineJe is orice .tle unui neam, decât imponde
rabilele cari se întretes dealunţ!Ul nemărginitelor prefaceri ale 
timpului, în jurul aeeleaşi eterne probleme pe care o formează 
Patria. Deaceia istoria unui popor e însuşi epopeea Patriei .lui. 

Patria drept concept al na(iunii a interesat deopotrh-ă pe poeti, 
pe sociologi. pe filozofi. ca şi pc patriofi. ln speculaţilllle ab
!itractă, au fost filosofi cari au creiat ut această privintă o doc
trină aparte, avântată intr·atîta realism. încit ideismuJ ]or pur 
!-'a văzut eliminai singur de prea multA revărsare de exclusi
vism. 

Lăstnd la o parte egoismul firesc de rassă, care nu dă cea 
mai bună definiţie asupra Patriei. evocarea ei valabilă, pe plan 
obiectiY, ca entitate superioară a spirHului, o vom găsi în deo
sebi Ja marii f!ânditori şi pocii ai umanităţii. Poate numai a

ceştia sunt mai ,irtos în poc;esia acelei tainice sensibilităµ care 
se naşte din raportul ce se leagă intre om şi micul cosmos aJ 
ropilăriei lui. al trăirii lui. al deveniri lui. 

După o credintă a ,·echiului Olimp, poetii sunt aceia cari 
stau de ,·orbă cu zei şi fiind iospirati de muze. posedă darul 
ales de a exprima prin cuvinte, adâncurile nebănuite ale su
netului. 

Unul dintre aceştiu. din !oale începuturile, a fost Ovidiu. 
ostracizatul la Tomis �Printre ultimii oameni la margine de lume .. , 
- aci. în a•;est pământ barbar. locuit de sarma(i şi sălbaticii
Ceµ.

Ce vremuri au fost pe alunei! Oricîfă ilnaginape fante
zistă am cheltui, oricite ipoteze de reconstituire a anticilor am 
face, - toate conjecturile rămin încercări palide, dacă nu sterpe. 
Ceia ce e sigur însă, e că sufletul omenesc cu toate Irumuse
tile şi scăderile lui au fost aceleaşi în toate timpurile. De aici 
explicatia exilării poetului Tristelor. 

l\la1 mult atunci. decât azi. o îndepărtare din Patrie în-
9 
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semna o tragedie sguduitoare, o svîrlire în abisul disperării, ca 
o navă plutitoare pe unde isbite de \'ânturi, cu inrnlhurarea de
jerbe ale morţii, în jur.

E firesc aşadar, să acordăm credintă uefericituJui poet 

pentru jalea care îl cuprinsese, din cauza ostracizării. pe aici, în 
această Moesie lruierioară cu popula(ia ei eterogenă, autohtonă 
dar nu Jatină, unde razele de lun1ină nu pătrunseseră prin ceata 
depărtărilor de lumea romană. 

Desrădăcinat dintr·o lume a lui, din Roma clocinfei. a poe
ziei, a contra,·erselor filosofice şi a argu(Hlor polemi<-e şi aruncat 
într·o (elină stearpă, măsura reac(iunii su.lleteşli cu adîncimi de 
proteste şi elegfară melancolie, nebănuite, nu pulea să se 
contureze ca gînd mai expresiv, de cît în doruJ de l:'atrie. 
E adevărat că şi în Tristele ca şi în Ponticile, nota dominantă 
a poetului se caracterizează priotr·o melodioasă plângere a to1 
ceia ce i-a format viata de odinioară, din cetatea luminii. Dar. 
mai impresionantă e slova eînd e,·ocînd disparijia lui în neantul 
mortii, spune soţiei iubite, atîi de lapidar: 

.,Patria ·olîi cînd pierdui. de atunci să socoti că murit-am : 
.,Asta-mi (u moartea dintâi, asta-mi fu moartea mai grea. 

E în această coniesiune tragică, poate şi o neînchipuită a
mărăciune a prapastiei în care s'11 văzui inclus, dar e şi o in
dicibilă formă a unei psihologii indomptabile, a celui care nu mai 
avea legătura cu pământuJ natal de cit prin gânduri şi reţon
stituiri pregnant aieclil'e. La Ovidiu, deci. înlăturarea din Patrie 
însemnează proscriere, moarte. u proscriere din partea Ce
zan,lui ci moartea acceptată ca fatalitate. dăruită de o emesis 
răsbunAtoare. 

Aderenta de Patrie, la acest mare liric, se prelungeşte şi 
dincolo de hotarul morţli. Se înţelege aceasia din grija pe ca, e 
o poartă şi transmite soµei ca să se îngrijească de rămăşitele
lui pămînleŞJi. Streinătatea îl înfioară şi în urma în care îi
vor Ii adunate osemintele. Se pare că chiar în lumea nefiintei,
dacă această lume ar sălăşlui undeva pe aproape de Roma. nu
s·ar mai simji aşa de surghiunit E o dorinlă, desigur. a1ît de
adevărată, dar numai un mare poet ca dânsul şi într'o asemenea
trlstete ca aceasta, putea să redea cu atâta tragism, o metafizică
a nemuri, ii geniului :

10 

,,O. de-ar pieri împreună cu trupul şi suietul însuşi, 
„Dacă din trupu-mi nimic nu ar zbura de pe rug l 

,,.--\devărată de-ar fi a lui Pitagoras zicnlă 
,,Şi-ar pluti în văzduh spiritum-mi nemruitor, 

.. Sufletul meu de Roman ar zbura printre umbre sarmate 
,, Şi printre Manii lor eruzi veşnic streîn el ar Ii. 

,,Pune s'aducă într'o urnă oasele mele în ţară: 
,.Altfel ... rămîn surghiunit şi după ce voi fi mort. 

M�'o să te 'mpiedice nimeni, căci şi Antigona ·ogropat-a 
" Pe Eteocle. deşi regele i-a interzis. 

„Oasele mele cu praf de amon şi cu flori să le amesteci 
.,Şi să le ·ngrop· într'un Ioc nu �rea departe �e. oraş. 

..Iar pentru ca irc Jtorul grăbit să-ş1 oprească prmrea. 
.,Scrie cu litere mari ăst epitaf pe mormânt : 

� Eu. cac:e-aici odihnesc, .\'asone, al dulcilor dragosri
,,Bard neferice, pierii jertfii talentului meu.

,,Tu, trecător, dacii şi tu iubit-ai 11reodată, nu-µ cadii
„Greu de a sp1111e; tihnit osul sii-ţi fie, Ovid I 

VALERIAN PETRESCU 

OVIDIUS : ELEGIA IV. 
Străjuitorul U,sei în Ocean se scaldă 
şi apele albastre le furbură cu steaua ... 

Noi totuşi, fără voe, brăzdăm adinca mare 
Ionică, iar toamna ne face îndrăsnefi . 

Talazuri cresc de vinturi în aprigă. furtună ... 

Din fundul mării, fierbe nisipul răscolit, 
şi cit un munte valul se suir/e peste provă, 
izbind cu greu in zeii pe navă zugrăvifi; 
pocnesc în coasta birne, iar frînghiile gem 
cu ţipete, pling parcă nenorocirea noastră. 

Corăbierul, palid, cuprins de rece teamă, 
robit urmează nava, uitindu·şi meşttşugul 

Precum in voe lasă un vizitiu fugarii 
cu !rinele pe spate, cind nu mai e stăpin, 
aşa ii văd cum pinza corăbiei îndreaptă 
nu unde a vrut, ci unde furtuna l•a răpii. 

Bătaia dacă vfolul nu şi o schimba, desigur 
m'ar fi purtat spre locuri oprite pentru mine, 
caci noi pluteam departe de coastele illvre 
şi se zărea pămîntul Italiei din nou. 

Tu, vintule, spre fărmuri oprite nu mă duce; 
«supune-te, ca mine, a(:J!lui mare zeu•. 

Pe cind vorbesc -- o clipă aş vrea şi nu să fiu 
departe dus - puternic un val izbeşte coasta. 

,.Fi/i buni, zei verzi ai mării, şi nu lovi/i. în mine; 
e deajuns că zeul mi e duşmanul cumpllt; 
feriţi de moartea crudă un suflet. is�ovitt . �

căci nu mai poate unul, care a p1ent, sa p1ara•. 
Traducere din Trietia I 

• de IOAN MICU
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Intre DANTE 

OVIDIU 
I 

Şl 

Două sarcofage şi tainele lor. 

De,·enil odios partidul Chelfilor _negri- pentru ,·ederilc 
sale moderate. marele poet florentin Iu silii să plece in 
exil. După mutle peregrinări. Dante găsi un relugiu la Guido 
da Polenta. domnitorul Ravenei. Speran1a sa că se rn putea 
întoarce la Florenta. urbea sa natală. şi că va fi încoronat, în 
baptisterul sf. Giovani din aceaslă cetale. cu laurul poeţilor. nu 
se îndeplini. ln 1-1 Septemuie 1321. moartea a pus capăt su
(erintelor şi speranţelor nefericitului poet. Principele Guido da 
Polenta, mărinimosul său ocrotitor. a\'U grija de adăpostirea demnă 
a ultimelor sale rămăşite într'un splendid sarcofag, aşezat în 
lăunirul unui măret mausoleu de marmoră din biserica sfântului 
Francisc. 

ln 25 �Jai 1856, când pregătirile pentru aniversarea de 600 
ani dela naşterea lui Dante erau în toi, un lucrător din Ravena 
făcu o descoperire stranie. Acesta fusese însărcinat cu mstala
rea unei pompe id aulice lângă un perete al bisericii Sf. Francisc. 
Săpând mai adânc, târnăcopul lui se izbi de o bucată de lemn. 
ce suna a gol. Cu băgare de seamă. lucrătorul înlătură pămân
tul şi pietrele. O mare ladă de lemn ieşi la i\'eală. Oamenii 
chemaU de zidar. deschizând lada. îşi deteră seama că ceea('c 
aveau în fa(a lor era în realitate un cosciug adăpostitor al 
unui schelet. 

Intr·o cetate cu fre('u[ul Ha,·enei. această descoperire n·ar 
{i depăşit însemnătatea unui simplu (apt dirnrs. dacă ou s'ar li 
găsit pe una din scândurile cosciugului următoarele cu, inie 
scrise cu cerneală: Dantis ossa denuper revisa die 3 lunii J 677" 
(Osemintele lui Dante din nou conlrolate în 3 Iunie 16Til. Pc 
acelaş coşciug, dar în ali loc, -se mai putea desluşi o altă in
scripţie : �Dantis ossa a me Fre :\n1onio Santi hir posila anno 
1677 die 18 Octohrisw (Osemintele lui Dante au fost aci c1şe
zate de mine. fratele \ntonio Santi. în 18 Octombrie 1677). Des
coperirea produse o mare cons.lernaJie. Lumea, departe de a se 
bucura de ieşirea Ia iveală a rămăşiţelor pămân{t?şti ale celui 
mai mare poPf italian, rămase intriga1ă şi desorientată. Era doar 
cunoscui adevăratul mormânt al poetului, aflător în biserica de 
alături. .\colo s'a ridicat (şi se ridică �i astăzi) mândrul mausoleu 
de marmoră cu 98.rcofagul care. clupă părerea obştească, acllipos-

1 i' 

tea ultimele rămăşiţe _ale poetului. ln faţa bjsericii şi a mânăs
tirii, se adunară mii de oameni, împiedicati cu anevoie să nu 
spargă portalu.I. Se păru că poetul ce străhăiuse cerul şi in
fernul. a impus posterităţii, din lăcaşul său de dincolo. o enigmă 
grea de deslegat. Oare nu era fapt neîndoios ca stăpânitorul 
Ra,·enei depe atunci. Guido da Potenta dispuse. în 1321. înmor
mântarea sa în acel sarcofag? 

In Î Junie. 1865, sarcofagul de piatră Cu deschis în pre
zen(a au1orităţilor. El era gol ; numai puţin praf şi sfărâmături 
de oase se mai găseau înlr'însul. Colec(ioniuii pasionaµ pen
tlru asemenea relicve îşi însuşiră praful de îndată. Cât despre 
sfărămăturile de oase, se z-icea că ele ar fi lipsit, înlr'ade
, ăr, de]a osatura scheletului găsit în lada de lemn. Pe una din 
laturile sarcofagului se descoperi o gaură astupatei cu cimen! 
şi cărămizi prin care. după toate aparentele, s·au sustras cândva 
osemintele lui Dante. :\.cuma lumea se linişti. Cu mari so)em
nităşi şi cu discmsuri pompoase osemintele din lada de lemo 
fură trecute înl'un receptacol de nuc, aşezat apoi în n�chiul sar
cofag. ln chipul acesta. Dante fu înmormântat peni.ro a doua 
oară. 

Şi lotuşi starea lucrurilor nu este aşa de simplă, cum se 
nedea. Chiar astăzi încă. turistul mai poate sta la îndoială, dacă. 
oprindu-se în preajma sarcof8r,aului din Ravena, se aUă înaintea 
rămăşiţelor pământeşti ale lui Dante. Câteva decenii după moartea 
poetului, fură săpate pP sarcofag următoarele Yersuri: 

Hic claudor Dantes patriis extorris ab oris. 
quem genuit parei Florentin mater amoris. 
(.-\.ci zac eu. Dante. cel alungat din meleagurile sfră
moşeşti pe care l-a născut Flaren(a. o mamă sgârcită 
în iubire). 

Secole dearândul. mormântul a fost vizitat de mii de pe
lerini. Tas.so şi Byron au ingenuchiat cu evlavie în faţa mor
mântului fără a bănui măcar că se aliă în faţa unui sarcofaj! 
gol. Iar astăzi ? Oare e sigur. că osemintele cari. în 26 Iunie 
1865. au !ost aşezate în acest sarcofag, i-au aparHnut marelui 
poet'? Oeşj s·a recurs la tot felul de comhinatii şi la o pătrun
dere intuiti\ ă a tuturor circumstan(elor şi deşi cercetările cra
niometrice ale unor savanµ antropologi pledează pentru auten
licifate. această părere posedă cel mult oarecare ,·erosimilitate : 
certitudine. însă. nu există. Llterior s·a aflat că golirea sarco
fagului ou poate li rămas cu totul necunoscută. Arhiepiscopul 
Condrochi din Ravena a comunfoat faptul, în mare taină. câtorva 
prieteni. Dar nici el nu mai ştia de locul unde se mai păstrau 
osemintele. Când, m l 780. sarcofagul, în urma unei dispozijii 
date de cardinalul Goozaga. fu deschis. secretul era dat pe fată. 
dar s·a luat hotărârea de a păstra cu scrupulozitate faina, cu
noscută doar nwnai arhiepiscopilor. Procesul verbal, întocmii în 
1780 cu prilejul deschiderii sarcofagului. e redacta{ în fraze cu 
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totul generale ce nu spun nimic precis. Este probabil ca mor
mântul să fi rămas ,,o) chiar din 1520. Jo acest an cade încercarea 
oraş� Flor�?ta de a ohpne din partea Ravenatilor, prin in
terrenua papu depe atunci, Leo al X-lea, un descendent al familiei 
Medicis din Florenţa, eliberarea osemintelor lui Dante. Atunci 
a fost d_esc�s mormân�uJ, dar osemintele n'au mai ajuns la Flo
!enta, din �llllpl�l mohv că nu mai erau de găsit. Ravena le-a 
mdepărtat .m tauiă spre a nu Ii obligată a-le înapoia. l'ăci 
a_c�s� cetat�. �când parle din statul papal, era sub ju
nsdicpa pon�ulw suprem care putea dispune strămutarea 
osemintelor lru Dante Ja Florenţa. Tocmai din acest motiv .Ra
venaţii an lă�at să dispară rămăşitele pământeşti ale lui D�nte. 
Spre a se enla un scandal, lrauda fu trecută sub tăcere. Este 
I�arte posihil ca aceste rămăşiţe, sustrase în 1520, să fie iden
tic� cu �el? descoperite în 25 l\lai 1865, dar o dovadă peremp
torie mai lipse�fe încă. De altminteri, încercarea Florenţei din 
1�20 de a obt_in�_repatrierea co�p�lui• neînsn0eµt al poetului, 
n a f �ost � cea dintruu. O caracter_rstică a epocei renaşterii este.
�e lânga cultul caselor natale, ş1 acel al mormintelor. Era un 
titlu de onoare pentru cetăţile italiene de a adăposti osemintele 
unor eele?rităfi proprii sau străine de JocaJitate. In 1396, Florenţa 
luă hofărarea solemnă de a transforma catedrala într'un panteon. 
Accorso. Dante, Petrarca, Boccaccio şi jurisconsultul Zanobi d Ila
Str�da urm�u a fi . înmor�ânta(.i acolo în morminte mărete. (Ho
tărarea JJlOtivată din 1396 a statului florentin la Gaye Corteggio 1 
P: 125) Demersul Iăcut în 1396 de Florenţa pe lângă autorilăµl�
din Ravena a C•uaL Ravena se împotrivi şi nu încetă niciodată a 
se opune � _această chestiune. In anii 1429 şi 1481, aceP.aş rugăminte 
a florentinilor, fu respinsă de ambithşii ravenati. In anul 1519. 
Michelangelo se oferi a construi marelui său compatriot un splen
did m�>rmân� la florenta. Dar Ravena rămase neînduplecată. ln 
1520, rnsă, s1tuaţ1a era cu fotul alia. Spre a nu li obligată a se 
supune sentintei papale, Ravenatu au recurs la un act temerar 
lăsănd să dispară osemintele lui Dante. 

' 

Misterul ce planează asupra mormântului lui Dante e strâns 
legat de t.ragisi:nn!_ destinu�ui său. Ultimele două decenii' ale vieţii 
şaJe, Dante trăia m surghiun. Speranţa sa că se va putea întoarce 
la _Florenţa_ nu �e ":1deplini niciodată. ici în mormânt, marele 
exil�t nu-ş1 găsi odihna atât de dorită. După cwn viata sa e în
văluită de misterul peregrinărilor sale, tot aşa şi golu] său mo
nument sepulcral. 

�u _to�Je �eos8;hirile determinate de factori de ordin psi
hologic ş1 ISfonc e.nstă oarecari trăsături comune intre soarta 
�ui Dante. exila�� Florent ei şi ace?B a nu mai puj:în marelui 
s�mone�n 9vidtu, reJ��tul_ �omei. .\robii poeţi au sule
rlf mult m viata lor. amhn, vtctime ale convingerilor lor politice. 
au ţosf siuji a muri în exil Dorinta ambilor poeti de a se în
apoia, cel puţin după moarte, în patriile lor nu se împlini Sul
�na ": zice B

_?
caecio (Vita di Dante, p. 39) ' .,se plânge că "ovi

drn e mmormantat departe în exil'- . Este adevărat că Tomitanii 
14 
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tineau foarte mult la Ovidiu. pe cari ar fi vroit să-l aibă printre 
ei. Văzând însă că O\"idiu însuşi era cuprins de dorinţa pe cât 
de arzătoare. pe atât de explicabilă de a se întoarce la Roma, mă
rinjmoşii locuitori ai anticului Tom.îs au împărtăşit şi ei, din dra
goste pentru O,idiu, această dorinţă a sa. Repa1rierii oseminte
lor lui O\icliu se împotrhrea \T0inta împătalului Tiberiu; ambiţia 
şi nnilatea Ravenaţilor jmpiedica repatrierea osemintelor lui 
Dante. l.îrgia năjmaşiJor lui Dante a Imit în Dante ca purtător 
al unor conY-ingeri politice, nu însă în Danie, poetuJ Divinei Co-
medii. 

Vrăjmaşii Jui Ovidiu, însă, încercară a se atinge şi de opera ne
muritcare a poetu1ui care era să fie stârpilă. Acela ce s·a îngrijii 
de mormântul lui Ovidiu, după cum credem. tânărul rege-poet 
Cotys care a fost pentru relegatul Ondiu ceeace Guido da Po
tenta, domnitorul Ravenei, pentru exilatu) Danie n'a îndrăznii a 
preamări geniul poetic al lui OYidiu. Un asemenea act necugetat 
ar Ii echivalai cu o crimă de lese-majestate. :\lăretul sarcofag 
lomitan, descoperit în 1931, ce datează din primele decenii ale 
secolului 1-u. îniătişează, pe Caţadă, prin simboluri tainice. dem
nitatea modestă a unui lriumvir capitalis. E cea mai înaltă func
fiune pe care a împlinit-o Oddiu, legistul împodobit cn rangul 
senatorial pe tot timpul îndeplinirii acestei magistraturi. •J 

După cum personalitatea soţiei lui Dante, Gemma Donati, 
c im elită în mister, tot aşa şi caracterul Fabiei, soţia lui Ovidiu. 
care a preferat să rămâie la Roma. oferă un aspect problematic. 
Misterul insă cel mai fermecător al vieţii şi al poeziei lui Dante 
se numeşte Beatrice. Trăil-a Beatrice sau este figura aceasta din 
\Ita nuo,·a şi din Dhina Comedie un produs al imaginapeL o 
alegorie? Cercetătorii şi comentatorii n 'au Căzut înră de acorrl 
în această privinţă. Şi Ovidiu adoră. în elegiile sale, chipu] 
frumos al unei femei, numită de el Corinna. Societatea romană 
din epoca lui Ondiu n'a reuşit să ideniilice Eigura misterioasă a 
acestei lemei. imic nu simbolizează mai bine cele două lumi, 
antil:hitatea romană sensuală şi păgână pe de o parfe şi evul 
mediu spiritualist şi reugios pe de alta, decât aceste două nume: 
Corinna şi Beatrice. 

�u se poate şti dacă Danie şi Ovidiu au ridicat femeile a
dorate de ei la rangul unor idealuri sau dacă au lăcui din ide• 
alurile lor obiecte de adoraţie. 

Dante ayea pentru O,idiu aJe cărui opere le citise cu mulJă 
nh'Dă, sentimente de cea mai înaltă Yeneraţie, 11 aşează, împre
ună cu Homer. Lucan şi Horaţiu, printre păgâ-nii virtuoşi din 
prima circumscripţie infernală (Llmhus). Numai aceşti patru poeti 
antici sunt socotiµ vrednici a face parte din suita lui Virgil care 
conduce pe Dante prin intern şi purgatoriu. Numeroase pasagii 
şi aluzii din Divina Comedie denotă fomiliaritatea lui Dante cu 

•) Sugestia noastră de a supune craniul �i oasele găsite în acest sarco
� e:1.percizci rennmiruloi antropolog, prot Eugen Pittard, ca.re, acum cât,!Va

�\10
i
, 
cu prtlcjol conRresuloi internaţional aJ aotcopologilor. s'a aflat în ţarii,\\\1-0 bătându-se şi la Con;tanta,n'a fose luată în seamă. 
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creaµunile poetice ale lui O,·idiu. (cl. Moore. Studies în Dante, 
Oxford, 1896).

Idealul politic al lui Dante era o împărăpe a c-ărei tel princi
pal era să He întronarea păcii pe pământ. _Numai în liniştea şi 
tihna păcii. neamul omenesc ,•a putea să se apropie de idealul 
perfecţiunii spirituale-. Jnlr'un loc aJ tratatului său nDe monar
chia\ Dante exclamă: _Q omenire. de câte furtuni de câte nau
fragii eşli încercată! Ai ajuns un monstru cu multe capete ale 
cărui năzuinţi se îndreaptă în direcfii opuse. Oare nu auzi cum 
din trâmbit_a sfântului duh. µ-se strigă: Iată, ce plăcut şi ce dulce 
este să locuiască Iratii împreună"'. (Psalm 133. 1) Acest ideal de 
pace, Ovidiu îl socoti înfăptuit sah sceptrul puternic al lui Au
gustus. lotocmai ca Virgil şi Horajiu. glorifică şi Ovidiu pe Au
gustus ca principe al păcii. legislator şi reforma1or al mora,,... 
rilor. (Fas1i I 709 şi u.. i\JeL :xv 832 şi u.) 

Muzeul nostru regional se mândreşte cu drept cuvânt cu 
splendidul sarcofag de marmoră, socotit. în felul lui, cel mai {ru. 
mos din Sud-estul Europei. Cine ştie dacă nu cumva o generatie 
din cele ce \Or Yeni după accas ă epocă aporalipl.ică se va ho
tărî odată să aşeze Ialnicul sarcofag roman. misteriosul mormânt 
al unui trium,ir capiiaLs din cetatea eternă, într'un mausoleu 
demn de geniul roman şi de pământul acesta pe care P. Ovidias 
Naso J-a nobilitat nu numai prin moartea sa, dar şi în viaţă fiind. 
prin Nînterclc sale. numindu-l -tara mea- (tellus mea). 

C. Blum

Legenda insulei lui Ovidiu 

ln vremea când Dumnezeu umbla cu Sf. Petru pe pă
mânt, s'au dus ca sâ se adăpostească în satul ce era pe 
atunci intre Canara şi Bai Mamaia. ln acest sat erau oameni 
foarte răi şi neprimitori. 

Intre ei şedea şi unul mai mare, venit din lungi depăr
tări, care se zice că ar fi fost Ovidiu. Negăsind Dumnezeu 
C'.1 Sf. Petru adăpost la nici un locuitor. s'a aciuat la văduva 
care îng 1jea de Ovidiu şi care si avea bordeiul pe o movilă 
lunguiaţă. Dar bătrâna n'avea decât o vacă sfl!arpă. La în
demnul oaspefilor călători, de a-şi mulge vaca, ea din curio
zitate a încercat şi mare i a fost mirarea când a văzut femeia 
că tot mulge şi nu i ajuoge vaseie ca să le umple. 

A săturat ea călătorii şi a oprit şi pectru ea. Oimineafa 
când s'a scu•at altă minune: tot satul din jurul curtii vădu
vei era sub un lac de apă dulce şi albă ca laptele. Ovidiu

de uimire s'a prefăcut în chip de piatră şi a fost adus în ora
şul din apropiere, iar lacul care a înecat satul acela cu oa
meni răi şi neprimitori, s'a numit Siutghiol, adică lacul cu apă 
dulce şi albă ca laptele, iar insula ce a râmas s'a numit pâ
nă azi c:insula lui Ovidiu•. T. C. 
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Ovidius trimite ştiri din Pont. 
A1upra nefericitului mare poet roman, pe care voinţa 

lui Augustus l-a trimis lă-şl sfâr�ească zilele: pe ţărmu
rile Pontului, există o întreagă literatură. 

S'au cercetat, cu temeoritate ;d chiar cu succes, ca
uzele relegărU lui la Tomfs, a'au luat de către mulţi, 
interesante date asupra Dobrogli ia aed primi anl d1!pă 
CrJ1tos, când poetul a trăit aci, intre Geţi şi Grecii to
mitani. 

In cele ce urmează, scrmorul lor ndllnd nici arhe
olog, nici C\Sno�cător al UteraturU cla1fce, nu se cuprind 
lucrud noi. 

Ne vom permite numai exprimarea unui fel perso
nal de a vedea asupra und anumite părţi ci!n opera H
tera.ri tomitană a lui Ovidiu, 

Vom vorbi anu,ne despre �tlrile pe cart Ovidiu le 
trimite din Pont, adkă de aci dln Tomb. căutând a Ie 
privi cftntr'un punct de vedere profesional modern, 

S'a spus cândva de către un talentat confrate lo
cal, că poetul Ov1dius poate fi 1ocotit drept primul zla
rtat care a trăit prin aceste locuri şi că 1cdsorile pe cari 
el le trimite& de aci la Roma, pot fl socotite drept rc
portagU asupra oamenHor şi lucrurilor din i omis şi im
prc jurlml. 

Ca profesioniat al condeiului zilnic şi public, fără 
indoială că un asemenea îoalotaş poate cinsU şi măguli 
nespus pe scriitorul celor de faţă. 

Trebue însă văzut dacă într'adevăr Ovidiu poate 
fi socotit ca atare şi scrisorile lu1 drept reportagit. 

De.baterea acestei chestiuni ar cere îmi un spatfu pe 
care revista aceasta, cu toată buuavolnţa, nu ni-l poate 
îogldul. 

T otu; vom încerca a o face in câtt.va rânduri deşi 
obicinuinţa di1ecttei ia asemenea material ne cam Up
aefte ... 

•
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E drept, Ovtdlus, în acrborlle sale către cd de ta 
Roma, descrie oamenii de ad, ors1u1, felul de viaţă al 
lor, Jl-mai ales-străJnkia ernli pontice. 

Lucrurile acestea însă, Ovidlus nu le descrie pen
tru a le face pur Ji slmplu cunoscute prietinilor săf. 

Descrierea lor are un rost, fHndcă Ovidius nu face 
in scrisorlle sale artă pentru ută, ca tă înt"�buinţăm 
aceută cxoresie modernă d, •. artă cu tendinţă. Scriso
rile sale au un scop: 1ă i se tt.corde, dacă nu revenirea 
la Roma, cel puţin schimbarea locului de exil. 

Totuş, făcând abstracţie de acest aspect al operei 
l{Jerare tomftane a lut Ovidiu, nu e mal puţin adevărat 
că el a dat de aci informaţiunl preţioase ,1 că* datoria 
unul ziarist fiind de a Informa, ziariştii constlţeni îl pot 
considera pe flu{ Sulmonei drept patronul bresld lor. 
(E drept că, fudecând astfel, ar cam avea acest drept şt 
Herodot ! ... ) 

Du ce informaţfuoi dă Ovidfu1? }. supra acestora* 
Colecţia •Analelor Dobrogii» este Ia îndemâna oricui 
vrea :ă le cunoască, 

Io primul râod, unele asupra călătoriei pe mare şi 
anume descrierea unei furtuni pe care o îniâmpinl co
rabia cu care navighează . 

Pe urmă, lucruri mai apropiate de ţlrmurlle noastre, 

•Prin thimiacicul golf, pe lângă cetatea lui
Apolon 

Drumul să-şi ia spre Anhial ul cu'nalt 
meterez. 

Apoi să treacă de-acolo spre portul mesem
bric, spre-Odessos 

Şi-nspre cetatea cui tu, Bacus, un nume 
i-ai dat,

Şi spre Bizone, în care, fugari alcatoici, se 
zice, 

Au poposit mai întâi ca să-şi aşeze-ai lor 
Lari. 

la vcrsurHe acestea se. copriode o lnforD" eţle de 
ordia etnograUc: ortglnea populaţtd portului Blzone Ji 
se vorbe;te despre Dlonisopolfs (Bddc). 

Ia 1::rlsoirea către Augustus (cartea ll-•) unele i.J• 
formaţfuol geografice Ji etnografice; 

• 

Eu numai fost-am trimis lâng'a lstrului 
guri înşeptif e ... 

De Meterei, Colhieni, de lazigi şi de•a Geţi
lor gloată 

Doar ale /strului lat ape adânci ne despart 
Dunărea, pentru Ovidiu, avea ;apte guri. De sigur 

pcntrucă n' afunsese pâoă acolo. 
Geţii alcătuiau o gloată, 
Informaţii asupra climei: 

L 
Undele mării de-aci încremenite-s de ger 

Pentru Romanul obicnuit cu Adriatica, de sigur, 
faptul era extraordinar. 

Informaţluni politice: 

Până aci stăpânesc Romanii pe ţărmul din 
stânga ,

Locul vecin e stăpânit de Bastarni şi Sarmaţi· 
Asta e ultima ţară ce fusese supusă de Roma, 
Pentru imperiul tău un nestatornic hotar. 
Trecem peste legenda numelui Tomls, îndeajuns 

cunoscută de toată lumea. 
E1te interesantă des r1erea iernii tomltane. Intere

santă pentru felu) de a o reda mat mult decât pentru 
iarna însa1t, care e la fel cu cea de azf. 

U a amănunt Interesant îl constitue informaţlunea 
pe care o dă Hupra îmbrăcămiDţti de Iarnă a tomita
nUor : nădragi şi sarici. 

1n altă parte, şi alei Ovidiu este de amarnică actu
alitate sunt descrlae moravurile poporului. De aci unele 
ind!caţiunJ asupra coofJguraţid etnice a or.,şului Tomis 

Vezi într'un număr mai mare 11e Geţi-şi Sar-: 
maţi ce călare 

Vin şi se duc, tot foind pe-ale oraşului străzi'. 
Şl'ntr'altă parte: 
Ztdul abla ne păze,te fi chiar între nol ducem tea

ma liftei barbare de-aici, amestecate cu Greci, 

Căd locuesc împreună cu noi, deavalma barbarii 
Cari •n oraş stăpânesc cele mai multe clădiri 

• 
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Prin ţ;rmare, Oeţft trăiau de-avalma cu Grecii. 
Trsful comun d1Jce la Influenţe rectproce: 
Chiar şi-aceia pe cari îi crezi că-sde viţă grecească 
ln loc de costum strămoşesc poartă nădragi persiani. 

(Nădr-agii ace,ua pentani sunt cioarecU Gcţllor şi 
a( Moc•nllor de 1zt), 

Io altă parte, Ovidiu se plânge de apa proastă. 
lată o chestie despre care, gazetarii scriu câte odată ,, 
acum .•• 

1n concluzie: Poate fi socotit Ovid1u părinte al ga
zetarilor? 

Răspunsul e rreu de dat, fiindcă pentru uta, tre
bue să deflnefU întâi pe gazetar ..• 

20 

Cr.eace nu cate deloc t.1şor .•. 
Ion Neicu 

Reverie Ovidiană 

Era senină noaptea, când marele poet, 
Pleca din Roma•i scumpă cu lacrimi şi regret. 
Pleca în df părtare, spre tainice dvuri, 
Lăsând în urmă prieteni, onoruri şi plăceri. 

Se depărta corabia de /ărmul lui natal, 
Ducându-/, fără voie, spre un destin fatal 
Cu pânzele umflate, a lene peste valuri, 
Jncet ii depărtase de fostele·i idealuri. 

Jntâiu pe ape line, apoi cu mare chin, 
Ajunge 'n toiul iernii în Portul Euxin 
La Tomis, prirtre 6e/ii nemuritori şi reci, 
Unde urma să şadă ca exilat pe veci .... 

Cân(.i trist, pe f)laja 'nfinsă, se plimbă gânditor, 
Şi veşnic de Cetatea Eternă îi era dor, 
Scria «Pontice» stihuri, sau ,,Tristele" lui versuri, 
Sperând că drumul sor/ii va lua alte demersuri .•. 

Dar, şapte ani sdrobise speran/a lui deşartă. 
Iar când mărefu-i suflet, fu lângă a l'if/ii poartă, 
Un epitaf mai scrie şi moare surghiunit, 
Sburând spre Heliconul de muze locuit. 

Zadarnică graţiere trimise apoi Cezarul -

Din cupa suferinJei el îi sorbi amarul, 
Dar geniul lui rămase nem:.;ritor în lume, 
Şi multe veacuri poate, ii va mai da renume. 

TUus Cergău 

/ 

Ovidiu în 1',genda populară 
Povestea spune ci, ia vremuri depărta1e, Ovidiu ar 

fi locuit intr'un sat mare, unde el era căpetenia aitenJ
lor, pe care îl conducea cu vorbe ;t sfatutl, cu toate el 
vent,e aici din Jo ;uri depărtate. 

lntr'o noapte. mâoHndu-se Atotputernkul Dumne
zeu, din cauza răutăţ•lor oamenilor, ar U scufundat 1&•

tul lo care trăia fi Ovidiu, acoperindu-l cu apă, ca fi când 
de când lumea ar fi fost numai apă. 

Dlmlneat•• când a'a uitat Ovidiu prin fereaatra ca
sei lui, n'a mai vă_zut în furul curţU, nimic decât spă, 
jar ovada. lui a rămas ca o Insulă. 

Vizând minunea aceasta, Ovidiu s'a tn•pllmântat 
atât de mult, încât a rlmu pe Joc atanl de piatri, ca 
o �tatuie; apoi a ioat luat dln Intuii ;t dua de altf oa
meni la Constanţa de mat târziu, unde se vede Jl azi, 
dupl cum spun bltrânU no1tri din timpuri vechi. 

Statuia lui Ovidiu 
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