
TOMISUL LUI OVIDIU ŞI TROIA CEA AUTENTICĂ 

 Ca urmare a unei toponimii comune, din 1987 aceste tematici le-am tratat, mai 
ales, împreună. La 10 iunie 1987 Profesorul N.I. Barbu - şef de catedră şi Preşedinte al 
Societăţii Internaţionale de Studii Ovidiene "OVIDIANUM" mi-a întocmit referatul la 
lucrarea, concepută ca teză, "References of historical geography in TRISTIA and 
PONTICA". (vezi Referatul publicat şi în ultima carte...). De subliniat faptul că eu am 
studiat elegiile scrise în exil de către Sulmonez şi poemul "IBIS", scris în drum spre 
„terra poenae”, - neplătind nici un tribut ideilor preconcepute, şi acuzelor, total 
nefondate de "licenţe poetice", căci la Ovidiu nu vei găsi nici o exagerare - exact cum 
specifica prof. N.I. Barbu, în referatul său "totul fiind purul adevăr până în cele mai mici 
detalii" (date astronomice, istoric-geografice, climaterice, floră, faună, etnografice - 
obiceiuri civile, militare). 
 La fel procedau şi savanţii nordici, de care m-am apropiat cel mai mult şi de care 
mă ocup intens de peste un deceniu, şi ei, mai înainte de a scrie o carte, întreprindeau 
călătorii de studii care durau 10-15 ani: ei sfidau nu numai ideile preconcepute, ci şi 
politicul, metehne care au adus atâta deserviciu cercetării ştiinţifice, îngreunând aflarea 
adevărului ştiinţific, nu numai cu decenii, ba chiar cu multe secole. 
 Prin Theophanis Confessor* am descoperit cel de-al 2-lea toponim omonim 
Tomis şi anume cel de la Bosforul Cimerian (azi strâmtoarea Kerč), iată citatul 
transliterat: eutheos de apostéllei Theodooran en Chazaria [Iustinian] autos de apo 
Phanagoreia, lathra drapeteusas, eis TOMIN katelthen. Kai eurekos aliada exertismenen, 
epebee en auteen kai parapleusas eelte mehri Symbolon plesion tees Chersoonos... ta 
stomion te kai Danapri kai tou Danastri (după ce a trimis-o pe Theodora în Caesarea**, el 
[Justinian II] a fugit din Phanagoreia în taină [însoţit doar de doi generali, aflăm dintr-un 
alt fragment] şi a ajuns la TOMIS; de acolo a închiriat o barcă cu şase rame şi a plutit 
aproape de ţărm... până la Symbolon situat aproape de Cherson... apoi a navigat până la 
gurile Niprului şi ale Nistrului... [şi astfel şi-a salvat viaţa]. Urmărind atent harta (V. 
ilustr.) întocmită de vestitul astronom, matematician şi geograf grec, născut în Egipt, 
Ptolemaeus (85-165 A.D.) şi completată de vestitul arheolog şi epigrafist rus, Vasilij 
Latyshev cu denumirile actuale ale unor toponime, vedem că oraşul Phanagoreia este 
situat în peninsula omonimă, aproape de Bosforul cimerian (Kerč); urcând spre nord dăm 
de ACHILLEION, de fapt, punctul cel mai nordic al Peninsulei Phanagoreia, exact cum 
ni-l arată autorii antici: Hdt.IV, 18; Strab. VII, 4, 5 şi XI, 2, 6; Ptol.V, 8, 5, fortăreaţă 
construită, după moartea eroului troian, în cinstea lui. Exact în faţa burgului Achilleion, 
pe versantul drept al Peninsulei Chersonesus Taurica (Crimea de azi) se găsea orăşelul 
portuar Tomis = PORTHMEUM, care reglementa navigaţia între Marea Neagră şi Marea 
de Azov (MAIOTIS pe hartă) şi care la Hdt va fi PORTHMEION KIMMERIKON (IV, 
12 şi 45), iar la Strab. (VII, 2, 2) KIMMERIS şi KIMMERIKE, de la verbul elin 
porthmeúo însemnând a trece de pe un ţărm pe celălalt; deci, acesta era numele oficial 
al acestui portuleţ, exact cum îl descrie Ovidiu (deci, nici vorbă de cetatea Tomis din 
Dobrogea, oraş construit de greci, colonizat de romani, prevăzut cu terme, cu teatru cu 
tot confortul unui oraş civilizat, în vreme ce cel de la B. Cimerian nu avea nici apă 
                                                 
* CHRONOGRAFIA. Recensuit C. de Boor, vol.I, Leipzig, 1883, 14-28 
** La tatăl ei, spre a o pune la adăpost, Justinian fiind avertizat că i se pusese la cale un asasinat. 



potabilă - motiv pentru care Ovidiu se şi îmbolnăvise!). În graiul local acel topos se 
numise Tomis, legat de Legenda Argonauţilor: Sed vetus huic nomen positaque antiquius 
urbe (= Dar numele vechi ăstui loc, dinaintea fundării cetăţii se trage din temno elin, căci 
aici căsăpit fu Absyrtos) şi după ce Poetul până la versul 32 relatează Legenda (care 
fusese anterioară Războiului Troian, căci la faimoasa Expediţie participaseră şi 
Dioscourii - Castor şi Polux, precum şi Tezeu), în versurile 33-34, care încheie elegia, 
conchide: Inde Tomis dictus locus hic, quia fertur in illo / Membra soror fratris 
consecuisse sui. (Iată de ce ăstui loc Tomis îi zise pentru că sora tăiase-n bucăţi pe fratele 
ei, scăpând de prigoană); Tatăl Medeei, care împreună cu fiul, Absyrtos o "urmărea" pe 
Medeea care tocmai fugea cu soţul ei Iason în Colhida, după lâna de aur, voind s-o 
împiedice, şi-a irosit vremea adunând bucăţile din trupul lui A. spre a le înmormânta: 
stratagema criminală i-a reuşit Medeei. 
 Mormântul lui Absyrtos era o realitate nu numai pe vremea lui Ovidiu, ci şi un 
secol mai târziu, căci istoricul grec Flavius Arrian - i.a. autor al unei istorii preţioase a lui 
Alexandru cel Mare, intitulată ANABASIS -, istoriseşte în Periplous Ponti Euxini 
despre acel mormânt. Pe ţărmul stâng al lui MAIOTIS (Marea de Azov) distingem două 
râuleţe: Lycus şi Sagarus, hidronime pe care le menţionează Ovidiu în P. IV, 10, versul 
47, ca unele care curgeau în vecinătatea locului său principal de exil, căci aici zăbovise 
cel mai mult, minimum şase ani, după cum o mărturiseşte în primele două versuri ale 
elegiei, dându-şi adresa la început de scrisoare, obicei instiuit de el (primul nostru poet, în 
fapt): Haec mihi Cimmerio bis terţia ducitur aestas / litare pellitos inter agenda Getas (A 
şasea vară-i asta de când mă aflu aicea la Zegrin / printre războinici geţi înveşmântaţi în 
piei). Cimmerium se găseşte în ediţdia Burmanniană a Ponticelor, iar Zegrinus în Mss. 
Ponticelor lui Ovidiu de la Biblioteca Batthyaneum din Alba-Iulia. (Acest toponim mai 
are multe alte variante, printre care ACZEGRIM, CEDREN, de la populaţia cimeriană 
(CIMBRI / ZIMBER... care ocupau tot sudul Rusiei de astăzi, până la graniţa cu Persia 
(în antichitate ţinut getic), unde cimerienii avuseseră un mare imperiu, a cărei înflorire 
istoriografia o fixează între sec. VI-III î.e.n. De corelat Pontica IV, 10, 1-2 şi 47 cu Tr.III, 
12, 1-2: Iam Zephyri minuunt annoque peracto / Longior antiquis visa Maeotis hiems 
(Zefirii înmoaie frigul, dusă e iarna / dar mie iarna asta din Marea de Azov / mai lungă 
îmi păru ca-n ceilalţi ani), dar şi cu Tr.III, 9, comentată mai sus. În urma rugăminţilor 
disperate către Cotys (P.III, 9) către soţie (P.I, 1) către prieteni, către împărat, i s-a schimbat 
locul de exil de cel puţin două ori, de fiecare dată mai spre sud. Postamentul mormântului 
lui Ovidiu a fost dat la iveală, în scris, în 1581 (dar acesta era cunoscut localnicilor 
dintotdeauna) de către savantul german Laurentius Müller*, „la şase zile de mers călare, în 
amonte, de la gurile fluviului Borysthene - Nipru”. 
 După ce echipa de arheologi care-l însoţeau pe L. Müller, în frunte cu 
Woinowsky, un mare erudit al vremii şi originar din acel ţinut, - au curăţat ore în şir 
buruienile, pământul şi pietricelele de pe postament, a fost dat la iveală epitaful cel 
adevărat, despre care îi vorbise Woinowsky lui Müller în această călătorie de studii; 
epitaful este: Hic situs est vates, quem divi Caesaris ira / Augusti Latio cedere iussit 
humo, / Saepe miser voluit patriis occumbere terris, / Sed frustra: hunc illi fata dedere 
locum. (Aicea zace poetul pe care mânia Augustului Caesar / poruncă i-a dat să plece de-
ndată din Laţiul natal / Sărmanul de el! ce mult şi-a dorit să moară acasă la el! / Deşartă 
dorinţă, căci soarta aicea dori să se stingă!). Ţinutul, unde s-a găsit postamentul 
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mormântului lui Ovidiu este Pokuţia (lângă localitatea Isak, aflăm de la Sarnicius*, care 
ne lămureşte şi ce înseamă acest cuvânt în polonă: pământ al penitenţei, căci aici 
obişnuiau Autorităţile Romane să exileze pe cei deveniţi indezirabili la Roma (Ovidiu 
spune frecvent în elegii: mă îndrept spre terra poenae = ţinut al penitenţei). Dintr-o sursă 
medievală indiretă aflăm că urna lui Ovidiu a fost dusă la Roma şi îngropată pe VIA 
APPIA (aşa cum îşi dorise foarte mult sensibilul poet cărtutar, fiind perfect conştient de 
genialitatea lui şi o spune deseori expressis verbis) de către Papa Julius II (1503-1513), 
organizând totul într-o mare taină, [căci fusese anatemizat de întregul cler din cauza cărţii 
Ars amandi ("Arta de a iubi), carte publicată cu zece ani mai înainte de a fi fost trimis în 
exil, deci nu putea fi cauza alungării lui din Roma, în condiţii fără precedent de aspre şi 
în ţinutul cel mai îndepărtat de Roma şi, încălcându-se jursdicţia în vigoare atunci la 
Roma]. 
Tăinuirea acestui gest al Papei Julius II explică şi de ce arheologii care îl însoţeau pe 
L.Müller, săpând adânc sub postament nu au găsit nimic; deplasându-se la Kiev cu 
acelaşi semn de întrebare, nici acolo nu au aflat nimic. La 65 de ani după moartea lui 
Ovidiu soseşte la Bosforul Cimerian, tot ca exilat (de către Domiţian) învăţatul Dio 
Chrysostomus. Şi el, ca şi Ovidiu a învăţat limba geţilor, care nu ştiau o boabă latineşte 
şi, nici vorbă de latina vulgară sau latina prisca, idee susţinută, fără temei, de către unii 
cercetători, căci martorul ocular, sensibilul dar şi scrutătorul erudit Publius Ovidius Naso 
ne mărturiseşte, plin de durere că în primii doi ani s-a înţeles cu localnicii doar prin 
semne: Per gestum res et significanda mihi (Tr.V, 10, 36) (Sunt nevoit să mă fac înţeles 
prin gesturi) apoi le-a învăţat limba (Tr.V, 12, 57-58), ba a scris şi o cărţulie în graiul 
local geto-sarmat, din care ni s-a păstrat rezumatul unui poem - Laudes de Caesare 
(Elegiul lui Caesar Augustus) pe care l-a recitat în holul casei lui din Tomis, unde aveau 
loc adevărate seri literare, precum odinioară la Roma (P.IV, 13, 23-32). Tot în acest hol 
era expus ARA PACIS AUGUSTAE, o copie în argint a familiei imperiale (după cea în 
aur de la Museo delle Terme) în faţa căreia aducea anual, de ziua împăratului, ofrande. 
(Acesta ar fi şi un punct de reper - acest complex statuar - dacă, cu ajutorul arheologiei 
aviatice s-ar descoperi pe fundul mării acest tezaur, căci acel Tomis trebuie să se fi 
scufundat demult, ca urmare a inundaţiilor şi cutremurelor devastatoare frecvente în 
zonă!). 
 Dio Chrysostomus după ce i-a cunoscut bine pe geţi, la ei acasă a scris un tratat 
despre ei De Getarum origine et rebus gestis / De origine actibusque Getarum 
(Despre originea geţilor şi faptele lor), tratat care trece drept pierdut dar din care citează 
frecvent Jordanes în a sa lucrare intitulată identic*) 
 Citatele frecvente din opera lui Dio Chrysostomus la toţi autorii posteriori, 
începând cu Ablavius, nu ne permite să considerăm tratatul lui Dio total pierdut şi, în 
consecinţă, să-l eludăm. 
 Dio a mai scris şi 80 de discursuri, unele şi rostite, -dar toate păstrate- În discursul 36, 
adresat Borystheniţilor şi care, în opinia mea poate fi luat drept un rezumat al operei despre 
                                                 
* Sarnicius Ladislaus, Descriptio veteris et novae Polinie cum divisione eiusdem veteri et novae, s.n.; Anno 

a Jesu Christo natu 1585. 
*Din păcate la noi, şi nu numai la noi, a fost greşit tradus acest tratat, în loc de geţi vorbindu-se despre goţi 

(Războaiele goţilor), care, ce-i drept, sunt urmaşii direcţi ai geţilor; în ţările nordice li s-a spus corect: 
geţi. La cel de-al 8-lea Congres Internaţional de Studii Sud Est-Europene din 1999 eu am lămurit 
lucrurile, prezentând comunicarea “L'Ubicuité des Géto daces”, dând citate din ambii autori: Dio 
Chrysostomus şi Jordanes. 



geţi, declarată pierdută - în paragraful 17 Dio îi face portetul fizic şi moral al lui Ovidiu, dar 
fără a-i pronunţa numele, ca urmare a politicii de erasio memoriae, impusă de Autorităţile 
Romane faţă de cei indezirabili - cazul exilaţilor, mai întâi. 
 Ultimul loc de exil al Sulmonezului a fost la Cetatea Albă (sub Ştefan cel Mare, 
Moncastro sub genovezi, Akierman, sub turci, în vechime, Alba Iulia). 
 La peste 18 secole după moartea lui Ovidiu va fi exilat şi poetul cărturar rus 
Alexandr Puşkin (1799-1837) tot prin apropierea acestei cetăţi şi care i-a închinat lui 
Ovidiu o carte. Din ea am desprins un fel de epitaf care, în ediţie germană, sună astfel: 

Ovid, ich lebe hier, in der Nähe der stillen Ufer, 
Zu denen du einst die verbannten väterlichen Götter gebracht,  

Und wo du deine Asche hinterlassen hast. 
Dein, trostloses Weinen hat diese Gegend berühnt gemacht 

Und die zärtliche Klang deiner Leier ist noch nicht verstummt. 
Noch viel spricht man in dieser Gegend von dir... 
Als rauhe Slawe habe ich keine Tränen vergossen. 

(Extras din An. Ovid., 1821) 
(Ovid, eu mă aflu aici, aproape de ţărmul liniştit, / unde tu odinioară ţi-ai adus zeii izgoniţi ai 
patriei tale şi unde ţi-ai lăsat cenuşa ta sfântă. / Plânsetul tău deznădăjduit a făcut vestit acest 
ţinut / şi clinchetul alintat al lirei tale încă nu a amuţit; / mult se va mai vorbi în acest ţinut 
despre tine... / Ca slav aspru ce sunt, nu am vărsat nici o lacrimă: mă iartă) 

Înţeleapta împărăteasă Ecaterina a II-a a dat poruncă să se construiască o cetate, 
aproape de Odesa, care să poarte numele Marelui exilat: OVIDIOPOL; aceasta a figurat 
până pe la mijlocul sec. al XX-lea pe toate hărţile şi atlasele universale. Surse antice şi 
medievale - cronici franceze, poloneze, române vorbesc de un lac numit OVIDIUS, situat 
între Bug şi Nistru, după unele surse, mai aproape de Nistru şi care figurează pe hărţi şi 
atlase, începând cu cea al lui Georg Reicherstorffer*. Domnitorul cărturar Dimitrie 
Cantemir s-a deplasat la gurile Nistrului, a întreprins personal măsurătorile necesare şi, 
descriindu-l în Descriptio Moldaviae, îl identifică cu Limanul Nistrului. 
 Spre a rezuma: cu numele de Tomis a mai fost numit un ţinut de coastă în 
Crimeea, aflăm de la Nicephoros**; de la M. Rosstowtzeff*** am aflat că s-au mai numit 
TOMMAKOVA - legat direct de Tomisul lui Ovid, un râu, un sat şi o insulă, tot în sudul 
Rusiei de azi, în apropierea Odesei.  
 Ca urmare a unei toponimii comune - Tomis/Troia - de fapt, Ovidiu mi-a dat 
impuls să mă ocup şi de Troia, încă din 1986 când am urmărit pe hărţi călătoria lui 
Justinian II (analizând vers cu vers, uneori silabă cu silabă, am cheltuit peste trei decenii 
până mi-a fost totul clar). Aruncând atent ochii spre dreapta jos, deci în estul hărţii, 
(p.170) vedem oraşul Dioscourias, ridicat de Dioscouri - Castor şi Polux, drept mulţumire 
zeilor că ieşiseră victorioşi din Războiul Troian. După îndelungate săpături arheologice 
întreprinse de savanţi ruşi şi sovietici, mai ales de către echipa leningrădeană de sub 
conducerea profesorului V.F. Gajdukovic****, s-a tras concluzia că actualul oraş Suchumi 
s-a construit pe ruinele cetăţii Dioskourias; înaintând spre vest, descifrăm Heniochi; 
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*** Skythem und der Bosporus. Berlin, Hans Schoetz, 1931. 
**** Das Bosporanische Reich, Berlin, Akademie Verlag, 1971, 1974, p. 29, comp. Strab.XI, 2, 17 şi 

Thucidide I, 12. 



aceştia, împreună cu Ziggy şi Achaei figurează în inscripţii sub numele de triburi 
caucaziene (Strab. XI, 2, 12; Plin. IV, 30); mai la vest, citim Achaei, unde anticii (Hdt. 1, 
145-146, II, 120; V, 72; VIII, 47, 73 şi IX, 26) indicau Ahaia Phthiotica, patria lui Ahile, 
a Elenei şi a Clitemnestrei; în punctul cel mai nordic al Peninsulei Phanagoreia, este 
burgul Achilleion despre care am relatat deja, fiind situat în faţa orăşelului portuar 
Tomis. Urcându-ne în barca cu şase rame a lui Justinian II, depăşim strâmtoarea Kerč şi 
ajungem la Symbolon (în golful Karkintis, distingând la mică distanţă de Symbolon 
Achillis cursus /dromos Achilli / Achillis tendra, tendreskaia kosa, în limbaj local - o 
fâşie de pământ pe care se antrena A. înainte de fiecare bătălie (Hdt. IV, 76; Strab. VII, 1, 
19, Gajdukevič op.cit. p.33). Ceva mai la stânga avem HECATES LUCUS = păduricea / 
vâlceaua lui Hecates pe care i-o dăruise tatăl ei Perses, rege al taurilor din Chersonosus 
Taurica. Lângă această vâlcea - aproape de Očakov, nişte pescari au pescuit în 1885 
postamentul mormântului lui Achille, un pietroi rotund ca un butoi, cântărind 549 de kg pe 
care era scris Ahillei tom bomon kai to kedron * (sub această piatră zace Ahile într-un sicriu 
din lemn de cedru). În 1887 acesta a fost expus în Muzeul "Ion Suruceanu" din Chişinău.  
 De reţinut că din bătrâna antichitate şi până în ziua de astăzi, acest topos s-a menţinut 
neştirbit, figurând ca atare în toate corpusurile de inscripţii - greceşti şi latineşti, inclusiv în 
cel al lui Theodor Mommsen; spre nord-vest urmează Insula lui Achile, fostă Leuke (insula 
albă) pe care unii istorici şi geografi o confundă, din păcate cu Insula Peuke (I. Şerpilor) de la 
gurile Dunării. 
 În 1995 am fost gata cu rezumatul lucrării "TROIA" şi în februarie 1997 am 
publicat-o la Editura Macarie din Târgovişte, prof. dr. Gh. Petre Bârlea întocmindu-i 
postfaţa; la finele lui iunie 1997, invitată la a 22-a ediţie a Congresului A.R.A., mi-am 
prezentat cărticica apărută cu 4 luni în urmă. Domnul prof. dr. N.Ciachir, moderatorul 
Secţiei de Arheologie şi Istorie apreciind cu totul pozitiv cărticica mea, a subliniat că 
Domnia Sa, la invitaţia Amiralului Flotei Mării Negre a participat în 1985 la festivitatea 
pescuirii postamentului lui Ahile, când se împlineau 100 de ani de la pescuirea lui, de 
fapt. 
 Aşadar Troia cea autentică - justificând istoricitatea Războiului Troian, a fiinţat în 
sudul Rusiei - posibil pe locul unde mai târziu s-a construit Phanagoreia (?) capitala 
peninsulei omonime, căci atât arheologia, epigrafia, sursele istorice antice şi toponimie 
susţin acest adevăr; celelalte cetăţi TROIA au fost construite de grupuri de supravieţuitori 
ai Războiului Troian şi pe care, din nostalgie pentru patria pierdută, le-au numit tot Troia: 
prima pare a fi fost cea construită de Aeneas şi trupa lui de troieni, în Sicilia, ale cărei ruine 
se văd şi astăzi; o alta de către ostatecii troieni luaţi de Menelau, pe malul Nilului şi care 
era vie în sec. I, căci Strab. relatează amănunţit despre ea; o alta în nordul Italiei unde se 
născuse Plinuis şi care s-a numit apoi PATAVIUM, în urmă PADUA – aceasta fusese 
construită de ANTENOR, unul din numeroşii prinţi traci, participanţi ca aliaţi ai troienilor, 
la Războiul Troian, cel mai viteaz, căci îl găsim mereu apărând vestita Poartă Scheiană, 
cel mai important punct strategic al Troiei; în sfârşit, o ultimă (?) în Hyssarlyk, zisă 
homerică, descoperită de Schliemann în 1871 şi unde echipa de arheologi de la Freie 
Universitat Berlin, de sub conducerea prof. Manfred Korfmann, nu au descoperit nici un 
element material care să sprijine istoricitatea Războiului Troian.  
 De altfel Thucydide, istoric ilustru şi trac de origine relatează (I, 12) că imensa 
majoritate a cetăţilor greceşti din vremea sa (460-395 î.e.n.), fuseseră construite după 
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Războiul troian, căci având loc numeroase revolte, asedii, transhumanţe, după asediul 
Troiei celei autentice, troienii supravieţuitori, fugind care încotro, şi-au construit cu totul 
alte oraşe şi nu pe aceleaşi locuri.  

PS Sursele cele mai demne de încredere sunt Efemeridele Războiului Troian 
scrise de DICTYS CRETENSIS şi DARES PHRYGIUS care s-au publicat şi separat dar 
sunt cuprinse şi în Bibliotheca Historica al lui DIODORUS SICULUS, între cărţile V-XI 
– pentru că ei au participat la Războiul Troian, deci au fost martori oculari. 
 


