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INTRODUCERE 

În cursul procesului de colonizare care s-a produs în lumea greacă începînd cu secolul al Vlll-lea î. e. n., 
milesienii au întemeiat pe coasta de vest a Pontului Euxin, pe teritoriul de astăzi .al ţării noastre, două colo
nii, Histria şi Tomis, iar dorienii, Callatis. 

Despre Histria, atît din izvoare cît şi din vestigiile arheologice, ştim că a fost întemeiată în secolul al 
VII-iea î.e.n.

În ce priveşte Tomis, documentele arheologice descoperite pînă acum dovedesc sigur existenţa unei aşezări
elene la Tom is în secolul al V\-lea î.e.n., ceea ce, măcar în parte, confirmă ştiri le izvoarelor literare, după 
care acest oraş a fost întemeiat de milesieni. 

O dată întemeiate, oraşele pontice se dezvoltă repede, avînd ca bază economică schimbul de mărfuri 
cu populaţia băştinaşă. Coloniştii aduc din Grecia, din insulele Med1teranei şi din Asia Mică, podoabe de 
aur şi argint, stofe alese, vase ceramice de lux, vin şi ulei, arme şi unelte, marmură etc., mărfuri care 
atrăgeaLJ pe băştinaşi. În schimb primesc vite, cereale, miere, peşte, piei, sclavi. 

Comerţul dezvoltîndu-se continuu, cu timpul începe să se facă simţită nevoia unei monede proprii şi 
astfel iau naştere atelierele monetare locale, în care s-au bătut în decursul secolelor zeci de emisiuni. 

Începînd de la mijlocul secolului al III-iea î.e.n., oraşul Tomis se află într-o etapă de continuu progres 
şi devine din ce în ce mai cunoscut în lumea antică. 

Către început,ul erei noastre, cînd graniţele Imperiului Roman au cuprins, sub August, întreg teritoriul 
pontic pînă la gurile Dunării, oraşul grec Tomis, aflat în plină dezvoltare, a fost şi el inclus în sfera de influenţă 
a imperiului, împreună cu celelalte colonii greceşti de pe ţărmurile de apus ale Pontului Euxin, păstrîndu-şi 
autonomia: romanii au respectat graniţele şi zidurile oraşului, instituţiile administrative şi religioase, ca şi 
limba şi obiceiurile populaţiei tomitane. l::i au lăsat populaţiei toate drepturile străvechi, asigurînd ora
şului prietenia şi protecţia marelui imperiu. 

În timpul stăpînirii romane, Tomisul a cunoscut înflorirea sa maximă, devenind metropola Pontului 
Stîng. Din această vreme datează numeroase vestigii descoper i te în ultimii ani, dintre care menţionăm edi
ficiul roman cu mozaic din centrul comercial, monument semnificativ al marii dezvoltări pe care o luase 
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oraşul din punct de vedere economic, arhitectonic şi artistic. Tot din această vreme datează şi depozitul de 
sculpturi recent descoperit, care constituie obiectul lucrării de faţă. 

Începînd cu a doua jumătate a secolului al III-iea şi pînă la sfîrşitul secolului al Vl-lea e.n., Tomisul 
a fost de mai multe ori refăcut în urma distrugerilor suferite cu prilejul atacurilor p0pulaţiilor migratoare. 
De la năvălirea avarilor - către sfîrşitul secolului al Vl-lea - nu se mai ştie nimic despre oraşul nostru. 
Doar urmele unor aşezări din epoca feu.dală timpurie „ recent descoperite la periferia Constanţei, ar mai dovedi 
o oarecare continuitate de viaţă peste ruinele anticului Tomis. Unele menţiuni ale izvoarelor scrise, nu tot
deauna clare, de cele mai multe ori chiar incoerente, amintesc în epoca bizantină, mai mult cu valoarea unor
ecouri retrospective, despre Tomis ori despre o localitate numită Constantiana, care, după cît se pare, fusese
întemeiată la marginea Tomisului în ultimele veacuri din existenţa acestuia.

De fapt, secole de-a rîndu I nu mai avem ştiri despre existenţa în acest loc a unui oraş organizat, autonom 
şi fortificat. Deşi se vorbeşte despre un dig şi un far genovez şi despre magazii genoveze, nu avem nici un 
semn material despre existenţa unui centru genovez pe locul vechiului Tomis. Punctului numit Costariza pe 
hărţile italiene din secolul al XIII-iea, nu-i corespunde nimic din descoperirile făcute pînă acum. Poate era 
numai o mică escală, legată eventual de existenţa unei aşezări pescăreşti. 

Urmează întunericul stăpînirii otomane care n-a lăsat, vreme de mai multe secole, să ajungă pînă la 
noi decît foarte puţine ştiri despre vechiul Tomis. Ştim numai că localitatea se numea Kiustenge, şi că era 
o aşezare neînsemnată.

Unii călători apuseni care au venit pe aici în secolul trecut ne informează însă că peste tot locul, presărat 
cu bordeie, se puteau vedea ziduri groase de cetate şi de edificii antice. Coloane de marmură cu capiteluri 
şi arhitrave erau în picioare, la locul lor. Splendide statui, inscripţii, monede, podoabe, vase ceramice şi de 
bronz constituiau tot atîtea urme masive ale civilizaţiei greco-romane. 

În Occident s-au publica't mai multe articole şi cărţi cu schiţe şi gravuri, în care apar resturile antice 
din Dobrogea. Din notele de călătorie rămase din acea epocă nu lipsesc niciodată descrieri referitoare la 
ruinele monumentelor din Constanţa,drept care căl.ătorii, diplomaţii, negustorii, armatorii sau «curioşii» îşi 
înteţesc vizitele prin aceste locuri. Sute de monumente au fost ridicate în acel timp de la Constanţa, Hist1·ia 
şi Mangalia, de la Igliţa, Isaccea, Măcin, Tulcea şi Babadag, sau de pe «Valul lui Traian», care leagă Cerna
vodă de mare pe lîngă Valea Carasu. Trecînd prin mîinile diplomaţi/01· şi ofiţerilor, ale negustorilor 
şi agenţ ilor străini, aceste monumente au plecat cu vapoarele pentru a intra în muzeele şi colecţiile 
lumii occidentale. 

Dar pînă la mijlocul secolului al XIX-iea, încă nu se ştia că numeroasele urme de clădiri de pe locul 
de azi al Constanţei reprezentau ruinele oraşului Tomis. În scrierile antice se putea citi cîte ceva despre 
Tomis, care îşi păstrase faima datorită nemuritoar·elor elegii scrise de poetul Ovidiu, care fusese exilat aici 
pe vremea împăratu I u i August. Dar nu se putea preciza locu I exact, şi, în vreme ce oraşu I era căutat peste 
tot, tocmai aici, la locul său adevărat, nu-l bănuia nimeni. Mai curînd era localizat la Babadag, la Cetatea 
Albă, la Anadolchioi şi chiar la Timişoara. Abia în timpul războiului Crimeei, cînd au fost găsite la Kiustenge 
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de către diplomaţii şi ofiţerii englezi şi francezi numeroase monumente, printre care şi inscripţii - care au 
luat şi ele drumul spre muzeele din Occident -- s-a ajuns la ideea că Tomisul trebuie să f ie căutat la Con
stanţa de azi. Cu toate acestea, ruinele au continuat să rămînă şi mai departe necercetate şi să constituie 
o bună sursă de aprovizionare pentru colecţionarii de antichităţi. Cunoaştem menţiunile călătorilor despre
bogăţia vestigiilor trecutului, care se întîlneau aici la tot pasul.

«Custendjeh - scrie un călător francez-, vechiul Torni, locul de exil al lui Ovidiu, se recomandă de 
asemenea prin importanţa propriei sale istorii, atestată prin nenumăratele resturi antice, atît de bogate şi 
de diverse, încît fac din această localitate un muzeu în aer liber» 1. 

În anul 1857, Compania engleză a lui Barklay primeşte de la sultanul Medjid concesia construirii unui 
port modern pe făgaşul celui vechi. Tot atunci, începe şi construirea primei căi ferate din Dobrogea, Con
stanţa-Cernavodă, cu atelierele ei şi cu gara centrală din Kiustenge. În aceeaşi epocă au început să se ridice 
pe faleză sau în centrul mizerului tîrguşor primele hoteluri şi clădiri moderne, cu etaj. Apar şi primele 
străzi pavate, Se fac haznale şi canalizări. 

În scurtă vreme, s-a aşternut deasupra ruinelor din Constanţa, despre care scriseseră călătorii străini, 
caldarîmul, trotuarele, pieţele, curţile şi grădinile oraşului nou capitalist. Vestigiile rămase dedesubtul acestui 
capac nivelator au scăpat, dar numai în parte şi numai pentru puţină vreme, căci fundaţiile altor construcţii, 
alte canalizări şi subsoluri veneau să-şi facă un loc din ce în ce mai larg şi mai adînc în straturile rămase 
sub pavaje, distrugînd fără discernămînt sau scoţînd din nou la iveală monumente despre a căror urmă'. nu 
mai ştim astăzi nimic. 

Tomisul a rămas încă multă vreme necercetat arheologic. 

Pînă nu de mult, oraşul era cunoscut doar din cîteva succinte izvoare literare, din inscripţii descoperite 
întîmplător, dintr-o interesantă serie de monede de bronz, din descoperirea izolată a unor fragmente arhi
tectonice, statui sau fragmente de statui. Se mai cunoştea şi o porţiune a zidului tîrziu de incintă, explorată 
în 1915 prin săpăturile lui Vasile Pârvan. 

În această situaţie, adică numai pe baza unor descoperiri întîmplătoare şi fără înregistrare arheologică 
era greu să se facă un studiu istoric mai amplu asupra Tomisului. 

Menţionăm totuşi studiu I introductiv despre Tom is şi valoroasa operă de clasificare a monedelor tom itane 
făcute de K. Regling în volumul al II-iea al lucrării sale Die antiken MUnzen Nord-Griechen/ands (1910). Dar acest 
studiu nu a avut la bază decît săracele izvoare scrise şi un material numismatic şi epigrafie adunat întîm
plător. Nu se cunoşteau topografia oraşului, nivelurile de locuire, ceramica etc., deci nu exista o documen
tare materială, arheologică, privind dezvoltarea localităţii şi condiţiile ei de viaţă. 

1 Ho mm ai re de He I I, Xavier, Voyage en Turquie et en Perse, execute par ordre du gouvernement franfais

pendant /esannees 1846, 1847 et 1848, voi. I, Paris, 1854, p.175. 
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Mai tîrziu, în 1915, în lucrarea sa Zidul cetăţii Torni, V. Pârvan însuşi scria: «Şi totuşi, pînă acum cîteva 
zi le nu se putea spune precis pînă unde s-a întins oraşu I antic şi care i-a fost incinta fortificată. Aceasta 
pentru că nimeni n-a făcut nici o însemnare topografică antică, atunci cînd, săpîndu-se fundaţiunile vreunui 
nou edificiu, se dădea peste clădiri greceşti ori romane». Iar într-o notă la acest pasaj spune: «Dintr-un plan 
al vechiului Torni, făcut de d I. Polonic sub conducerea răposatului Tocilescu şi păstrat ca document în arhiva 
Muzeului naţional de antichităţi, se vede că arheologia romînă ştia tot atît de puţin asupra topografie•i tomi
tane cît oricare străin, care se conduce în astfel de chestiuni numai după izvoare I iterare» 1. 

Ceea ce se ştia pînă nu de mult despre vechiul Tomis este astăzi cu totul depăşit. În anii regimului 
democrat-popu Iar, în cadru I revo I uţie i culturale din ţara noastră, Constanţa s-a bucurat de o atenţie deosebită. 
Ţinîndu-se seama de importanţa salvării monumentelor istorice şi a valorificării lor din punct de vedere ştiin
ţific şi muzeistic, pe toate şantierele de construcţii a fost popularizată însemnătatea urmelor arheologice pentru 
cunoaşterea trecutului îndepărtat, a locului şi a oamenilor, a felului lor de viaţă şi a condiţiilor social-eco
nomice în care s-au dezvoltat civilizaţiile de mult apuse de pe teritoriul patriei noastre. 

Cercetarea arheologică pe teritoriul Constanţei, organizată în strînsă colaborare cu muncitorii şi ingi
nerii de pe şantiere, a fost o sarcină de onoare dată de organele regionale de partid şi de stat, care au asigurat 
cercetătorilor de la muzeu posibilităţile practice de a acţiona în aşa fel, încît să nu se distrugă monumentele 
şi să nu se piardă înregistrări le stratigrafice necesare şi, totodată, să nu fie împiedicat ritmul accelerat al 
construcţiilor. Dacă pînă la începutul vastei campanii de construcţii edilitare nu avem decît prea puţine ele
mente materiale şi stratigrafice obţinute în condiţii ştiinţifice, descoperirile şi înregistrările arheologice făcute 
în ultimii ani, la care se adaugă şi recenta descoperire a depozitu lui de sculpturi, aduc o ·contribuţie esenţială 
la cercetarea vechiului Tomis. Datorită lor putem afirma că astăzi cunoaştem topografia oraşului, cu zidurile, 
portul, forul şi alte puncte importante. 

Astfel, de exemplu, în urma lucrărilor efectuate în anii 1957-19�2, s-a putut stabili că oraşul 
ocupa la început un teritoriu mai restrîns, limitat numai la vîrful peninsulei, între Piaţa Ovidiu şi faleza 
Cazinoului. 

Istoria Tomisului va putea fi scrisă, de acum înainte, dîndu-i-se un conţinut mai amplu şi mai precis, 

graţie numeroaselor şi importantelor date arheologice obţinute în ultimul timp, menite să completeze şi să 
clarifice răzleţele şi lacunarele ştiri literare. 

Cel mai vechi nivel de vieţuire cercetat pina acum în Tomis, situat la 6 m adîncime, unde s-a putut 
pătrunde după străpungerea niveluri lor romane şi elenistice, conţine un bogat material ceramic grec şi băş-

V. Pârvan, Zidul Cetăţii Tomi,in „Analele Academiei Romine", seria 11, T. XXXVII, 1914-1915, Memoriile Secţiunii 

Istorice, Bucureşti, 1915, p. 415. 
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tinaşdin secolele Vl şi V î.e.n.1. Nivelul a fostconstatat numai spre vîrful peninsulei tomitane, între Cazinou 
şi Piaţa Ovidiu. 

Mai tîrziu, în epoca elenistică, adică în secolele IV-I î.e.n. şi în epoca imperială romană (secolele I__:_ 
-III e.n.), vatra oraşului a căpătat o extindere spre nord. Zidurile de incintă trebuie să fi trecut acum de la
o faleză la alta, ca să apere peninsula pe linia marcată de actuala Biserică greacă, de localul Poştei şi de
Tribunal. Dovada o avem în faptul că necropolele elenistice şi cele romane timpurii, identificate astăzi, se
aflau imediat dincolo de aceasta linie 2, pe aria fostei gări centrale. La sfîrşitul seco lu lui al III-iea, după incursi
uni le goţi lor, care au putut avea ca efect o creştere a popu I aţi ei oraşu I u i, prin îngrămădi rea în interioru I
apărat de ziduri a cetăţenilor săi din teritoriul rural, zona cimitirelor elenistice de la marginea vechiului
oraş a fost depăşită, construindu-se un n ou zid ele incintă 3 la cîteva sute de metri mai departe. Pe spaţiul
acesta, mult mărit, s-au construit în secolele IV--VI, peste vechile cimitire greco-romane, străzi şi locuinţe,
ateliere, basilici etc.4• În aceeaşi măsură necropolele au fost mutate mai periferic, în afara noilor ziduri de
incintă ale oraşului.

În linii mari, topografia oraşului ne este astăzi cunoscută. Ultimul zid de incintă, cu un traseu bine 
stabi I it, este cercetat aproape în întregime. Monumentele- descoperite în vremea din urmă: terase, străzi, canale, 
apeducte, fîntîni, temple, edificii publice, depozite de mărfuri, basilici, ziduri de incintă etc. ilustrează în 
mod viu amploarea şi strălucirea civilizaţiei vechiului Tomis. 

Nu este locul să insistăm aici asupra descoperirilor făcute în centrul oraşului5 sau în complexul cu 
mozaic, care se dovedeşte a fi fost în forul comercial al oraşului, legat de portul antic. Nu vom vorbi nici 
despre basi lica cu criptă şi cu frescă pictată, recent descoperită la o mică depărtare de edificiul cu mozaic, 
nici despre cele 400 de morminte din diferite epoci, cercetate în ultimul timp, şi nici despre atelierele de 
prelucrat marmura, despre cuptoarele şi atelierele· de sticlărie ori despre atelierele ceramice de tot felul, 
monumente necunoscute pînă acum şi care au îmbogăţit patrimoniul ştiinţific şi muzeistic al ţării. 

1 A. Ar i c e  s c u, Tomis 1960, Raport preliminar asupra săpăturilor executate de Muzeu/ regional Dobrogea. Săpătura de

control stratigrafic din partea de sud a acropolei tomitane (strada Elena Pavel), în curs de publicare în „Materiale şi cercetări arheo

logice", voi. X. 

2 V. B a r b u, Considerations chronologiques basees sur Ies donnees fournies por Ies inventaires funeraires des necropoles 

tomitaines, în „Studii Clasice", 111, Bucureşti, 1961, p. 203 şi urm.; Tomis 1960, Raport preliminar ... Necropolele tomitane, în curs 

de publicare în „Materiale şi cercetări arheologice", voi. X. 

3 V. Cana r a c  h e. Tomis 1960, Raport preliminar ... Zidul de incintă. Edificiul cu mozaic, în curs de publica1·e în „Mate

riale ş1 cercetări arheologice", voi. X. 

·1 A. R ă d u  Ie s c u, Tomis 1960. Raport preliminar ... Săpăturile din sectorul fostei gări, în cu1·s de publicare în „Mate· 

r1ale şi cercetări arheologice", voi .X. 

5 Do ina G a I b e nu, Tomis 1960, Raport preliminar ... Cercetări În zona acropolei, în cu1·s de publicare în „Materiale 

ŞI cercetări arheologice", voi. X. 
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În primăvara anului 1962 a fost 'descoperit un depozit de opere sculpturale antice, compus din 24 de 
statui şi basoreliefuri de marmură, reprezentînd imagini de divinităţi. 

Descoperirea a fost prilejuită de săpăturile făcute pentru construirea unui bloc de locuinţe pe terenul 
'fostei gări. Aici, sub terasamentul pe care fuseseră aşezate în anul 1860 liniile ferate, se aflau ascunse, într-o 
groapă, sculpturile. 

Colectivul ştiinţific al Muzeului regional de arheologie Dobrogea a prezentat asupra acestei descoperiri 
un raport în faţa conferinţei ar·heologilor romîni, veniţi în acest scop la Constanţa, precum şi o comunicare 
în faţa participanţi lor la Conferinţa internaţională de studii clasice, care a avut loc în aprilie 1962 la Plovdiv, 
în R. P. Bulgaria, 

Clădirea centrală a vechii gări, construită acum 100 de ani 1n centrul Constanţei, cu vechile ei anexe, 
a fost de curînd demolată, obţinîndu-se un imens teren cu vedere largă către port, pe care s-au deschis străzi 
şi bulevarde noi şi s-au ridicat cîteva şiruri de blocuri moderne, cu mari spaţii verzi între ele. Pentru aceste 
lucrări au trebuit să se efectueze numeroase săpături adînci. Imediat, de sub terasamentul liniilor ferate, au 
început să apară dărîmături de construcţii antice şi diferite monumente disparate: capiteluri, coloane, pietre 
scrise, fragmente de statui, vase, apeducte, monede etc. În anul 1960 au ieşit la iveală resturile a două basilici, 

Cu o înaltă înţelegere faţă de monumentele trecutului, autorităţile locale au hotărît rezervarea terenului 
unde au apărut aceste vestigii arheologice masive, pentru ca ele să poată fi cercetate sistematic şi apoi păs
trate ca monumente în aer liber. 

Cele două basilici, cu absidele şi criptele lor arcuite, datează din secolele V-VI. În afară de basilici, 
s-au mai descoperit trei cuptoare de ars ceramică, mai multe locuinţe şi ateliere, traseul în completare al
zidului de incintă, inscripţii, capiteluri, chiupuri, statui, statuete şi multe alte monumente, care constituie
noi dovezi despre extinderea, nebănuită pfnă acum, a Tomisului şi în acest sector.

În primăvara anului 1962, săpîndu-se în apropierea basilicii mari, la circa 30 m spre est, pentru fundaţia 
blocului al cărui amplasament fusese schimbat tocmai pentru protejarea basilicii, un muncitor a dat de capul 
unei statui de marmură reprezentînd o zeitate feminină (v. planul de la pp. 114-115 care cuprinde 
ansamblul de locuinţe de la Ga.ra Veche, punctele arheologice şi locul de găsire a tezaurului). 

Fiind anunţaţi, arheologii de la muzeul din Constanţa au început imediat săpătura sistematică de salvare. 
În cadrul acestei operaţii şi pentru a înlesni înregistrările stratigrafice prin obţinerea profilelor nece,are, a 
fost marcat un spaţiu de 6x4 m, avînd în centru capul statuii iniţial descoperite, (v. plan şi profil p. 116) 
care în acel moment părea că se afla pe vechiul său loc de aşezare (in situ), ceea ce, dacă s-ar fi adeverit, 
ar fi constituit un caz excepţional la noi în ţară. 

În cursul cercetării s-a constatat că legăturile dintre groapa care adăpostea statuile şi straturile de cul
tură superioare fuseseră întrerupte datorită săpăturii de fundaţie a blocului, efectuată înainte de descoperirea 
monumente lor. Singura observaţie arheologică pozitivă de ard i n stratigrafic o constituie existenţa unui frag-
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ment de zid, executat din piatră nefasonată, legată cu pămînt, datînd probabil din secolele V-VI, zid care 
tăia groapa cu statui şi a fost deci construit ulterior îngropării monumentelor. Nivelul fundaţiei acestui zid 
şi modu I de construcţie corespund cu acelea ale ziduri lor cîtorva locuinţe cercetate în acelaşi sector şi datate 
sigur în secolele V-VI. 

Săpătura ne-a dus la constatarea că nu ne aflam în faţa unei singure statui, căci pe măsura adîncirii 
au început să apară alte sculpturi de marmură, toate aşezate în aşa fel, îr.cît să se sprijine unele pe altele 
pentru ca grupul să reziste presiunii pămîntului şi să nu se disloce. În total au fost descoperite 24 de sculp
turi, care, evident, fuseseră adunate şi îngropate în mod organizat. Era greu de înţeles cine şi de ce a făcut 
acest lucru. 

După ce a fost complet degajată, s-a văzut că statuia zeităţii feminine se sprijinea pe un soclu organic, 
tăiat în acelaşi bloc de marmură. Un corn al abundenţei, neavariat, se desprinsese din mîna zeiţei prin rup
tură. La picioarele ei, se vedea un acolit bărbos, ieşind din apă şi rezemat cu mîna stîngă pe o proră de 
corabie. În cursul cercetării, au putut fi recuperate numeroase bucăţele şi aşchii de marmură care, adunate 
şi lipite la locul lor, au dus, a doua zi, la reconstituirea coroanei murale purtată pe cap de acest acolit. 

Lîngă zeiţă se afla aşezată, deasupra celorlalte monumente, statuia întreagă a unui şarpe cu cap fantastic, 
cu trupul încolăcit, prins de un soclu rotund, lucrat din acelaşi bloc de marmură. 

Mai departe au apărut: 
Trei statuete ale Hecatei, situate una lîngă alta şi susţinînd alte piese depuse deasupra lor. O -ediculă 

spartă în două, cu inscripţie, care 'i'ndeplinea aceeaşi funcţie de sprijin pentru alte sculpturi mai mici. Din 
ediculă făcea parte şi imaginea în dublă reprezentare a zeiţei Nemesis, cele două capete fiind rupte de trupuri 
şi împrăştiate la cîţiva metri. 

O statuetă a lui Esculap, de asemenea cu capul rupt şi depărtat de trup. 
Statueta fragmentată a unui Dioscur cu capul rupt şi aruncat între alte fragmente. 
Un bust întreg, mare, care fusese aşezat cu faţa în jos şi care abia mai tîrziu a fost identificat cu zeiţa Isis. 
De asemenea au fost găsite mai multe plăci cu basoreliefuri, toate în poziţie verticală, intercalate strîns 

printre celelalte sculpturi (fig. 1, 2, 3). 
Grupu I fiind demontat cu grijă, monumente le au primit o pri mă tratare eh iar pe teren. După ce au fost cură

ţate şi marcate, au fost am ba I ate şi trimise în latoratoru I muzeului, unde toate fr2[ rrentele au fost fixate I a locu I lor. 
După două săptămîni, sculpturile puse la punct au fost expuse într-o sală special amenajată la primul 

etaj al Muzeului regional de arheologie Dobrogea. 
În acest timp, cercetările şi sondajele continuau pe teren, cu grija de a nu se pierde nici un indiciu 

care ar fi putut aduce o contribuţie la studierea în ansamblu a valoroasei descoperiri. Totuşi, aceste cercetări 
complementare n-au dus la un rezultat pozitiv, deoarece pămîntul de deasupra gropii fusese săpat pe o adîn
cime de circa 3 m înainte de intervenţia noastră. 

În lipsa acestui strat, profilele obţinute prin săpătura arheologică nu ne-au permis să înregistrăm nive
lul de la care a început să fie săpată în vechime groapa. 
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S-a constatat însă că pămîntul de umplutură, atît cît rămăsese în groapă, conţinea un număr, cie altfel
destu I de redus, de fragmente ceramice caracteristice seca le lor 111-1 V. Considerăm că această indicaţie este 
totuşi relativă pentru precizarea în timp a momentului îngropării monumentelor, deoarece - repetăm - nu 
ştim ce fel de date ne-ar fi adus stratul dispărut. 

Pentru ordinea de prezentare a pieselor în lucrarea de faţă, aveam de ales între mai multe criterii: 
unul de ordin mitologic, altul bazat pe cronologie şi, în fine, al treilea legat de valoarea artistică a pieselor. 
Ne-am oprit la criteriul mitologic, pentru a nu separa între ele reprezentări ale aceleiaşi divinităţi pe motivul 
vechimii lor diferite, al modului diferit de execuţie sau al deosebirilor calitative. 

În felul acesta s-au obţinut patru grupe, fiecăruia dintre cei patru colaboratori care au lucrat pe teren 
revenindu-i sarcina de a prezenta cîte una din ele, după cum urmează: 

1. Fortuna şi Pontos, zeii protectori ai oraşu,\ui Tomis (V, Canarache);
2. Cybela, Bacchus (două basoreliefuri), Mercur, Esculap, Isis, Diana, zeităţi principale ale panteonului

greco-roman (A. Rădu \eseu); 
3. Selene, Hecate (trei statuete şi două basoreliefuri), Graţiile, Nemesis, Dioscurii, toate zeităţi greco

romane (V. Barbu); 
4. Cavalerul Trac (patru basoreliefuri), Mithras, Şarpele, divinităţi dinafara panteonului clasic (A, Ari

cescu). 
Prezentarea monumente lor este urmată de un capitol în care vom discuta cauze le şi momentu I îngro

pării şi vom face cîteva consideraţii generale asupra valorii artistice, a stilului şi a datei sculpturilor. De 
asemenea, acolo vom vorbi despre problem a ate I iere lor locale şi despre împrejurări le istorice de care se 
leagă acest depozit de sculpturi. 

Interesul deosebit pe care tezaurul descoperit \-a iscat în masele largi s-a manifestat chiar în vara 
anului 1962, cînd noile sculpturi, expuse în sălile Muzeului regional de arheologie Dobrogea, au fost admi
rate de peste 300 de mii de vizitatori, 

· Dorinţa noastră a fost să punem cît mai curînd la îndemîna cititorului primele date şi aprecieri asupra
celor 24 de monumente. În acest fel credem că răspufldem cerinţei maselor largi, care aşteaptă cu viu interes 
o lucrare cu acest subiect, utilă, de altfel, şi specialiştilor care, într-o formă sumară, vor găsi aici cu un
moment mai devreme datele esenţiale ale unei descoperiri atît de importante, rămînînd ca un studiu mai
aprofundat asupra tezaurului de sculpturi de la Constanţa, pretinzînd un răgaz mai îndelungat, să fie realizat
în viitor.

V, CANARACHE 

Responsabilul şantierului arheologic Tomis. 
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1. FORTUNA CU PONTOS

lnv. 2001. Înălţime: 1,550 m; înălţimea so
clului: 0,100m; Pontos, înălţime:0.490m; 
coroana murală: 0,046m.(fig.4,5,6,7,8,9) 

Statuie lucrată în marmură albă, fină. Monumentul, în general bine păstrat, are totuşi o serie de dete
riorări produse înainte de îngropare. Lipsesc: mîna dreaptă a zeiţei, în care ţinea sceptrul, pe veşmînt 
observîndu-se punctele în care se făcea legătura sceptrului cu corpul; vîrful piciorului drept împreună cu o 
parte din soclu; jumătatea superioară a trunchiului arborelui pe care se sprijină Pontos şi mîna stîngă a 
acestuia, mai jos de cot. Ciuntituri la nasul şi la ochiul stîng al Fortunei, la diademă, la figura lui Pontos 
şi la corabia pe care se reazemă acesta. Cornul abundenţei, cu o parte din mîna stîngă a zeiţei şi coroana 
murală de pe capul lui Pontos au fost puse la loc după descoperire. 

Fortuna în picioare, în poziţie de repaus, ţine în mîna stîngă cornul abundenţei. Tn mîna dreaptă, 
care lipseşte, ţinea un lung sceptru. Zeiţa poartă pe cap o diademă. Este îmbrăcată cu un chiton lung, strîns 
Ic: mijloc. Partea de jos a chitonului prezintă pliuri verticale dese. Zeiţa poartă un himation bogat, ridicat 
pe cap ca un văl şi adus în faţă pe după umărul şi cotul mîinii drepte, răsucit sub sîni, de unde cade în 
jos pînă sub genunchi, cu capătul trecut peste b1-aţul stîng. Cutele din faţă sînt foarte amănunţit lucrate, 
spre deosebire de cele din mijlocul spatelui, care apar numai schiţate şi nefinisate. 

Coapsa şi genunchiul drept se conturează frumos prin veşmînt. 
Părul ondulat al zeiţei este pieptănat cu cărare la mijloc. Două şuviţe buclate cad pe umăr în faţă. 
Capul este puţin întors spre dreapta, cu o uşoară arcuire a gîtului înalt. Ochii au pupilele reprezen-

tate plastic, prin adîncire. Buzele cărnoase. 
Întreaga înfăţişare a corpului respiră maiestate şi severitate, execuţia artistică fiind de bună calitate. 
Pontos, zeul Mării Negre, apare în stînga zeiţei, ieşind nud dintr-un soclu de frunze de acant - pro

babil un mijloc de a înlocui valurile mării, care nu puteau fi redate destul de sugestiv pe un spaţiu atît 
de miniatural. Nu i se vede trupul decît pînă sub şolduri. Cu mîna dreaptă se sprijină de un trunchi de 
arbore, iar cu stînga de prora unei corăbii. Din corabie este redată, schematic, numai jumătatea din faţă 
Zeul susţine pe cap coroana murală, înfăţişînd un zid de cetate cu o poartă cu două intrări arcuite, măr
ginită de turnuri. În detalii este reprodusă pînă şi forma blocurilor din care era construit zidul. Părul şi 
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barba, cîrlionţate, ude, ca şi detaliile anatomice ale trupului cu muşchiulatura puternică, sînt redate cu 

exactitate. Pontos are privirea îndreptată în sus, spre capul zeiţei. 

Pentru cei vechi, zeiţa numită în limba greacă Tyche, iar în latină Fortuna, era personificarea influen

ţelor capricioase. Uneori nefavorabilă, de cele mai multe ori binefăcătoare, această divinitate reprezenta 
norocul şi neprevăzutul, fără a se conduce după vreo lege sau normii. 

Cetăţile antice îi înălţau statui şi îi dedicau temple. În fruntea tuturor decretelor, la începutul tuturor 

acţiunilor, în orice situaţie cît de cît nesigură, era invocată Tyche. 

În epoca elenistică, dar mai ales în aceea a dezvoltării şi a triumfului lmpe1·iului Roman, Tyche sau 

Fortuna devine o zeitate mult 1·ăspîndită şi începe să fie considerată fondatoare şi protectoare a diferitelor 

oraşe. Cultul său, dezvoltîndu-se tot mai mult la Roma, se răspîndeşte şi în întreg Imperiul Roman. 

La început Fortuna este pusă în legătură cu alte divinităţi, ca Spes şi Fides, apoi, prin asociere cu 

Isis, devine Fortuna Panthea, căp.ătînd o şi mai mare popularitate. 

Fortuna este reprezentată de obicei, ca o femeie tînără, cu privirea neclintită. Totdeauna bogat drapată, 

ea poartă într-o mînă cornul abundenţei, iar în cealaltă un sceptru, o pateră, caduceul sau, ca protec
toare a navigaţiei, o cîrmă. Adesea are la picioare roata norocului. 

Cînd apare ca protectoare a unui oraş, Fortuna poartă pe cap o coroană murală, simbolizînd zidurile 
acelui oraş. 

La picioarele ei este reprezentată uneori şi o altă divinitate, personificare a unui element geografic, 

care ajută la identificarea oraşului respectiv. Astfel este cunoscută statuia Fortunei ca protectoare a oraşului 

Antiochia, la picioarele căreia iese din apă bustul lui Oronte, personificare a fluviului care trecea prin 
acel oraş. Ca protectoare a Romei, statuia ei are la picioare pe zeul c'are personifică fluviul Tibru. 

La noi, găsim pe Tyche-Forunat protectoare a oraşului Tomis încă din primul secol al erei noastre, 

poate chiar sub August. O monedă tomitană din secolul I înfăţişează pe avers bustul zeiţei Tyche-Fortuna 
purtînd pe cap coroana murală cu trei turnuri1

. Pe monedele locale, bătute sub împăraţii următori, nu o 

mai întîlnim însă. Abia sub Antoninus Pius ea reapare, purtînd un ca/athos ori un văl. Din anul 161, de la 

Marcus Aurelius, o găsim cu coroană murală pe monedele imperiale bătute la Tomis, deci ca protectoare 

a oraşului. 

Începînd din anul 193, de la Septimius Severus, apare cu coroană murală şi, pentru prima oară, la picioa
rele Fortunei apare chipul lui Pontos ieşind din apă şi purtînd pe cap mandibule de crustacee. 

De aici înainte o regăsim pe Fortuna, împreună cu Pontos, ca divinitate protectoare a oraşului Tomis, 

pe toate monedele, pînă la Filip Arabul, cînd încetează emisiunile monetare ale oraşelor pontice din Do
brogea. 

1 B eh ren d t Pic k un d K u r t Re g I i n g, Dieantiken Miinzen Nord-Griechenlands, Berlin, 1910, voi. li, N. 2496,
Tab. VI, 1. 
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Iniţial, în mitologia greacă, Pontos personifica toate mările. Cu timpul, el ram1ne însă numai zeul 
specific al Mării Negre (Pontus Euxinus), astfel că pe monedele tomitane din epoca romană apare ca un 
simbol determinant al oraşului, considerat pe acea vreme metropolă a Pontului. 

În reprezentarea de care ne ocupăm, Pontos e înfăţişat alături de Fortuna, purtînd pe cap - el, iar 
nu zeiţa - coroana murală de formă pentagonală, cu turnuri şi porţi, simbolizînd zidurile tomitane. Aceasta 
ne-ar îndreptăţi să socotim că şi el era considerat protector al oraşului şi al portului Tomis, împreună cu 
Fortuna. 

Pe baza aspectului stilistic, statuia poate fi apreciată ca o bună lucrare din a doua jumătate a seco
lului al II-iea, sau cel mai tîrziu de la începutul secolului al III-iea, datare care corespunde şi cu seria emi
siunilor monetare tomitane care au pe revers grupul Fortuna cu Ponto�. 
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4. Grupul Fortuna cu Pon
tos(nr.1)
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5, Grupul Fortuna cu Fon
tos (nr-. 1). Spate 
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�- Grupul Fcrtuna cu Pen
tos (nr. 1). Detaliu -- Fer
tuna cap 
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7. Grupul Fortuna cu Pon
tos (nr. 1). Detaliu - Pon
tos

; 
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8. Grupul Fortuna cu Pon
tos (nr. 1). Detaliu - Pon- · 
tos profi I 
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9. Grupu I Fortuna cu Po.n
tos (nr. 1).. Detaliu - Pan
tos cap 
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2. CYBELA

lnv. 2011. Înălţime: 0,200 m; lungime: 
0,140 m; lăţime: 0,090 m. (fig. 10, 11) 

Statuetă de marmură albă, fină, cu cristale mici, înfăţişînd pe zeiţa Cybela stînd pe tron. Tronul, tăiat 
simplu şi grosolan, are baza mult mai lată decît rezemătoarea lui, care se _îngustează către partea supe
rioară. 

Cybela poartă pe cap ca/othos-ul, puţin supraînălţat faţă de rezemătoarea tronull:li. Părul coboară la 
spate într-o succesiune de bucle simetric dispuse, însă sumar schiţate. 

Lucrarea este rudimentară. Din pricina coroziunii marmurei, detaliile feţei abia se mai întrevăd. 
În mîna dreaptă, zeiţa ţine patera. Mîna stîngă de la cot în jos lipseşte. Gaura aflată la încheietura 

antebraţului dovedeşte fie că mîna a fost lucrată separat şi fixată cu ajutorul unei bare de fier prinse în 
această gaură, fie că a fost ruptă şi apoi restaurată. O proeminenţă de lîngă antebraţ, precum şi urmele 
unor avarii pe genunchiul stîng arată că a existat aici şi un simbol, acum dispărut. 

Zeiţa este îmbrăcată cu un chiton care coboară pînă la glezne şi peste care se suprapune himationul. 
Drapajul este executat sumar, liniile indicînd cute neîngrijite. 

Picioarele zeiţei se sprijină pe pragul tronului. 
Monumentul, judecat în ansamblu, este lucrat cu neglijenţă, fără respectarea proporţiilor, fără tratarea 

detaliilor. Pare mai degrabă o sculptură abia schiţată şi părăsită încă de la începutul lucrului. Data lucrării 
corespunde secolului al III-iea, la car.e se referă majoritatea celorlalte sculpturi cje care ne_ocupăm. 

Cybela este o divinitate orientală, originară din Frigia. De timpuriu a fost asimilată de "greci cu o divi
nitate a lor, cunoscută sub epitetul de Marea Mamă sau Mama Zeilor. Pe la sfîrşitul secolului al III-iea î.e.n., 
o adoptă şi romanii, numind-o lv1ogno moter. 

Cybela era considerată zeiţă a pămîntului, simbolizînd fertilitatea. Ea era imaginată ca trăind în adîncul 
codrilor sau pe crestele cele mai înalte ale munţilor, dominînd natura în toată sălbăticiunea ei. 

Pretutindeni unde i s-a răspîndit cultul, i s-au înălţat temple, statui şi basoreliefuri. Imaginea Cybelei 
figurează adeseori pe monede, iar numele ei - în inscripţii. 

Pe monumentele obişnuite, Cybela apare şezînd pe tron şi purtînd mai multe simboluri, cum sînt: 
colothos-ul aşezat pe cap şi închipuind un coş cu fructe, simbol al fecundităţii şi al abundenţei; tympanul, 
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10. Cybela (nr. 2) 
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11. Cybela (nr. 2). Semi
profi I 
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un fel de tamburină, ca aceea care se folosea ca instrument muzical în timpul ceremoniilor legate de cultul 
ei; sceptrul sau cornul abundenţei, ţinut în mîna stîngă; o pateră ori un mănunchi de spice sau de maci, 
ţinut în mîna dreaptă. 

Cu aceste simboluri o întîlnim şi pe monumentele de epocă romană din Dobrogea, ca urmare a răs
pîndirii cultului ei în aceste părţi ale imperiului. 

În cazul statuetei de aici, care pare să dateze din prima jumătate a secolului al III-iea, aceste atribute 
Ii psesc, abia putîndu-se discerne indicii pentru eventuala reprezentare a unora dintre ele. De asemenea Ii p
sesc leii, animale care de cele mai multe ori sînt asociate la imaginile acestei zeiţe. 
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3. BACCHUS

lnv. 2015. Înălţime: 0,320m; lăţime: 
0,210 m; grosime: O 087 m (fig. 12)

Basorelief de marmură gălbuie, z_aharoidă, cu cristale mari. Placa are de jur împrejur un chenar simplu. 
În centrul reliefului, Bacchus în poziţie de repaus. Pe cap, are o cunună de sub care apare părul, în bucle 
mari. Este îmbrăcat cu tunică scurtă şi cu himation, care ajunge pînă la genunchi. Himationul, prins pe 
umărul stîng, se �etrece la spate, înfăşoară braţul drept şi apoi coboară desfăşurat. La mijloc zeul este 
încins cu o piele de capră, iar sub piept, cu o centură. Este încălţat cu cizme scurte. Mîna stîngă, ridicată 
la înălţimea capului, ţine thyrs-ul. Cu dreapta ţine de toartă cantharos-ul, pe care îl întoarce spre capul 
panterei. 

În stînga reliefului, jos, apare o cistă. În jurul acesteia este încolăcit un şarpe, căruia nu i se vede 
capul şi a cărui coadă se proiectează perpendicular pe inelele corpului încolăcit. 

Bacchus este unul dintre cei mai populari zei ai lumii antice. Această divinitate a pătruns din Tracia 
în Grecia într-o vreme foarte îndepărtată, întruchipînd rodnicia vegetaţiei şi în special a viţei de vie. 

Numele lui grec cel mai vechi este Dionysos. Mai tîrziu, prin asimilare cu o divinitate ana logă din 
Asia Mică, i s-a dat şi numele de Bacchus, care s-a bucurat de cea mai mare răspîndire în epoca romană, 
cînd foarte adesea era preferat aceluia de Dionysos. În epoca romană, zeul mai era numit şi Liber, printr-o 
altă asimilare, cu o veche divinitate italică, a rodniciei vegetale. 

În cadrul sărbătorilor închinate lui Dionysos-Bacchus şi care aveau loc primăvara, cultul acestui zeu 
implica un adevărat cortegiu sacru în care erau integrate mai multe divinităţi acolite de caracter agrest şi 
pastoral, ca Pan, Priap, Silen, Satirii. Cultul era însoţit de manifestări exuberante, fireşti pentru o sărbă
toare a vinului: beţie, dans, muzică, împinse pînă la orgie. 

Sărbătorile dionisiace nu aveau însă numai acest aspect, ci erau folosite şi ca un prilej de manifestare 
a aptitudinilor artistice, căci în cadrul lor se organizau concursuri de muzică, dans şi sport. Din cultul lui 
Dionysos-Bacchus s-a născut arta reprezentări lor teatrale. 

Din adînca antichitate, Dobrogea a fost un loc de largă răspîndire a numeroase credinţe şi obiceiuri 
străvechi. Un loc de frunte 1-a ocupat aici cultul tradiţional al lui Dionysos sau Bacchus, care reflectă, pe 
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lîngă rodnicia viţei, şi ideea generală de fertilitate în legătură cu una dintre principalele ocupaţii ale popu
laţiei din această regiune: agricultura. 

Încă din epoca elenistică i se înalţă zeului temple la Callatis şi, după toate probabilităţile, şi la Histria 
şi la Tomis. Asociaţiile de credincioşi îi ridicau monumente şi altare şi organizau sărbători în cinstea lui. 
De asemenea, pe aversu I a numeroase monede emise de ate I iere le oraşe lor pontice apare imaginea aces

tui zeu. 
În epoca romană, Bacchus continuă să fie, în credinţa locuitorilor, un zeu de frunte. Printre nume

roasele sale reprezentări găsite la Tomis, menţionăm un interesant relief din timpul împăratului Gordian 
şi o sculptură înfăţişînd pe zeu împodobit cu o coroană încărcată de iederă şi de struguri. Multe monumente 
epigrafice arată că în cetăţile vest-pontice se desfă�urau în cinstea lui Dionysos concursuri muzicale şi de 
dramă, organizate de un magistrat desemnat în chip special. 

Relieful mai sus p1-ezentat constituie o lucrare slabă, în care detaliile au fost în cea mai mare pa rte 
neglijate. Desigur că meşterul se bizuia pe pictură pentru marcarea detaliilor nerealizate prin sculptură. 

Data: probabil prima jumătate a secolului al III-iea. 

www.ziuaconstanta.ro



12. Bacchus (nr. 3)

www.ziuaconstanta.ro



4. BACCHUS

lnv. 2014. Înălţime: 0,475 m ;  lăţime: 
0375 m; grosime: 0,075 m (fig.13,14,1S,16) 

Relief votiv pe placă de marmură gălbuie cu cristale mari, înfăţişînd pe Bacchus însoţit de principalii 
lui acoliţi. 

Poartă o inscripţie în limba greacă. 
Basorelieful are în partea superioară un fronton cu acrotere simple; în centrul frontonului se relie

fează un vas, din care ies lujeri de iederă cu frunze. În părţile laterale, doi pilaştri fac legătura între bază 
şi fronton. 

Inscripţia are un rînd scris pe fronton şi alte două pe bază. 
Figura centrală a basoreliefului este a lui Bacchus, înconjurat de patru divinităţi, ale căror 1mag1ni 

sînt dispuse în cîte unul din cele patru unghiuri ale cîmpului. 
Bacchus poartă pe cap o cunună bogată, împletită din frunze de viţă şi de iederă, de sub care iese 

părul buclat. Este îmbrăcat cu tunică lungă pînă la genunchi, al cărei drapaj este bine redat. În picioare 
poartă cizme scurte. Mîna stîngă, înălţată pînă în dreptul capului, ţine thyrs-ul. În cea dreaptă, un can

thoros. Chipul tînăr, imberb, poartă caracteristicile reprezentărilor din epoca romană, 
În partea stîngă, jos, apare în picioare, pe un soclu rotund, Priap, cu corpul nud şi cu barbă, purtînd 

o pînză răsucită în jurul capului. Mîinile, alungite de-a lungul trupului, sînt împreunate la mijlocul corpului
ca pentru a ţi ne fructe.

Sprijinindu-se cu picioarele din faţă pe acelaşi soclu rotund, se înalţă pantera neliniştită, care întinde 
capul spre vasul ţinut de Bacchus, de unde curge vin. 

Deasupra lui Priap, în colţul superior stîng, apare imaginea unui satir, cu picioare de ţap, cu barbă şi 
cu coarne, stînd pe un suport care pare că se desprinde d în coloana ed icu lei. 

Satirul culege struguri din coarda cu frunze şi cu ciorchini, pe care se şi sprijină cu picioarele. 
În dreapta reliefului, jos, este redat corpul de dimensiuni reduse al lui Pan, îmbrăcat cu tunică pînă 

la genunchi. Se distinge capul cu barbă şi cu păr abundent, din care se desprind coarnele schiţate grosolan. 
Pe cap poartă o tavă mare cu fructe, pe care o ţine de margine cu mîna stîngă ridicată. Mîna dreaptă, 
coborîtă lateral, se sprijină pe un toiag. 
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Din cauza indiciilor de îmbrăcăminte şi a impreciziei detaliilor, am putea avea unele îndoieli asupra 
identificării acestei figuri cu Pan, dar prin analogie cu nenumărate scene dionisiace mai clare, constatăm că 
figura ocupă locul în care obişnuit este reprezentat Pan, cu tava de fructe pe cap. 

Colţul superior drept este rezervat unei divinităţi care în mod obişnuit nu apare în cortegiul lui Bac
chus: este Călăreţul Trac mer·gînd la pas. Unul din picioarele din faţă ale calului se află ridicat în dreptul 
unui mic altar. Călăreţul, ale cărui amănunte vestimentare sînt foarte şterse, poartă hlamida pe spate şi 
ţine cu ambele mîini căpăstrul animalului. Deasupra lui, chiar în colţul reliefului, se vede imaginea unui 
arbore, între ale cărui ramuri, cu capul întins în afară, apare un şarpe încolăcit. 

Menţionăm că se cunosc foarte puţi ne cazuri în care Cavaleru I Trac să apară împreună cu Bacchus. 
Lucrarea este rustică, expeditivă, fără nici o dovadă de preocupări artistice. 
Inscripţia dedicatoare conţine litere mai mici în rîndul de pe fronton şi mai mari în celelalte două 

rînduri de jos, cu înălţimi între 0,9-1 ,4 cm. Scrisul nu prezintă caracteristici grafice deosebite; remarc:1m 
literele epsilon şi sigma lunare. 

�tovucrep, ciya67i TUXY), ka0·we:µ6ve:t 

'Ax.uAe:î:voi; 'Ap-re:µtSwpou xa-re:u

X�v e:1huXwi; 'e:1t' &ya64i. 

Traducere: «Noroc bun! Lui Dionysos Kathegemon Aquilinus al lui Artemidoros (a pus) acest ex vato 
(ofrandă) în împrejurări fericite, spre binele său». 

După cum se vede, textul inscripţiei, care a fost dedicată zeului vinului de către un grec romanizat, 
atestă cuvîntul Kothegemon (conducător), un epitet al zeului încă ne.atestat pînă acum pe teritoriul Dobrogei. 

După maniera sa de lucru, străină de preocupări artistice, cu detalii le neglijate şi cu unele disproporţii, 
ca şi după forma literelor inscripţiei, acest relief datează din prima jumătate a secolului al III-iea. 
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5. MERCUR

lnv. 2017. Înălţime: 0,280 m; lăţirne: 
0,160 m; grosime: 0,040 m. (fig. 17, 18) 

Basorelief de marmură albă, fină, cu o spărtură mare în colţul superior stîng, spărtură care a făcut 
să dispară, în bună parte, mijlocul frontonului şi una din acrotere. 

În centru, pe întreaga înălţime, este reprodusă imaginea nudă a zeului Mercur. Corpul, disproporţionat, 
este realizat într-un mod primitiv, cu trăsături neregulate, toracele mai larg spre abdomen, picioarele scurte. 

Pe cap, în dreapta, se observă o proeminenţă corodată, care n-ar putea fi decît un indiciu de aripioară. 
Cealaltă aripioară lipseşte total, colţul plăcii fiind spart. 

În jurul gîtului se văd, grosolan schiţate, faldurile hlamidei, închipuită ca acoperind spatele, pentru a 
reapărea în faţă, cu un colţ înfăşurat pe mîna stîngă, aceeaşi în care zeul ţine caduceul, reprezentat în pro
porţii enorme şi foarte rudimentar. Şerpii caduceului apar ca două cercuri simple suprapuse, iar bastonul ca 
un ax care le uneşte. 

În mîna dreaptă, Mercur strînge punga cu bani, atribut esenţial al calităţii sale de zeu al comerţului. 
Jos, în dreapta, este reprezentată partea anterioară a unui berbec al cărui bot pătrunde puţin în chenar. 

În partea stîngă apare un cocoş, alt atribut al zeului. 

Mercur era unul dintre zeii cu cele mai numeroase şi variate atribute. Era adorat în toată lumea elenă 
cu numele de Hermes, iar de romani cu acela de Mercurius. Înainte de toate era considerat mesagerul zeilor, 
curierul care executa ordinele încredinţate. Era cel care, neobosit, fugea ca gîndul, ajutat de aripile de la 
picioare, pentru a duce veştile de la un zeu la altul. Această funcţie este în strînsă legătură cu o altă semni
ficaţie a lui, acela de zeu al aerului. 

Altă funcţie importantă a lui Mercur era aceea de zeu al comerţului. Tot lui Mercur i se atribuie însu
şirea de a ocroti şi a asigura înmulţirea animalelor. 

Mercur era considerat şi ca însoţitor în infern al celor morţi, ceea ce a făcut ca să fie introdus printre 
zeităţi le htonice. 

Funcţia lui de sol şi de interpret al Olimpului a dat naştere, în epoca elenistică, unei alte interpretări 
mitologice, aceea de zeu al vorbirii alese, al iscusinţei în exprimare. 

38 

www.ziuaconstanta.ro



17. Mercur (nr. 5) 

www.ziuaconstanta.ro



În reprezentările statuare şi pe basoreliefuri, Mercur este înfăţişat cu mai multe simboluri, corespunzînd 
diferitelor sale funcţii. Cele mai frecvente sînt: caduceul, simbolul funcţiei de mesager al zeilor, servind şi ca 
baghetă magică, şi aripile de la picioare sau de la cap, simbolizînd însuşirea zeului de a zbura iute. 

Bas ore I iefu I din Constanţa, de care e vorba aici, de o execuţie extrem de rustică, este interesant numai 

prin simbolurile reprezentate, care nu apar atît de multe pe nici un alt monument din Dobrogea înfăţişînd 

pe Mercur. 
Şi acest relief, după toate semnele, datează din prima jumătate a secolului al III-iea. 

18. Mercur (nr. 5). Deta I ÎL 
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6. ESCULAP

lnv. 2013. Înălţim.e: 0,535 m. (fig. 19, 20) 

Statuetă de marmură gălbuie, fină, cu crista.le mărunte. A suferit încă din antichitate stricăciuni mari, 

care au dus la dispariţia simbolurilor şi a unor părţi componente ale corpului. Gîtul lipseşte pe aproape toată 

înălţimea, astfel încît părţi le rupte nu se mai suprapun exact. 

Mîna dreaptă lipseşte de la umăr, iar cea stîngă din apropierea cotului. Atît la gît cît şi la mîini, în 

centrul suprafeţelor secţiunilor - bine şlefuite la mîini -, se păstrează găurele cu un diametru de 5 mm, în 

care au fost introduse în antichitate bare metalice, pentru asigurarea legăturii dintre părţile juxtapuse. O 

bară identică a fost introdusă şi în şoldul drept, desigur pentru a face legătura cu mîna întinsă lateral în jos. 

Acelaşi procedeu se constată şi la picioare, care, cu ajutoru I unor bare de fier ce străpungeau vertical 

gleznele şi tălpile, erau fixate de o bază dreptunghiulară cu care tălpile fac corp comun. Sudura a devenit 

necesară ca o reparaţie, în urma unor rupturi suferite de statuetă în dreptul gleznelor. Metalul, oxidîndu-se 

şi di latîndu-se, a făcut să crape marmura în punctele de legătură. 

Avarii serioase a suferit monumentul şi în alte părţi. Lateral, în stînga, faldurile himationului, împreună 

c.u mîna şi toiagul pe care se încolăcea şarpele, au fost distruse, păstrîndu-se numai foarte puţin din partea

superioară a toiagului şi a corpului reptilei.

Fisurile de pe piept, spate, şold şi de la poalele himationului, precum şi numeroase pete negre de arsură 

denotă trecerea statuetei printr-un incendiu. 

Chipul divinităţii respiră eleganţă şi maiestate. Statueta reprezintă atitudinea caracteristică imaginilor 

lui Esculap: piciorul drept încordat, corpul sprijinit pe toiag, înspre stînga. 

Capul, de bărbat matur, are faţa senină şi plină de blîndeţe. Ochii, cu pupila tratată plastic, privesc 

înainte. Părul este pieptănat late1·al, cu cărare la mijloc şi adunat mai mult în faţă, umbrindu-i fruntea. 

Poartă barbă scurtă, dar deasă, pieptănată în două părţi. 

Himationul, căzut de pe umeri şi de pe piept, înfăşoară braţul drept, se petrece pe la spate, se întinde 

pe curbura şoldului drept, acoperă în faţă picioarele şi pîntecele, pentru ca să se înalţe apoi în cute pînă 

la subţioară unde, înnodîndu-se cu prima lui parte, face să cadă un fald mai bogat de-a lungul piciorului 
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stîng. Veşmîntul este realizat astfel, încît partea superioară a corpului ram1ne nudă, bustul atletic al zeului 
fiind frumos redat. De la mijloc în jos, corpul este acoperit de himation, lăsînd să se vadă doar partea de 
jos a picioarelor, încălţate în sandale, ale căror curele şi tălpi au fost conturate cu minuţiozitate. 

Desigur că mîna dreaptă, ruptă de la umăr, cobora lateral în jos şi ţinea cupa, celălalt simbol cu care 
în mod obişnuit este înfăţişat Esculap. 

Cei vechi îl considerau pe Esculap ca zeu al medicinei. Datorită puterii tămăduitoare care i se atribuia, 
acest zeu a devenit foarte popu Iar. 

Pe diferitele monumente antice, zeu I este reprezentat cu păr bogat şi cu barbă, cu faţa senină, cu pri
virea blîndă. În mod obişnuit se sprijină pe un toiag, în jurul căruia se încolăceşte un şarpe, simbol al rege
nerării. În cealaltă mînă zeul ţine alt simbol: un vas, o tăbliţă de scris sau un glob. 

În Dobrogea, reprezentările lui Esculap şi atestările epigrafice din epoca elenistică sînt foarte rare şi 
îndoielnice. Pentru epoca romană, reprezentările devin mai frecvente, atît pe monumentele sculpturale, cît 
şi, mai cu seamă, pe monedele tomitane. 

Statueta noastră reprezintă o copie de epoci\ romană, de la sfîrşitul secolului al II-iea sau începutul 
secolului al III-iea, după un tip clasic grecesc. Ea constituie un produs al unui atelier în care se mai păstrau 
bunele tradiţii artistice ale trecutului. Deşi pe alocuri unele amănunte sînt tratate fugitiv, totuşi prin reali
zarea cu exactitate a proporţiilor, a detaliilor anatomice şi a faldurilor veşmîntului, statueta lui Esculap 
este una dintre piesele bune ale depozitului de sculpturi. 
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7. ISIS

lnv. 2002. Înălţime: 0,775 m. (fig. 21, 22, 
23, 24) 

Bust în mărime naturală, din marmură albă cu cristale mari, fin şlefuită. O spărtură provocată în vechime 

pe marginea inferioară din dreapta a bustului nu afectează decît foarte puţin monumentul, care, în rest, 

se conservă în stare perfectă. Este, în general, unul dintre puţinele exemplare păstrate la noi din antichitate, 

căruia nu-i lipseşte nici un detaliu al figurii. 

Pieptănătura, trăsăturile feţei şi veşmintele, cu caracteristicile lor, sînt realizate într-o manieră originală. 

Părul, foarte bogat, prezintă pieptănătura obişnuită a zeiţei: despărţit la mijloc de o cărare, care se 

prelungeşte la spate pînă aproape de ceafă. Adunat mai mult în faţă, unde formează două rulouri suprapuse 

de mărime egală, încadrează fruntea şi coboară lateral pe după tîmple, ondulîndu-se, La ceafă, liniile uşor 

ondulate ale şuviţelor se op1-esc pe o linie cU1-bă, mai adîncită. Această linie, vizibilă numai la ceafă, con

stituie o demarcaţie netă între partea superioară şi cea. inferioară a pieptănăturii. Rulourile suprapuse din 

faţă şi şuviţele de păr de pe creştet se transformă, sub linia de demarcaţie, într-o succesiune de zece bucle 
lungi şi groase, care coboară pe umeri şi pe spate. 

Pe creştetul capului, imediat după rulouri, apare o proeminenţă arcuită, cu deschiderea spre creştet, 

însă scurtată: este semnul cornului de lună, simbol frecvent în reprezentările statuare ale zeiţei. După semi

luna cu vîrfurile retezate, se vede o gaură dreptunghiulară de circa 4 cm adîncime, făcută probabil pentru 

a se fixa într-însa un alt simbol: o floare de lotus. 

Arcadele sprîncenelor, arcuite şi frumos alungite, completează expresivitatea ochilor mari, cu privirea 

blîndă îndreptată înainte. Pupilele sînt tratate plastic. Spre deosebire de mulţimea altor statui greco-romane, 

la care condiţiile vitrege în care au străbătut veacurile au lăsat stricăciuni iremediabile, mai ales la nas, bustul 

tomitan al lui Isis conservă intacte toate amănuntele feţei. Gura mică, cu buzele cor,turate într-un surîs abia 

perceptibil, bărbia proeminentă, obrajii mari, gîtul gros, sugerează imaginea unei femei mature, pe care 

artistul anonim se pare că a cioplit-o în mai-mură după un model viu, 

Peste chitonul care lasă gîtul puţin dezvelit, zeiţa este îmbrăcată cu un himation ale cărui colţuri sînt 
adunate şi legate într-un nod pe piept. Nodul formează o fundă, ale cărei bucle cad vertical. 
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Spatele bustului a fost golit în interior, fiind păstrată numai pe mijloc o coloană prismatică verticală, 
în prelungirea soclului rotund. 

Isis este o divinitate egipteană, care a pătruns în panteonul clasic în epoca elenistică. 
Egiptenii o socoteau pe Isis zeiţă protectoare a grînelor, a dragostei, a căsătoriei, a fecundităţii şi a 

sănătăţii. Cu aceste atribute de bază, ea a pătruns în panteonul clasic, fiind asemănată cu alte zeităţi, ale 
căror atribute ccrespund vechi lor ei funcţii: cu Hera, zeiţa căsătoriei, cu Demeter, zeiţa grînelor, cu Afrodita, 
zeiţa fecundităţii şi a dragostei, cu Hygieia, zeiţa sănătăţii. 

Cultul zeiţei egiptene a devenit din ce în ce mai popular şi s-a răspîndit în mase. 
În complexul concepţiilor mitologice care se manifestau sub forme şi atitudini diferite, atributele zeiţei 

Isis, graţie populari tăţii ei din ce în ce mai mari şi a unei adoraţii tot mai răspîndite, se înmulţesc. Zeiţa 
primeşte astfel - în afara atributelor enumerate mai sus - altele noi, care o fac să fie considerată, în genere, 
ca zeiţă a vegetaţiei, a lunii, a norocului etc În felul acesta ea este asimilată cu Selene, cu Fortuna şi cu 
alte divinităţi, căpătînd la un moment dat titlul de Isis Panthea, întruchipare a tuturor divinităţilor. 

În epoca greco-romană, monumentele o înfăţişează cu chipul senin, cu văl pe cap şi cu haină lungă, 
cu mantaua înnodată la piept, nodul fiind semnul după care Isis poate fi uşor recunoscută. Părul îi cade în 
bucle lungi pe umeri şi pe spate. 

De obicei, poartă ca atribute semiluna şi floarea de lotus pe cap şi un sîstrum* în mîna dreaptă. 

În Dobrogea romană, Isis pătrunde mai tîrziu (secolul I sau, mai probabil, secolul al II-iea), atunci cînd 
se stabilesc aici negustori, soldaţi şi colonişti orientali, adepţi ai acestui cult. Zeiţa este adorată pînă tîrziu, 
devenind şi în aceste părţi, ca şi în alte provincii ale imperiului, una dintre divinităţile principale în perioada 
de sincretism. 

Bustul de care ne-am ocupat se impune prin simplicitatea imaginii, prin corectitudinea formelor şi, mai 
ales, prin atmosfera realistă de portret pe care o degajă, fără ca prin aceasta să-şi piardă caracterele esen
ţiale de.reprezentare a unei divinităţi. 

Lucrarea constituie un produs de bună calitate a atelierelor din prima jumătate a secolului al III-iea. 

* Mic instrument muzical format dintr-o lamă curbată în formă de potcoavă, cu laturile traversate de trei bare orizontale

nefixate, care produceau sunete cînd instrumentul era scuturat . 
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8. DIANA

lnv. 2018. Înălţime: 0,185 m; lăţime: 
0,095 m; grosime: 0,021 m, (fig. 25) 

Fragmentul din dreapta al unei plăci de marmură albă cu cristale mici, cu un relief reprezentînd o divi
nitate feminină. 

Chenarul simplu, uşor reliefat şi rotunjit, este puţin spart în colţul superior drept. Divinitatea este 
îmbrăcată cu chiton repliat, lung pînă la glezne; pe cap poartă bonetă. În mîna stîngă, înălţată în dreptul 
capului, ţine sceptrul. 

Detaliile feţei sînt şterse, din pricina corodării marmurei. Cu greu se �ot observa trăsăturile ochilor, 
nasului, gurii. De sub bonetă iese părul, tăiat scurt, Tunica este legată strîns la mijloc şi lasă braţele dez
velite. Puţinele urme ale drapajului sînt executate sumar, în trăsături grosolane. 

De bună seamă că şi în mîna dreaptă zeiţa purta vreun simbol, însă şi acesta, ca şi piciorul drept, de 
la gleznă în jos, este dispărut. 

Am identificat numai ipotetic reprezentarea de pe monumentul nostru cu Diana, căci nu avem suficiente 
elemente specifice care să se refere sigur la această zeiţă, dar şi mai puţin se poate vorbi de elemente care 
să se refere la vreo altă divinitate. 

Se cu nasc însă reprezentări ana loge a le Dianei, cu eh iton I ung şi cu sceptru sau cu eh iton seu 1·t, bonetă 
şi sceptrul . 

Zeiţa numită de greci Artemis, iar de romani Diana este una dintre cele mai de seamă divinităţi ale 
lumii antice. Considerată ca zeiţă a naturii şi a lunii, ea colinda locurile sălbatice, pădurile şi cîmpiile, 
munţii şi codrii; îi plăceau izvoarele, rîurile şi lacurile liniştite. Grecii şi-o închipuiau ca zeiţă a vînătorii. 
vînînd sălbăticiunile codrilor. În reprezentările figurate, poartă arcul cu săgeţile, tolba, torţa şi cornul de 
vînătoare şi este însoţită de cerb sau de căprioară, de mistreţ, taur, broască ţestoasă. Uneori ţine în mînă 
sceptrul. Cîinele este animalul ei favorit, De obicei este îmbrăcată cu tunică scurtă şi încălţată cu cizme, 
costum care o ajută să alerge la vînătoare. Alte monumente, nelegate de atributul ei vînătoresc, o repre
zintă cu chiton lung pînă la glezne. 

1 S. Re Ina c h, Repertoire des reliefs grecs et romains, Paris, 1'>09-1912. li, p. 462; III, pp. 13,2 şi 321, 3. 
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25. Diana (nr. 8) 
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Artemis sau Diana nu este cunoscută numai ca divinitate greco-romană. Diferite popoare antice, înve
cinate cu Grecia, aveau în cadrul credinţelor locale o divinitate feminină care echivala, sub raportul semni
ficaţiei, cu Artemis. Astfel, în Tracia ea este asemuită şi asimilată cu zeiţa locală Bendis. 

În Dobrogea, cultul zeiţei Artemis se răspîndeşte mult încă din perioada elenistică, zeiţa devenind apoi, 
sub romani, una dintre divinităţile cele mai populare, obiect de ado1·aţie religioasă, dar şi de inspiraţie 
artistică. 

Se cunosc şi la Tomis cîteva reprezentări ale Dianei, dar cele mai multe au fost descoperite la Callatis. 
În secolele 11-111, Diana apare des pe reversul monedelor imperiale, bătute în atelierele monetare de la Tomis 
şi Callatis. 

Relieful de care ne ocupăm reprezintă o lucrare rudimentară, produs de serie al atelierelor mici din 
prima jumătate a secolului al III-iea. 
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9. SE LENE

lnv. 2019. Înălţime: 0,288 m: lăţime: 
0,198 m: grosime: 0,030 m. (fig. 26, 27) 

Basorelief pe placă de marmură albă, zaharoidă. Lipsă colţul din stînga, jos. Pe margine, chenar simplu, 
mai lat în partea inferioară; chenarul, lucrat uniform, nu păstrează aceeaşi linie, căci în unele locuri sculp
tura i-a luat din lăţime. 

Basorelieful înfăţişează pe Se lene în picioare, într-un car tras de doi tauri; în mîini ţine o faclă sprijinită 
de umărul stîng. Imaginea este frontală, văzută din faţă. Zeiţa este înveşmîntată cu un chiton repliat, răsfrînt 
de la mijloc şi căzut de pe umărul drept. În jurul capului, vălul semicircular, tratat în mod convenţional, 
doar printr-o cută marginală rigidă, lasă impresia falsă de firidă. 

Extremităţile vălului sînt înfăşurate în jurul braţelor, cu colţurile fluturînd deasupra capetelor taurilor. 

Capul, văzut din fq,ţă, are privirea îndreptată spre faclă. Trăsăturile feţei sînt lucrate destul de sumar. 
Părul, împărţit în două printr-o cărare la mijloc şi cu o parte strînsă în creştet în chip de fundă, este tratat 
foarte schematic, fără nici o indicaţie de amănunt. De o parte şi 'de alta a capului, sprijinindu-se pe umeri, 
se văd cele două coarne ale semilunii, atribut esenţial al zeiţei. 

Facla, cu m.îner lung, subţiat în partea inferioară, este ţinută oblic, cu ambele mîini, cu flacăra îndreptată 
spre colţul de sus din dreapta al plăcii. 

Din car se vede numai peretele din faţă, arcuit, care ascunde picioarele zeiţei. 

Taurii, care trag carul, sînt reprezentaţi spate în spate, opintindu-se, cu partea dinainte a corpului 
ridicată, cu picioarele din faţă îndoite. Cozile lungi atîrnă pînă la pămînt. Se observă diferenţe de execuţie 
la detalii: taurul din dreapta este mai mare, cu muşchii şi crupele ambelor picioare mai pronunţate. Spre
a evita dificultatea de a reprezenta aceste animale en raccourci, a_rtistul le-a redat în profil, creînd astfel
impresia că fiecare trage în altă parte. Nu se vede nici oiştea şi nici vreun alt element prin care animalele 
erau prinse de car. De asemenea nici o indicaţie a roţilor, 

Relieful este schiţat sumar, fără preocupări de detaliu. Faldurile veşmintelor sînt •abia obţinute prin 
cîteva cioplituri rudimentare. Degetele mîinii drepte apar foarte groase, iar la mîna stîngă nici nu sînt măcar 
indicate. Detaliile figurii, abia schiţate, nu amintesc nici pe departe faimoasa frumuseţe a zeiţei. E o mare 
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26. Se lene (nr. 9) 

27. Selene (nr. 9) Detaliu 
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disprnpcrţie îrtre zeiţă- figura centrală a compoziţiei - şi taurii, care, deşi aflaţi în primul plan, sînt redaţi 
în dimensiuni prea mici, chiâr în raport cu vehiculul pe care îl trag. Este izbitcr contrastul dintre nemiş
carea zeiţei şi dinamismul animalelor. 

Ne aflăm în faţa unei lucrări de serie, din prima jumătate a secolului al lil-iea, în care liniile corecte 
ale desenului fiecărei figuri luate separat nu compensează nici disproporţia acestor figuri în cadrul scenei, 
nici neglijarea totală a detaliilor, 

Selene este zeiţa Lunii. În versurile poeţilor, ea apare plină de farmec, de dragoste şi de gingăşie şi 
îşi schimbă mereu înfăţişarea, la fel cu astrul, veghind de sus asupra întregii mişcări a vieţii. 

Selene este reprezentată în diverse forme, adesea în opoziţie cu Sol. De cele mai multe 01·i apare ca o 
femeie tînără şi frumoasă, care străbate cerul într-un car tras de doi cai, în timp ce Sol merge într-unul 
tras de patru cai. Poate să apară şi călare pe un cal ori pe un catîr sau într-un car tras de doi tauri sau 
de doi boi albi. 

Ca şi în cazul reliefului nostru, poartă totdeauna pe umăr cornul lunii. Caracteristic zeiţei este vălul 
ridicat în formă de semicerc în jurul capului, de ur.de coboară pe braţe, înfăşurîndu-le. 

Facla pe care o ţine în mînă este un atribut împrumutat de la zeiţa Artemis Lucifer şi de la Hecate. 
La rîndul ei, şi Artemis apare uneori în reprezentările plastice cu vălul în formă de semicerc în jurul capului, 
ceea ce constituie un atribut prin excelenţă al zeiţei Selene. 

Considerată mai ales ca luna care, cu ochiul ei mare, vede tot şi poate fi protectoare a iubirii. cultul 
zeiţei ajunge să aibă mai mult un caracter discret şi intim, decît unul public. 
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10. HECATE

lnv. 2007. Înălţime: 0,337 m; lăţime: 
0,216 m; grosime: 0,032 m. (fig. 28) 

Basorelief pe placă de marmură albă, cu cristale fine. Lipseşte foarte puţin din colţul superior stîng, 
fără ca această lipsă să afecteze relieful; în chenar, ciobituri neînsemnate. Pe margine, un chenar simplu, 
mai lat în partea inferioară. Zeiţa este înfăţişată frontal, în picioare, cu trei capete şi trei perechi de mîini, 
în care, dintre simbolurile caracteristice, ţine două facle, un mănunchi de fructe, un pumnal, un bici şi un 
vas plat. Dintre cele trei corpuri, numai cel din faţă este lucrat în întregime; corpurile laterale sînt abia 
schiţate prin cîte o linie marcînd la fiecare piciorul, coapsa şi şoldul. 

Corpu I centra I, înveşmîntat într-un eh iton larg, fără mînec i, cu partea superioară rep Ii ată, lasă să se 
vadă umerii rotunzi şi braţele pline; sub sîni, este st1·îns cu un brîu lat. Chitonul, lung pînă la pămînt, 
prezintă o singură cută mediană, groasă şi rigidă, lăsînd impresia stranie a unui stîlp vertical. Veşmîntul 
apa1·e strîns lipit de corp. Artistul a evitat cu desăvîrşire să-i indice pliurile, ceea ce produce un efect cu 
totu I nefiresc pentru întreaga I ucrare. 

Capul central al zeiţei este văzut din faţă, celelalte două din profil. Cel din faţă are conturul oval, 
fruntea înaltă, gura şi ochii abia schiţaţi. Părul, împărţit în două printr-o cărare la mijloc şi făcut rulou 
gros în jurul capului, este indicat prin mai multe bucle. Toate cele trei capete sînt acoperite cu cîte un 
calathos înalt; capetele laterale, văzute din profil, nu seamănă între ele. Capul din dreapta, privind încrun
tat spre bici, are un aer mai mult bărbătesc, contrastînd cu capul din faţă şi cu cel din stînga, ale căror 
linii sînt .mai blînde şi mai feminine. Trăsăturile de amănunt, la toate cele trei figuri, sînt redate foarte 

sumai·. 
Braţele sînt groase în raport cu linia corpurilor, iar mîinile, care ţin diversele simboluri, apar tratate 

cu o totală neglijenţă. 
Cele două făclii, ţinute de figura centrală, oblic, cu flăcările în jos spre colţurile plăcii, au mînere 

lungi, strînse cu cîte două inele, unul la mijloc şi altul, mai mare, la capătul de unde iese flacăra. Figura 
din dreapta ţine în mîna stîngă un pumnal mare, cu lama triunghiulară îndreptată în sus, iar în cea dreaptă 
un bici, ridicat spre colţul plăcii. Figura din stînga întinde înaintea ei, cu mîna dreaptă,cozile înmănuncheate 

ale unor fructe, iar cu cea stîngă, un vas plat, probabil o fială. 
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Este o I ucrare fără pretenţii art1st1ce, în care cerinţele estetice sînt rezo I vate elementar, cu mi j loa
cele simple ale frontalităţii şi ale simetriei. Neglijarea amănuntelor, evidentă cu deosebire în reproducerea 
veşmintelor, se poate explica prin adaosul de pictură, cu care erau tratate în general toate sculpturile antice, 
dar cu deosebire icoanele populare de acest gen, foarte comune la sfîrşitul secolului al II-iea şi în prima 
jumătate a secolului al Iii-lea. 

După o variantă a mitului despre originea zeiţei Hecate, se credea că ea, ca şi Orfeu, ar fi provenit 
din Tracia, fiind confundată cu zeitatea tracă Bendis, cu care are multe puncte comune. 

Funcţiile zeiţei Hecate sînt multiple şi cu linii de evoluţie variate, de multe ori legate de tradiţia 
locală. Ea poate fi: 

1. Zeitate lunară, dar nu întruchiparea lunii strălucitoare ci a lunii nebuloase. Este mai ales regina
răspîntiilor, apărînd uneori binevoitoare, încurajînd sau ocrotind pe călătorii rătăciţi şi arătîndu-le calea pe 
care trebuie să o apuce la răscruce de drumuri. De cele mai multe ori însă trimite înaintea călătorilor 
fantome şi monştri sau apare ea însăşi cu mare zgomot sub formă de diferiţi monştri, însoţită de cîini. 
Ca să o îmbuneze, credincioşii, mai ales la ţară, aşezau la răspîntii statuile ei, depuneau ofrande şi înălţau 
imnuri. 

2. Protectoare a oraşelor marine şi a marinarilor, ea asigură traversarea mărilor în bune condiţii. Ca
inventatoare a năvodului, era şi protectoarea pescarilor. 

3. Zeitate htonică: cu această funcţie se dezvo !tă ce I mai mult. Este legată mai ales de traci iţii le popu
lare, în special de la ţară şi de unele influenţe locale sau dinafara lumii greceşti. Îndatoririle ei în această 
a treia funcţie sînt atît în infern, cît şi pe părnînt. În infern are un loc de frunte. Alături de Hades şi de 
Persefona, este gardianul cu cheile, fiind însoţită de Cerber. 

Pe pămînt, în asociere cu Persefona, a ajuns să fie o zeitate a vegetaţiei, care face să renască natura 
cu tot ce este viaţă şi cu tot ce germinează. Pe această cale, apare împreună cu toate zeităţi le legate de 
vegetaţie. Era protectoarea turmelor de oi şi de capre, ca şi a cirezilor de boi. 

Legînd-o de aceste funcţii, tradiţia populară făcea din ea o zeitate care cunoştea toate plantele şi 
ingredientele necesare vrăjilor şi băuturilor miraculoase. În acest fel a devenit una din zeităţile principale 
în mistere le orfice. 

Hecate a fost reprezentată la început într-o formă simplă, dar din perioada greacă clasică apare cu trei 
corpuri, lipite spate în spate; pe basoreliefuri este reprezentată cu trei capete şi trei perechi de mîini. Cele 
trei corpuri întruc,hipează fie triada Artemis-Selene-Hecate sau Artemis-Selene-Persefona, fie cele trei funcţii 
principale ale Hecatei, fie cele trei faze vizibile ale lunii. 

Simbolurile care însoţesc statuile şi basoreliefurile sînt faclele şi biciul, pumnalul, cheile şi sfîrleaza, 
vasele şi cupele cu apă din rouă - hrana plantelor, a fructelor şi a florilor. Din cupă, zeiţa dă apă şi cîinelui 
care apare la picioarele ei. 

Sărbători le Hecatei Lunare aveau loc la fiecare lună nouă, cînd i se aduceau zeiţei ofrande de pîine, 
miei, peşte, ouă, brînză şi cînd se sacrificau cîini pe altarele ei. Deoarece cîinele - care latră noaptea la 
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lună-este foarte rar întîlnit ca jertfă adusă zeităţilor greceşti, el s-ar putea explica, în cazul Hecatei, 
printr-o influenţă tracă, prin asimilare cu zeiţa tracă Bendis, căci în credinţele trace cîinele este des folosit 
ca jertfă. Aceasta, avînd în vedere apropie rea Hecate i de zeiţa Bend is sau provenienţa ei de la alte popoare 
din nordul Greciei, de unde se credea că a venit. 

Cultul Hecatei s-a răspîndit încă din secolul al Vl-lea î.e.n. în toată lumea greacă. În epoca romană 
era adorată ca zeiţa lunii şi a infernului. Cultul ei s-a răspîndit şi în Dacia, dovadă numărul mare al statui Io: 
ei în această provincie1 . Pe reversul unei monede de la Iulia Mammaea, bătută la Tomis, apare efigia triplei 
imagini a Hecatei2 . 

1 S i Ivi o Fe r r i, Arte Romana sul Danubio, Milano. 1933, fig. 463, 468, 471-475; E. Pet er s e n, Die dreigestal

tige Hecate, în „Archeologische-epi gra phische, Mitteilungen" (AEM), IV, Wien, 1880, Taf. VI-VII; G r. Toci Ies cu, Monumentele 

epigrafice şi sculpturali ale Muzeului Naţional de Antichităţi, 11, Bucureşti, 1908, p p. 503-51 O. 
2 B eh r en d t P ic k u n  d K u r t Re g Ii n g, Die antiken Miinzen Nord-Griechenlands, 1910, Berlin, v oi. 11, nr. 3296. 
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11. HECATE

lnv. 2008. Înălţime: 0,222 m; lăţime: 
O, 155 m; grosime: 0,02 m. (fig. 29) 

Basorelief pe placă de marmură albă, zaharoidă. Cu excepţia unor infime ciobituri şi coroziuni, monu

mentul este intact. Relieful înfăţişează pe tripla Hecate în picioare, în atitudine frontală. Imaginea din mijloc 

este văzută din faţă, cele laterale, din profil. Mîinile ţin simbolurile: facle, un şarpe, o cheie, un arc etc. 

Corpul principal, văzut din faţă, se sprijină pe piciorul drept; piciorul stîng, uşor îndoit din genunchi. 

La imaginile laterale se văd umerii, cu gîtul şi capetele din semiprofil; restul corpului, de la brîu pînă la 

talpa piciorului, este schiţat printr-o linie paralelă cu conturul corpului principal. 

Corpul central este îmbrăcat cu un chiton lung pînă la pămînt, cu partea superioară repliată, strîns 
sub sînii foarte slab conturaţi. Faldurile sînt rare şi lungi. 

La capete, detalii le figuri lor sînt abia indicate. Păru I este netratat în amănunte. Pe capu I fiecărei repre

zentări se află cîte un co/athos îngust şi înalt. 

Corpul principal ţine în fiecare mînă cîte o faclă cu flacăra îndreptată în jos spre colţurile plăcii, unde 

se află, la stînga, un altar paralelipipedic, iar în dreapta un cîine, şezînd şi îndreptîndu-şi în sus, spre zeiţă, 

un bot excesiv de lung şi de ascuţit. Figura din dreapta a zeiţei ţine în mîna dreaptă un şarpe strîns 

de mijloc, iar în cealaltă ceva nedeterminabil, poate un animal cu capul în jos ori un simulacru de bici, 

căruia însuşi cioplitorul i-a uitat forma şi sensul. Figura din stînga ţine în mîna dreaptă o cheie enormă, 

iar în stînga, un arc. 

Străină de preocupări artistice, lucrarea este inferioară chiar celorlalte imagini rudimentare ale triplei 

zeităţi din depozitul de la Constanţa. Afară de contururile proporţionate ale corpului zeiţei, toate elementele 

reliefului sînt sub orice apreciere. Amănuntele, tratate sumar la veşminte, sînt absente pînă la neclaritate 

la figurile zeiţei şi la simboluri. Cîinele este atît de barbar schiţat - într-un relief plat, cu un contur sche

matic, în care capul pare neverosimil de lung, fără ochi şi fără nici un alt amănunt- încît este aproape 

sigur că cioplitorul nici n-a ştiut măcar ce fel de fiinţă conturează cu dalta sa, reproducînp doar mecanic o 

formă memorată prin rutină. Un atare automatism în reproducerea unei scheme tradiţionale explică în gene

ral toate icoanele de acest gen populat· din secolul al III-iea. 
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12. HECATE

lnv. 2009. Înălţime: 0,195 m; diametrul 
soclului: 0,125 m. (fig. 30, 31, 32) 

Statuetă de marmură albă, fină, cu cristale mici. Înfăţişează pe tripla Hecate pe un soclu scund, aproape 
discoidal. La două din imaginile zeiţei, capetele lipsesc în întregime; la a treia,~este lipsă numai jumătatea 
superioară. 

Cele trei imagini sînt îmbrăcate cu chiton lung pînă la pămînt, cu partea superioară repliată. Sub 
sîni, zeiţa este încinsă cu un cordon petrecut şi pe braţe, mai sus de cot. Pe tot veşmîntul nu apar decît 
două pliuri groase, dintre care cel median, proeminent, cade de sub mîna strînsă la piept, pînă la pămînt. 

Capul, atît cît s-a păstrat la una din figuri, are la îmbinarea bărbiei cu gîtul o linie fermă, conturînd 
bărbia rotungă şi plină. Pe umeri cad două cozi groase. 

Fiecare imagine are în mîna dreaptă cîte o faclă cu flacăra îndreptată în jos. Atît mînerul, cît şi flacăra 
sînt reprezentate simplu, nedespărţite de blocul compact al statuii. În mîna stîngă, strînsă la piept, fiecare 
figură ţine cîte un pui de animal neprecis reprodus, poate căţel sau miel. 

Flăcările faclelor şi marginea soclului au fost vopsite cu o culoare roşie, din care se mai păstrează 
urme, suficiente pentru a confirma concluzia că amănuntele sculpturilor· de acest gen, atît de rudimentar 
tratate, erau completate prin pictură. 

Statuia, deşi realizată prin cioplituri sumare, nu denaturează prea mult proporţiile modelului după care 
a fost copiată în mod mecanic. Ea nu depăşeşte însă calitatea celorlalte lucrări de serie din depozitul de 
sculpturi descoperite la Constanţa. Ca şi acelea, a fost lucrată expeditiv, în vederea completării operaţiei 
sculpturale prin pictură. Datează de asemenea din secolul al III-iea. 
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13. HECATE

lnv. 201 O. Înălţime: 0,530 m (fig. 33, 34, 35) 

Statuetă de marmură albă, fină, reprezentînd pe tripla Hecate cu cele trei corpuri 1n p1c1oare, spate 
în spate, pe un soclu rotund din care s-a păstrat numai o mică parte, restul din soclu, împreună cu porţiu
nea inferioară a picioarelor a două dintre imagini, fiind pierdut. Toate imaginile au greutatea corpului 
lăsată pe un picior, celălalt fiind îndoit din genunchi şi împins uşor înainte. În mîini ţin atributele: bici, 
faclă, vas, pasăre, pui de animal, şarpe; la picioare, cîinele. 

Corpurile sînt îmbrăcate la fel, cu un chiton repliat, cu mîneci scurte. Toate sînt încinse sub sîni cu 
un brîu petrecut şi peste braţe, care sînt astfel apropiate de corp. Veşmîntul are cîteva pliuri mari, mai 
pronunţat fiind cel median care merge de la brîu pînă la pămînt. 

Două dintre cele trei imagini au faţa mare şi ovală (fig. 34--35), iar a treia, ceva mai rotundă (fig. 33). 
Gura mică, ochii mari, cu globul adîncit în orbite. Părul,tratat sumar,acoperă colţurile frun.ţii şi este împăr
ţit în două printr-o cărare la mijloc, fiecare parte fiind formată din şuviţe răsucite, care cad pe umeri în 
cosiţe subţiri. Pe cap fiecare figură poartă cîte o diademă. 

Una dintre figuri (fig. 34) ţine în mîna stîngă, strînsă la piept, o pasăre, iar în dreapta, întinsă pe 
lîngă corp, un şarpe. A doua (fig. 33) ţine în mîna stîngă, strînsă la piept, un căţel cu urechi mari, lăsate 
în jos. Cu mîna dreaptă toarnă apă dintr-un vas în gura celuilalt cîine, care se află la picioare. Din vas 
nu s-a păstrat decît toarta. Cîinele, sprijinit pe labele dinapoi , are gîtul îndreptat în sus, spre vasul zeiţei, 
dar capul este rupt. A treia figură a Hecatei (fig. 35) ţine în mîna stîngă o faclă cu flacăra în sus, sprijinită 
de şold şi de umăr. Mînerul faclei, subţiat în partea inferioară, este strîns prin două inele la mijloc şi la 
capătul cu flacăra. În mîna dreaptă a imaginii se păstrează numai mînerul unui obiect, probabil al unui bici. 

Cele trei corpuri ale Hecatei nu prezintă deosebiri de execuţie. Se remarcă însă o deosebire în expresia 
feţelor: două sînt senine (fig. 34-35), iar a treia încruntată (fig. 33). 

Este o lucrare de serie din secolul al III-iea, cu tratări sumare şi cu amănunte neglijate. Totuşi, artistul 
şi-a dat osteneala de a reproduce figuri le cu oarecare acurateţe. Mîna dreaptă a celor două imagini care ţin 
la piept cîte un simbol este reprodusă în mod defectuos, fiind mai mică decît cealaltă. 
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33. Hecate (nr. 13) 
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34, Hecate (nr. 13) 
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35, Hecate (nr. 13) 
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14. HECATE

lnv. 2006. Înăltime: 0.715 m. (fig. 36, 
37, 38, 39) 

Statuetă de marmură zaharoidă, corodată şi acoperită parţial cu depuneri de calcar; coroziunea şi depu
neri le de calcar nu se datoresc şederii în pămînt, căci celelalte piese ale depozitului nu prezintă nici o urmă 
de alterări de acest gen, ci unei îngropări anterioare, într-un so: care a permis acţiunea agenţilor chimici 
asupra marmurei şi de unde statueta a fost scoasă mai tîrziu şi retolosită. Monumentul înfăţişează pe Hecate 
în triplă reprezentare, cu cele trei corpuri lipite spate în spate. Baza constă dintr-un soclu mic, plat, în 
formă de treflă. Uneia dintre imagini îi lipseşte capul în întregime, precum şi o parte din antebraţul drept. 

În toate cele trei imagini, zeiţa apare îmbrăcată cu două chitonuri. Unul mai subţire, lung pîna în 
pămînt, de la care se vede numai partea inferioară, acoperin_d laba piciorului. Peste el, al doilea chiton, 
repliat, cade pînă aproape de gleznă. Acest ultim chiton prezintă pe toată lungimea sa o cută mediană, 
desfăcută sp1·e poale ,în formă de evantai. Pe partea repliată (kolpos), de o parte şi de alta a liniei mediane, 
se văd cute dese, paralele, la distanţe egale. Cele trei figuri au gîtul lung, robust şi capul semeţ, cu pri
virea îndreptată înainte. Marmura fiind corodată, nu se mai observă detaliile feţei. Singurele detalii bine 
păstrate sînt orbitele adîncite ale ochilor, amintind unul din caracterele sculpturii elene de după Scopas. 
Părul, despărţit uşor printr-o căra1·e la mijloc, este făcut rulou în jurul capului. Un văl venit din spate cade 
pe umeri şi se lasă pe piept, strîngîndu-se pe talia ridicată. Toate figurile poartă ca/athos-ul cilindric, uşor 
I ăţ it în partea su perioară. 

Una dintre figuri (fig. 36, 39) ţine în mîna stîngă o faclă lungă, mai subţiată în jos şi ajungînd de la 
pămînt pînă la umăr. Flacăra, care trebuia să fi fost îndreptată în sus, lipseşte. În mîna dreaptă zeiţa ţine 
un vas, din care toarnă apă în gura cîinelui aşezat pe labele dinapoi la picioarele ei şi ţinînd botul întins 
spre vas, aşa încît firul de apă să i se prelingă în gură. 

A doua imagine (fig. 37) prezintă aceleaşi simboluri; antebraţul d1·ept cu vasul lipseşte, dar cî1nele 
de la picioare se află în aceeaşi poziţie. 

A treia imagine (fig. 38) are în mîna stîngă o faclă la fel cu celelalte două, iar în dreapta o cupă 
plată în formă de taler, lipită de coapsă. 
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Prin felul cum este înfăţişat chitonul de deasupra, cu cute dese pe kolpos, ca şi prin faldurile care scot 

în relief formele picioarelor, statuia aminteşte de korele arhaice. Prin f ineţea şi siguranţa cu care sînt tăiate 

liniile veşmîntului, prin poziţia capului cu privirea îndreptată înainte, statuia respiră multă severitate şi 

prestanţă, deosebindu-se de toate celelalte monumente ale depozitului de la Constanţa. 

Este o lucrare de o calitate mai bună, executată cu mai multă artă_ şi conştiinciozitate, atît în ce pri

veşte tratarea elementelor anatomice, cît şi reproducerea veşmintelor , care, în ciuda simetriei şi a regulari

tăţii lor arhaice, sînt redate cu minuţiozitate şi eleganţă. 

Dacă ţinem seama de crusta de calcar care le lipseşte celorlalte piese şi care nu s-ar putea explica 

decît printr-o îndelungată păstrare într-un sol umed şi calcaros, condiţii care lipseau terenului în care a fost 

descoperit depozitul, trebuie să conchidem că această statuie aparţine unei epoci r,iult mai vechi, că a rămas 

îngropată vreme îndelungată în vreo favissa ori printre ruinele unei construcţii distruse de mult, de unde a 

fost scoasă în secolul al III-iea, cînd a fost refolosită şi apoi îngropată din nou împreună cu celelnlte piese 

ale depozitului. 

Epoca la care ne-am putea gîndi cu mai mu Iţi sorţi de probabilitate nu poate fi nici cea arhaică, suge

rată de stilul veşmîntului, nici sfîrşitul perioadei clasice, cum ar indica privirile scopasice ale figurilor, ci 

secolul I î.e.n. ori secolul I e.n., cînd era mai răspîndită moda sculpturilor arhaizante, de caracter neoattic. 

Din acest punct de vedere, statuia, atît ca atitudine a corpului şi a figurii, cît şi ca tratare rigidă a 

veşmîntului, poate fi comparată, de pildă, cu statuia Athenei de la Poitiers, cu statuile arhaizante ale Athe

nei şi ·Artemidei de la Pompeil , cu o statuie ele epocă elenistică din Aulis2, atribuită cu probabilitate Heca

tei, cu cariatidele de la Tarent3
• 

1 C h. Pic ard, La sculpture antique de Phidias a /'ere byzantine, Paris, 1926, p. 222 şi fig. 90. 
2 G. O au x, Chronique des fouilles en 1958, în „BCH", LXXXIII, 1959, li, p. 683 şi fig. 19 şi 20.
3 P. W u i I Ie u mie r, Statues inedites de Torente, în „Melanges d'archeologie et d'histoire", LIII (1936), pp. 127-129.
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36. Hecate (nr. 14) 
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15. G RAŢII LE

lnv. 2016. Înălţime: 0,470 m; lăţime la 
bază: 0,355 m, iar în partea superioară: 
0,358 m; grosime: 0,040 m (fig. 40, 41) 

Basorelief pe placă de marmură albă, zaharoidă. Forma plăcii e patrulateră, uşor trapezoidală, îngus
tîndu-se de jos în sus, Spartă din vechime în două bucăţi. Din partea de sus lipseşte o porţiune. Marginea 
constă dintr-un chenar simplu, mult mai lat la bază; în partea dreaptă, jos, chenarul prezintă o dungă lată, 
mai adîncită; pe margini le laterale el nu are o lăţime egală, trebuind să facă loc figuri lor. În interiorul 
lui se disting pe margine urme de vopsea roşie, rămase de la pictura cu care erau acoperite de obicei ase
menea reliefuri. 

Basorelieful înfăţişează pe cele trei Graţii nude, în picioare, ţinîndu-se reciproc de umeri. Cele laterale 
sînt văzute din faţă, iar cea din mijloc, reprezentată din spate, are capul întors excesiv spre dreapta, pînă 
la neverosimil. În mîinile libere, Graţiile din margine ţin fructe. La picioare, în dreapta şi în stînga, se 
află cîte un vas înalt, cu bazele şi marginile largi. 

Cele trei Graţii sînt reproduse într-un mod sumar şi naiv, cu neglijarea anatomiei şi chiar cu greşeli 
elementare de desen, cum este cazul celei din mijloc, al cărei cap este reprodus în trei sferturi, ca şi cînd 
ar fi văzut din faţă, deşi restul corpului e reprezentat numai din spate. Picioarele sînt groase şi prea scunde, 
tratate tot atît de elementar ca şi braţele. Figurile, schiţate în mod expeditiv, nu justifică întru nimic faima 
de gingăşie şi de frumuseţe a acestor divinităţi minore. Părul, făcut rulou gros în jurul capului şi strîns la 
cea din mijloc în coc la ceafă, este tratat în modul cel mai fugitiv, prin cîteva crestături distanţate. 

În partea de sus a reliefului, în planul al doilea, sînt schiţate, în dimensiuni reduse şi cu un relief 
foarte slab, trei personaje drapate, cîte unul deasupra capului fiecăreia dintre Graţii. Fiecare din aceste 
personaje aşază cu o mînă cîte o coroană pe capetele zeităţi lor, iar în cealaltă ţine cîte un obiect nedetermi
nabi I, lung ca un mîner de faclă, sprijinit de umăr. Schiţate cu o totală neclaritate, pe care o sporeşte şi 
mutilarea marginii de sus a plăcii, aceste personaje nu pot fi identificate. Abia se poate deduce că poartă 
chitonuri feminine. Pot fi, eventual, Nimfe sau alte divinităţi secundare, cu care Graţiile apar uneori împre
ună. Analogii cu modul în care apar în relieful nostru nu se întîlnesc. 

Relieful face parte din seria pieselor de calitate inferioară ale tezaurului. Dovedind lipsă de preocupări 
artistice, venind chiar în contradicţie, prin asprimea şi primitivitatea execuţiei, cu însăşi ideea estetică a subiec-
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40. Graţii!� (nr.15) 

41. Graţiile (nr. 15). Deta
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tu lui reprezentat, această lucrare, datînd probabil din secolul al III-iea, di:notă din partea cioplitorului care 
a realizat-o o transcriere mecanică, grăbită, neîndi:mînatică a unui motiv religios tradiţional. Foarte stîngaci 
în redarea elementelor anatomice şi ignorînd sensul unora dintre sin-,boluri, cioplitorul a neglijat tratarea 
amănuntelor şi a dat obiectelor figurate, ca fructele, coroanele, eventualele facle, forme imprecise şi chiar 
pur enigmatice. Poate numai pictura, astăzi pierdută în cea mai mare parte, va fi reuşit să remedieze întru
cîtva aceste lipsuri. 

Graţiile erau imaginate în antichitate ca trei surori, divinităţi ale armoniei, dragostei şi poeziei, dar în 
special ale vegetaţiei şi ale prosperităţii, legate de fertilitatea pămîntului. Ele răspîndesc bucurie în sufletele 
oamenilor şi ale zeilor. În Olimp fac coruri împreună cu Muzele şi dansează în faţa zeilor, acompaniate de 
Apolo cu citera. 

Calităţile Graţiilor se oglindesc în numele pe care le poartă; deşi sînt numai trei, ele apar la.scriito
rii antici cu nume numeroase şi variate. Dintre cele mai frecvente, remarcăm: Aglaia «cea care străluceşte», 
Tha/ia «cea care face să înflorească», Euphrosyne «cea care înveseleşte inima», Auxo «cea care face să crească», 
Kale «frumoasa» etc. Tot ce este frumos în viaţă: poezie, muzică, dans, elocvenţă este legat de cele trei Graţii. 

Reprezentarea lor cea mai obişnuită este în grup de trei. Tradiţia spune că Graţiile au fost adorate 
pentru prima dată în Beoţia, sub forma a trei pietre simple. Mai tîrziu apar umanizate, îmbrăcate, ţinîndu-se 
de mînă şi păşind în pas de dans. În apariţie nudă, ele sînt reprezentate în picioare, înlănţuite, două cu 
faţa, iar cea din mijloc cu spatele, dar cu capul întors în aşa fel, încît să se vadă în întregime profilul figu
rii. Cele din margine ţin în mîinile libere flori, fructe, spice, ramuri. La picioare, alături de ele, se află 
unul sau două vase, peste care uneori sînt depuse veşmintele. 

Cultul Graţiilor este legat de multe divinităţi. Ca zeităţi ale vegetaţiei şi ale fertilităţii solului, ele 
sînt asociate la cultul lui Bacchus, al Demetrei, al lui Pan, al lui Mercur, al Dianei şi al Hecatei. Pe această 
linie li se sacrifică şi lor victime la Eleusis, ca şi celorlalte zeităţi. 

Ca divinităţi ale frumosului, iubirii, armoniei, muzicii, poeziei şi dansului, ele se găsesc în cortegiul 
lui Eros şi al Afroditei, pe care o însoţesc la baie împreună cu Nimfele, iar împreună cu Nimfele şi Muzele 
acompaniază pe Apolo, muzicianul. 

Cu !tu I lor se celebra în toată I u mea greacă. În epoca rom an ă nu mai sînt adorate atît de mult, de aceea 
în ţinuturile noastre reprezentările Graţiilor se găsesc destul de rar. 
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16. N EMESIS

lnv. 2004. Înălţime: 1,050 m, lăţime: 
0,500 m; grosime: 0,285 m (fig. 42, 43, 
44, 45) 

Ediculă din marmură albă, fină, cuprinzînd în interior două statui feminine identice, care reprezintă 
pe zeiţa Nemesis în dublă ipostază. Monumentul, săpat într-un singur bloc, reprezintă un templu în minia
tură, cu fronton, antablament (trabeaţie) şi două coloane marginale. Pe baza templului se vede o inscripţie 
bilingvă - în latineşte şi greceşte - săpată pe două rînduri. Cele două statui se află în spaţiul încadrat de 
cele două coloane. 

Piesa a fost spartă din vechime în mai multe bucăţi, care au putut fi însă, în cea mai mare parte, 
lipite la loc. Lipsesc coloana din dreapta în întregime (acum reconstituită din piatră artificială), precum şi 
mîna dreaptă a statuii din stînga; în rest, foarte mici deteriorări la capete şi veşminte, ca şi la instrumentele 
de măsură ale ambelor chipuri ale divinităţii. 

Frontonul triunghiular este bogat profilat. În centrul său se vede, în relief, o cunună groasă din frunze 
de laur, legată în partea de jos cu o panglică, prelungită de o parte şi de alta, ondulată şi simetrică. Pe col
ţuri le extreme ale frontonului se află cîte o acroteră cu palmetă şi frunză de acant; una dintre ele a suferit 
o spărtură. Pe colţul din vîrful frontonului se află o porţiune plată, destinată probabil ca suport pentru un
văscior cu ofrande. Antablamentul este simplu, cu trei registre adîncite, acordîndu-se cu stilul corintic al capi
telurilor cu frunze de acant de deasupra coloanelor. Coloanele sînt desprinse din fundalul ediculei. Cea din
stînga, singura păstrată în întregime, este simplă, fără caneluri, uşor îngroşată la mijloc. Marginile externe
şi interne ale fundalului au fost modelate în formă de doi pilaştri prismatici, cu baze şi cu capiteluri corin

tice. La spate, edicula nu este lucrată, ceea ce dovedeşte că era destinată să stea rezemată de zidul unei clă

diri, desigur al unui templu. 

Inscripţia este gravată pe baza ediculei, pe două rînduri, cu litere înalte de cîte 3 cm, îngrijit tăiate, 

pe primul rînd în limba latină, pe cel de-al doilea în limba greacă: 

C(aius) Herennius Charito voturn so/vit

r (aioc;) 'Eplvv Loc; XaptTulV e:oi;&µe:voc; 
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42. Ed icu la c11 dubla Neme
s is (nr. 16)
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17. DIOSCURII

lnv. 2012. Înălţime: 0,520 m; lăţime: 
0,107 m; lungime: 0,350 m (fig. 46, 47) 

Statuie de marmură gălbuie, uşor corodată. Monumentul reprezenta pe amîndoi Dioscurii cu caii lor, 
dar s-a păstrat numai jumătatea din stînga înfăţişînd un singur Dioscur cu calul respectiv, pe un soclu. Lip
sesc piciorul stîng şi coada calului, mîna stîngă şi vîrful piciorului stîng al Dioscurului. 

Dioscurul este reprezentat în picioare, iar alături de el calul, pe care îl ţine de căpăstru. Pe marginea 
soclului a fost săpată o inscripţie în limba greacă. 

Dioscurul are privirea îndreptată înainte. Faţa ovală, tratată rudimentar, este asimetrică, avînd obrazul 
drept mai mare, cu falca lăsată. Are nasul gros, gura mică, cute_ accentuate la marginile de jos ale gurii. Pe 
cap poartă o bonetă de sub care iese păru I pieptănat în buc le dese, căzînd pe ceafă şi pe umeri. 

Corpu I zeului, văzut d în faţă, este înfăţişat nud, sprij în indu-se pe picioru I drept. Stîngu I, îndoit din genunchi, 
este uşor adus înainte. Picioarele sînt redate sumar, fără o accentuare a muşchilor. Umerii laţi şi toracele umflat, 
în contrast cu îngustimea mijlocului, sînt singurele elemente prin care este exprimată robusteţea corpului. 

În jurul gîtului este prinsă o hlamidă care acoperă o p·arte din piept, restul căzînd de pe umeri pe spate, 
pînă la pămînt, Prelungirea din spate a hlamidei este lucrată destul de rudimentar şi masiv, dînd impresia 
mai degrabă a unui stîlp de care sînt lipite corpul şi piciorul drept al Dioscurului. Partea superioară a hla
midei, care acoperă spinarea zeului,este redată prin cute destul de sumare, ca şi porţiunea ce-i acoperă pieptul. 

În picioare, zeul poartă cizme scurte, cu marginea căputei răsfrîntă. Calul este redat mult mai mic 
decît zeul, ceea ce nu se justifică nici măcar prin intenţia de a sugera proporţiile supraumane ale acestuia. 
Crupa animalului este rotunjită, picioarele subţiri, cele din spate împinse îndărăt. Capul este ridicat semeţ, 
încordat, cu arcadele proeminente. Coama, împletită, coboară din creştet pe toată lungimea gîtului. Pe frunte, 
adus în faţă, se vede un smoc de păr. Frîul, ţinut de mîna dreaptă a zeului şi strîns în gura animalului, este 
petrecut în jurul gîtului acestuia. În locul de unde pornea coada, astăzi lipsă, a rămas o gaură cu urme 
de oxid de fier, dovadă că statuia a suferit o reparaţie încă din vechime, iar coada, lucrată separat, a fost 
ataşată cu un crampon de fier. Picioarele din urmă ale calului erau unite în dreptul articulaţiilor de la 
genunchi printr-o bară orizontală, de la care se mai păstrează capetele, mijloc convenţional pentru a asi
gura echilibrul greutăţii mai mari a materiei în acel punct. De această bară era prinsă probabil şi coada, 
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46, Dioscurul (nr. 17) 
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Inscripţia de pe marginea soclului a fost gravată pe trei rînduri. Nu se păstrează decît jumătatea din 
stînga. Literele sînt mici, cu înălţimea de 1,1 cm, tăiate neîngrijit. lată textul: 

[ l\] Locrx6povc; 
AH Bopewv 
OL 'Acrx)..1pdw[ . 

. ] 

. ] 

. ] 

Din rîndul întîi, aflăm că monumentul a fost pus pentru „Dioscurii întemeietori". Numele Dioscurilor 
este la acuzativ plural, deci, cum era firesc, monumentul a fost ridicat pentru amîndoi. 'AcrxA"l)1tlw [ ... ] din rîn
dul 3 poate fi cognomen-ul dedicantului, iar -OL dinaintea lui 'AcrxA7J1tlw[ ... ] poate reprezenta sfîrşitul numelui 
gentilic al acestuia1. În acest caz, ciedicantul ar fi un cetăţean roman de origine greacă. Această sculptură 
fragmentară reprezintă o lucrare inferioară, operă a unui meşter lipsit de preocupări artistice, care nu făcea 
decît să reproducă în chip mecanic un tip tradiţional. Monumentul, potrivit şi cu caracterul literelor din in
scripţie, poate fi datat în prima jumătate a secolului al III-iea. 

Funcţiile Dioscurilor sînt variate şi multiple. Ei sînt cuplul luminii alternante (ziua cu noaptea), fie 
al luminii inseparabile, uniţi în constelaţia Gemenii. Sînt protectorii marinarilor, care îi imploră pe timp 
de furtună, pentru că _apariţia lor pe cer înseamnă încetarea pericolului. Prin această funcţie se confundă
de la început cu Cabirii, străvechile divinităţi din Samotracia. Apar ca zeităţi războinice sau protectori ai 
vînătorii, ai dansului, muzicii şi poeziei. 

Dioscurii sînt reprezentaţi totdeauna împreună, în picioare, ţinînd caii de căpăstru. Poartă pe umeri 
o hlamidă căzută pe spate, iar pe cap o bonetă. Ei pot fi reprezentaţi şi şezînd, cu sau fără cai, sau numai
alături de protomele cailor, pot fi cu barbă sau fără. Apar cu spadă sau lance, cu stele deasupra capului.
Sînt reprezentaţi adesea pe monede greceşti sau romane. Dioscurii ajung foarte populari în timpul imperiu
lui, cînd cultul lor se răspîndeşte şi în provincii, o dată cu pătrunderea armatelor romane. Ei sînt cunoscuţi
pe teritoriul ţării noastre prin inscripţii şi prin numeroase monumente aflate în Transilvania şi în Dobrogea.

Răspîndirea atît de mare a cultului Dioscurilor în Dobrogea poate fi explicată prin asimilarea care se 
produce între ei şi divinităţile locale reprezentate sub forma Cavalerilor Danubieni, precum şi prin sincre
tismul lor cu Marii Zei din Samotracia, a căror influenţă a fost puternică în aceste părţi2 , începînd mai ales 
din epoca elenistică. La Tomis, ca şi în celelalte oraşe pontice, Dioscurii, ca protectori ai navigaţiei, erau 
printre divinităţile cele mai adorate. Din cele 1217 monede tomitane descrise de Regling, pe 86 sînt repre
zentaţi Dioscurii sau atributele lor. Imaginile lor apar des şi printre monumentele sculpturale3 • 

1 La W. Pa p e, Wiirterbuch der griechischen Eigennamen, ed. a III-a (G.E. Bens eler), 1-2, 1884, p. 159, apare 'AcrY.A'l)1t!<.t>v

ca nume de perso ană. 
2 V. Pârva n, Urre nouvel/e inscription de Tomis, în „Dacia", I, 1924, pp. 273-279.
3 G r. To ci Ie s c I.!• Catalogul Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti, 1906, p. 23, nr. 154; p. 25, nr, 219;

R. Ne t z ham m e r, Dioscurii la Tomis, în „Buletinul Societăţii Numismatice Romîne", X, 1913, Bucureşti, pp.31-34,
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18. CAVALERUL TRAC

lnv. 2022. Înălţime: 0,235 m; lăţime: 
0,185 m; grosime, 0,040 m (fig. 48) 

Placă pentagonală de marmură gălbuie, sfărîmicioasă, reprezentînd în relief pe Cavalerul Trac la vînă
toare. Partea superioară a plăcii formează un unghi în care este înscris capul Cavalerului. Este deteriorată 
în colţul din stînga şi în partea din dreapta sus, spărtura făcînd să dispară pomul, botul şi picioarele din faţă 
ale calului. 

Chenarul simplu, mai lat jos, este foarte pronunţat, încît dă aspectul de nişă. Mîna dreaptă a călăreţului 
este sculptată peste marginea cîmpului reliefului, întrerupînd chenarul. 

Cavaleru I Trac este reprezentat ga lopînd spre dreapta. Capu I, îndreptat înainte, se vede din trei sferturi. 
Ochiul, cu orbita excesiv de mare, si nasul nu se mai văd bine, din cauza coroziunii marmurei. Părul, cu bucle 
tăiate grosolan, pare aplicat ca o perucă. Cavalerul este îmbrăcat cu o tunică scurtă, abia schiţată. Pe umeri 
poartă hlamida care, fluturînd în viteza galopului, este prelungită pînă la coaja calului. Călăreţul are mîna 
dreaptă ridicată şi pare a ţine între degete un obiect-neclar, gata pentru a-l arunca. Poate că este un rrag
mP.nt de lance sau altă armă. Înfăţişarea Cavalerului este disproporţionată, capul fiind prea mare în raport 
cu restul corpului. Calul este realizat rudimentar, cu formele netratate. Sînt foarte pronunţat redate coama 
şi coada. Picioarele animalului apar foarte groase, iar soinarea excesiv de concavă. 

Jos, în d1·eapta, se vede altarul rectangular, alături de trunchiul unui copac al cărui frunziş cade în partea 
din dreapta a plăcii. 

Lucrarea este de slabă calitate. Amănuntele erau, desigur, iniţial pictate. 
Cavalerul Trac concretizează, sub imaginea unui erou vînător, un concept religios tracic suprem. Motivul 

călăreţului, ca şi epitetul de Heros, sînt împrumutate din lumea greacă. Monumentele Cavalerului Trac sînt 
numeroase mai ales pentru secolele 11-111 e.n. În provincia Dacia, la nord de Dunăre, reprezentările Cava
lerului Trac sînt rare. 

Cultul Cavalerului Trac se lega de credinţa înfrîngerii răului de către întruchiparea binelui, de victoria 
împotriva duşmanului, precum şi de vegetaţia solului. Era zeitatea cea mai importantă pentru localnici, vene
rată mai des decît ceilalţi zei, aduşi cu civilizaţia greco-romană. Foarte adesea, reprezentarea Cavalerului 
Trac apare pe morminte. 
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Cavalerul Trac simbolizează binele şi curajul; animalul vînat (de cele mai multe ori un mistreţ) este 
reprezentantul răului, pomul este simbolul vegetaţiei şi al rodniciei; cîinele, prietenul de încredere al Ca11a
lerului; şarpele, paznic al locurilor sfinte şi al altarului. Adesea, călăreţul este însoţit de un slujitor care 
merge în urmă, pe jos. 

Nu toate elementele menţionate apar întotdeauna pe acelaşi monument. 
Ce le mai multe dintre re I iefu rile Cava Ierului Trac îl arată rnergînd spre dreapta, reprezentări le inverse 

constituind rarităţi. 
Monumentele Cavalerului Trac sînt adesea tratate fqarte rustic, fiind opera unor meşteri provinciali sau 

de la periferia oraşelor, care nu aveau experienţa mari lor ateliere. Bineînţeles, există şi reprezentări ale acestei 
divinităţi valoroase din punct de vedere artistic, fiind produse în atelierele cu bună tradiţie. 

Se cunosc numeroase monumente ale Cavalerului Trac în Constanţa şi în restul Sciţiei Mici, dovadă a 
marii răspîndiri a acestui cult în rîndurile populaţiei locale. 

Basorelieful prezentat mai sus este un produs dintre cele mai primitive ale cioplitorilor de rînd. Nu se 
observă nici cea mai mică preocupare artistică şi nici o grijă pentru realizarea detaliilor. 

Basorelieful datează, după toate probabilităţile, din prima jumătate a secolului al III-iea e.n. 
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19. CAVALERUL TRAC

lnv. 2023. Înălţime: 0,180 m; lăţime: 
0,140 m; grosime: 0,030 m (fig. 49) 

Placă patrulateră din marmură albă, de calitate d�stul de bună. Lipseşte colţul din dreapta, jos. Che
narul simplu, cu partea de jos mai lată. Pe placă este reprezentat în relief Cavalerul Trac galopînd spre 
dreapta. În faţă, pomul cu şarpele; dedesubt, un mistreţ, din care nu se văd decît capul şi picioarele din 
f aţă, restul căzînd în partea ruptă a plăcii. În aceeaşi parte rui:,tă se afla un altar, din care nu mai este 
vizi bi I decît un colţ. 

Călăreţul are capul întors spre dreapta, astfel încît figura se vede din trei sferturi. Din îmbrăcăminte 
apare numai hlamida, prinsă pe piept şi fluturînd în spate. Detaliile feţei: ochii, nasul, gura sînt grosolan 
schiţate. Buclele părului nu se văd. Mîna stîngă este ascunsă după gîtul calului. Mîna dreaptă, ridicată, ţine 
o lance lungă, al cărei vîrf triunghiular este îndreptat spre mistreţ.

Frîul, urechea, ochiul şi gura calului sînt pronunţate şi exagerat de mari. Sînt redate şi copitele. Ambele 
picioare din faţă sînt ridicate în mişcarea de galop. Picioarele din stînga sînt mai slab reliefate decît cele din 
dreapta, cu scopul de a da scenei adîncime. 

Mistreţul are urechile ciulite şi botul mare. Alte detalii nu sînt redate. 
Capul şarpelui se confundă cu frunzele pomului pe care este încolăcit . 
Lucrarea reprezintă unul dintre cele mai slabe produse ale unui cioplitor lipsit de simţ artistic şi de 

înţelegere plastică. Amănuntele sînt complet neglijate. Liniile sînt accentuate prin simple cioplituri groso
lane, fără nici un fel de respectare a realismului. Desigur că meşterul a contat foarte mult pe completările 
făcute prin pictură. 

Basorelieful constituie o marfă de rînd din prima jumătate a secolului al III-iea. 
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20. CA V ALERU L TRAC

lnv. 2020. lnălţime: 0,305 m; lăţime: 
0,225 m; grosime: 0,045 m (fig. SO) 

Placă de marmură gălbuie, zaharoidă, cu basorelief. S-a găsit spartă în trei bucăţi, astăzi fiind între
gită. Partea de sus a plăcii este arcuită. Chenarul simplu, mai lat în partea de jos. 

Cavalerul Trac galopează spre dreapta. În colţul din dreapta, jos, este altarul. În faţa călăr-eţului, pomul 
cu şarpe le. 

Călăreţul are corpul întors spre cireapta şi puţin aplecat în faţă. Este îmbrăcat în tunică scurtă, cu pliuri 
verticale. În spate flutură hlamida. Mîna dreaptă, făcută pumn şi ridicată în sus, pare a arunca o suliţă, care 
însă nu se vede (realizată probabil iniţial prin vopsea, ca şi alte detalii, acum dispărute). Ochii, nasul, gura 
şi pletele sînt în parte şterse, datorită coroziunii marmurei. 

Calul are piciorul din faţă pe altar, care este redat excesiv de scund. Picioarele din stînga nu sînt repro
duse. Frîul e reliefat. 

Fruhzele pomului stilizate, sînt asemănătoare cu capul şarpelui ascuns între ele, care se înalţă spre 
capul călăreţului. Trunchiul pomului este ondulat. 

Lucrarea este foarte rudimentară. Desenul e pueril şi disproporţionat: calul mai mic decît călăreţul, 
iar la acesta, capul apare mult prea mare în ra,port cu. tFu:p11l. Prin cioplituri greşite la conturul coapsei, 
s-a creat o linie curbă pe care nu o putem lua nici măcar ca pe un indiciu de şa, deoarece trece peste piciorul
călăreţului.

Şi această lucrare rudimentară, de atelier rustic, datează din prima jumătate a secolului al III-iea. 
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21. CA V ALE R U L TRAC

lnv. 2021. Înălţime: 0,220 m; lăţime: 
0,225 m; grosime: 0,032 m (fig. 51, 52)

Basorelief de marmură uşor vînătă. Placa, găsită spartă în trei fragmente, a putut fi reîntregită, rămînînd 
însă o fisură mai pronunţată în centru, pe pieptul calului. Se văd cîteva mici ciuntituri pe chenar, dintre 
care cea mai pronunţată în dreapta, sus. 

Chenarul simplu, cu partea de jos mai lată. 
Basore I iefu I reprezintă pe Cavaleru I Trac galopînd spre dreapta, Sub cal, un cîi ne întîmp i nă un mistreţ. 

În faţa calului, se află altarul rectangular şi pomul cu şarpele încolăcit. În spatele calului, ţinîndu-1 cu dreapta 
strîns de coadă, un slujitor. 

Cavalerul Trac este îmbrăcat în tunică pînă la genunchi, repliată la mijloc, cu cute verticale în partea 
de jos. Mantaua, înnodată pe piept, flutură la spate. Capul Cavalerului este întors atît de mult spre dreapta, 
încît se vede din faţă. Figura rotundă, cu ochi mari, cu pupilele săpate, cu părul buclat. Mîna dreaptă, ridi
cată în sus, se pregăteşte să arunce o lance scurtă spre mistreţul de jos. Vîrful lăncii, triunghiular, este redat 
destul de clar. Mîna stîngă nu se vede, fiind închipuită pe după gîrnl calului. Calul este prezentat într-o 
mişcare naturală. Are însă capul alungit, cu urechile mari şi cu orbita exagerată. Sub cal, cîinele şi mis
treţul, faţă în faţă, încordaţi, cu b:Jturile ridicate, gata să se încaiere, sînt de asemenea reprezentaţi cu 
contururi expresive. 

Pomul, cu crăcile şi frunzele stilizate, ascunde copita piciorului din stînga al calului. Şarpele, clar indicat, 
încolăcit în jurul pomului, întinde capul cu o mişcare naturală. 

Altarul dreptunghiular are profilaturile de sus şi de jos pronunţate. 
Slujitorul, îmbrăcat în acelaşi costum ca şi călăreţul, apare convenţional, cu capul şi pieptul văzute 

din faţă, cu piciorul din profil păşind spre dreapta. Detaliile sînt neglijate: faţa rotundă, ochii slab conturaţi, 
nasul lung, gura mică. Părul este .doar simulat, fără nici cea mai slabă tratare a detaliilor. În comparaţie cu 
celelalte reliefuri din depozit, reprezentînd pe Cavalerul Trac, lucrarea aceasta este puţin mai bună. Totuşi, 
ea se încadrează în aceeaşi serie a produselor rustice din secolul al III-iea, lipsite de scrupule artistice şi de 0 
tratare conştiincioasă a amănuntelor, care sînt cioplite sumar, în vederea completării lor prin pictură, Şi în 
acest basorelief, capetele călăreţului şi slujitorului constituie exemple de stîngăcie din partea meşterilor. 
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1. Cavalerul Trac (nr. 21) 

52, Cavalerul Trac (nr. 21) 
Detaliu 
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22. MITHRAS

lnv. 2005. Înălţime: 0,198 m; lăţime: 
0,200 m; grosime: 0,025 m (fig. 53) 

Placă de marmură gălbuie, zaharoidă, cu basorelief. Placa este întreagă, cu excepţia unor mici ciunti
turi pe chenar, jos şi în colţuri. Partea figurată se desluşeşte destul de greu, din cauza calităţii inferioare a 
marmurei şi a reliefării prea puţin pronunţate. 

Chenarul simplu are părţile laterale foarte înguste, iar cea de jos mai lată. 
Basorelieful reprezintă scena obişnuită a lui Mithras Tauroctonul. În părţi, cei doi dadofori. În partea de 

sus apar: Sol, Luna şi Mithras născîndu-se. 
Dintre celelalte elemente frecvente pe reliefurile mithriace, mai apar corbul şi şarpele. 
Scena centrală îl reprezintă pe Mithras îmbrăcat în tunică pînă la genunchi, strînsă la mijloc şi largă 

în jos. În spate îi flutură hlamida. Pe cap poartă boneta frigiană ascuţită. Partea superioară a trupului, ca 
şi capul se văd din faţă. Figura este neclară; cu mîna stîngă ţine taurul de bot. Cu dreapta, îl înjunghie. Nu 
se distinge cuţitul. Cu genunchiul stîng îndoit, apasă pe spinarea taurului. Piciorul drept, întins, calcă pe 
piciorul din spate al animalului. Taurul are capul înălţat, piciorul din faţă îndoit sub el, iar cel din spate 
îndreptat înapoi. În afară de ochi şi de bot, alte detalii nu se desluşesc. 

Lîngă taur se tîrăşte şarpele, cu capul înălţat spre rana animalului înjunghiat. 

Pe mantaua lui Mithras se distinge corbul, cu ciocul îndreptat spre urechea zeului. 

Cei doi dadofori, îmbrăcaţi la fel cu Mithras, au figurile neclare. Ei ţin picioarele încrucişate. Dadoforul 
din stînga poartă în mîna dreaptă o faclă, îndreptată în jos. Cel din dreapta are o faclă în mî na stîngă, 
îndreptată tot în jos. Mîna stîngă a celui din stînga nu se vede. Mîna dreaptă a celui din dreapta este ridi
cată în sus, spre botul taurului şi probabil că ţinea o faclă îndreptată în sus, care însă nu se distinge. 

În colţul din stînga, sus, reprezentarea bustului lui Sol este nedetaliată, desluşindu-se numai capul şi trupul. 

Deasupra capului taurului apare Luna, reprezentată numai cu bust, de asemenea fără detalii, ci numai cu 
schiţarea capului şi a pieptului. 

În colţul din dreapta, sus, scena naşterii lui Mithras din stîncă este numai schiţată: trupul pînă la jumă
tate, capul fără detalii, mîinile ridicate în sus, fără a se vedea clar obiectele pe care le ţine. 
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Mithras este un zeu de origine orientală. În religia iraniană, era zeul luminii cereşti şi al adevărului, 
adversar al spiritelor rele, sprijinitor în lupta împotriva duşmani lor. 

Cultul lui Mithras se răspîndeşte din Persia mai întîi în Babilon şi apoi în Asia Mică. În Europa pătrunde 
începînd din secolul I e.n., datorită mai ales armatelor romane. Fiind un zeu al victoriei, era venerat de 
armate şi cultul lui avea un caracter militar. Compoziţia pestriţă a armatelor romane, ca şi marile mişcări 
de trupe, fac ca Mithras să ajungă o divinitate populară în tot cuprinsul imperiului. 

Legenda iraniană mithriacă s-a îmbogăţit, în cursul răspîndirii cultului, pe de o parte cu elemente astro
logice babiloniene, pe de alta cu elemente mitologice greceşti. 

Cultul lui Mithras, sacrificiile şi slujbele se practicau la întuneric, mai ales în peşteri. 
Acest cult s-a răspîndit în Dobrogea ca şi în celelalte regiuni ocupate de armatele romane, diverse desco

periri dînd la iveală importante monumente închinate zeului. 
Basorelieful de care ne ocupăm schiţează elementele esenţiale ale reprezentărilor lui Mithras, ale cărui 

icoane erau foarte răspîndite în lumea romană. Lucrarea constituie o marfă rustică din secolul al III-iea, pro
dusă de un meşter lipsit ce preocupări artistice. 
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53. Mithras (nr. 22).,

23. ALT ARUL

lnv. 2024. Înă;ţime: 0,200 m; lăţime: 
0,140 m; grosime: 0,135 m (fig. 54)

Mic altar de marmură gălbuie, zaharoidă. Numai partea din faţă şi părţile laterale sînt lucrate, cu mar

ginile de jos şi de sus ieşite în afară, în timp ce în spate piesa nu are nici un fel de profilatură. 

Muchiile şi colţurile smt rotunjite. 

Pe suprafaţa superioară, o adîncitură concavă indică locul peste care se făceau libaţiile şi în care se 

punea răşina pentru a fi arsă. 

Faţa altarului, complet erodată, nu prezintă n1c1 un ornament, nici o ir,scripţie. Unele cioplituri atrag 

atenţia, dînd impresia înşelătoare a unor urme de litere. 

Obiectul, deşi lipsit de interes artistic ori epigrafie, este totuşi un document referitor la un ritual de 

cult, ceea ce se dovedeşte atît prin natura lui, cît şi prin prezenţa sa într-un depozit alături de cele 23 de 

sculpturi figurative, care înfăţişează în exclusivitate divinităţi. 
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24. ŞARPELE

lnv. 2003. Înăltime: 0,660 m; lungimea 
desfăsurată de

0

la bot la vîrful cozii: 
4.760

° 

m. (fig 55, 56, 57)

Statu ie de marmură uşor vînătă. Monumentu I se prezintă într-o foarte bună stare de conservare, Foarte 
mici deteriorări se observă numai la o ureche, la o şuviţă de păr şi la bază, 

Statuia reprezintă un animal fantastic, cu trup de şarpe, bot de mamifer, pare-se o ovină, ochii ficşi 
ca de cîine păzitor, urechi şi plete de om, coada terminată printr-un smoc de păr. Pletele, lipite de cap şi 
despărţite în şuviţe, produc impresia că ar fi ude, 

Din încolăciri le trupului se înalţă capul, în verticală, cu privirea aţintită înainte. Şarpele încolăcit este 
aşezat pe un postament circular, cu diametrul de 0,50 m, cu marginea profilată, tăiată în acelaşi bloc de 
marmură. Statuia, în întregime, se înscrie perfect într-un con, ceea ce dovedeşte că sculptorul a respectat unele 
canoane artistice bine determinate. 

Monumentul ne mai oferă un amănunt tehnico-artistic interesant: capul este susţinut la ceafă printr-o 
mică bară lucrată în spirală, lungă de 8,5 cm, tăiată de asemenea din acelaşi bloc şi care face totodată legă
tură cu masa inelelor. Acest adaos nu strică monumentului cu nimic, bara fiind ornamentată în armonie cu 
spiralele şarpelui. Dimpotrivă, ea umple un gol între cap şi masa inelelor, gol care altminteri ar fi fost, poate, 
prea supărător pentru ochi. 

Foarte abil s1nt realizate inelele şarpelui, cu solzii descrescînd gradat spre cap şi spre coadă, propor
ţional cu grosimea trupului. Realist apare redat şi pîntecele inelat. Trebuie remarcat că artistul s-a străduit 
să reproducă aceste detalii şi în partea de interior a statu iei, în locurile ascunse vederii, lucru foarte dificil 
şi totuşi aproape complet realizat, dînd astfel dovadă de fineţe şi minuţiozitate în execuţie. 

Impresionant este capu I fantast ic a I ani malului, înălţat semeţ, cu o privire misterioasă şi severă, care denotă 
siguranţă şi neclintire, privirea unui cîine în atitudine de veghe. 

Ne aflăm în faţa unui monument unic, căruia nu i-am găsit pînă acum nici o analogie apropiată. Ima
ginea fantastică nu are nici o asemănare. În ce priveşte reprezentarea şarpelui ca statuie independentă, se mai 
cunoaşte un singur exemplu, acel al şarpelui din templul lui Esculap din Ptolemais (Egipt), care prezintă 
însă cu totul altă înfăţişare şi altă manieră de lucru. Acolo capul se desprinde din încolăciturile sale, care 
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formează o masă compactă. De aserr.enea trebuie să remarcăm şi faptul că acel şarpe avea doar o funcţie orna
mentală, corpul lui constituind capacul unei „case de bani"1. 

Şarpele din der::ozitul r.cstru nu se leagă direct ce nici o altă divinitate, deşi, dacă ar fi avut înfăţişarea 
unui şarpe obişnuit, ar fi putut fi considerat ca atribut al oricăreia dintre divinităţile reprezentate în cele
lalte sculpturi ale depozitului. 

Nu trebuie să emitem r::osibilitatea iGentificării lui cu şarpele-zeu Glycon, dar frumoasa povestire a lui 
Lucian din Samosata nu spune că ccest zeu, plăsrr.uit de şarlatanul Alexandru din Abonoteichos, ar fi avut o 
altfel de figură decît cea umană. Zeu I Glycon a fost adorat ca un nou Esculap începînd din vremea împă
ratului Antoninus Pius, i s-a creat un cult şi i s-au dedicat temple. Există şi două inscripţii din Transilvania, 
de la Alba Iulia, dedicate lui. Glyccn. Era acorat cu deosebire în Asia Mică. 

De altfel, cultul şcrFelui în ter,eral, este Ge origine orientală. 
În mitologia greacă, şarpele apare fie inC:er::endent, fie ca atribut al unor divinităţi, fie ca formă pe care 

o pot lua alte divinităţi.
Şarpele independent poate să apară ca protector şi paznic al locurilor sfinte: un dragon păzea grădina 

Hesperidelor, altul păzea lîna de aur la Colchida, şarr::ele păzitor de pe Acropola Atenei a dispărut în timpul 
ocupării oraşului de către perşi etc. 

Şarpele din depozitul de sculpturi de la Constanţa nu are însă nici o asemănare cu vreo reprezentare 
cunoscută pînă acum. Privirea lui severă şi neclintită, măreţia lui ne fac să-l considerăm ca făcînd parte mai 
degrabă din categcria şerpilor adoraţi ca divinităţi binefăcătoare, paznic al locurilor sfinte, legat de zeii 
htonici, fiind deci un agathodaimon sau un genius loci.

Statuia şarpelui fantastic constituie unul dintre cele mai remarcabile monumente ale depozitului, atît 
prin faptul că e vorba de o reprezentare unică, cît şi prin felul realizării, fiind opera unui adevărat artist, 
păstrător al celor mai bune tradiţii şi procedee sculpturale. 

Lucrarea poate fi datată la sfîrşitul secolului al II-iea sau la începutul celui de-al III-iea. 

1 M. P. N i I s so n, Geschichte der griechischen Re/igion, I Munchen, 1950, Taf. 1/1. 
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SS. Şarpele (nr. 24) 

www.ziuaconstanta.ro



56. Şarpele (nr. 24)
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57. Şarpele (nr. 24) Detaliu 
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ÎNCHEIERE 

După ce am prezentat, în formă succintă, amănunte asupra condiţiilor descoperirii celor 24 de sculpturi 
şi ne-am ocupat de determinarea şi de descrierea fiecăreia, credem că răspundem cerinţei tuturor oamenilor 
de cultură, căutînd să facem unele aprecieri interpretative care să ajute la o mai justă înţelegere a acestor 
monumente antice. În ce le ce urmează vom trata despre principale le probleme care privesc data seu lptu ri lor, 
stilul şi valoarea lor artistică, momentul şi cauzele îngropării lor laolaltă. 

Subliniem, în primul rînd, faptul că toate monumentele prezintă, fără excepţie, un caracter religios; 
cele 10 statui şi cele 13 basoreliefuri înfăţişează exclusiv divinităţi, iar al 24-lea monument, micul altar, este 
şi el un obiect de cult. 

În al doilea rînd, din sumara analiză· făcută, constatăm că monumentele, în ansamblul lor, datează, cu 
o singură excepţie, cel mai devreme din a doua jumătate a secolului al II-iea, sau, mai sigur, din prima
jumătate a secolului al III-iea. În limitele acestui interval, înclinăm a ne fixa atenţia asupra epocii Severilor,
cînd, deşi a avut loc o ultimă înflorire a artei antice, evidentă mai ales în reprezentările statuare şi în por
tretistică, totuşi - cu deosebire în provincii - s-au produs şi numeroase lucrări de rînd, fără vreo semnifi
caţie estetică.

Menţionăm că perioada din care datează monumentele este caracterizată, din punct de vedere religios, 
prin răspîndirea din ce în ce mai largă a sincretismului. Deşi printre monumentele depozitului de la Con
stanţa nu se află piese care să reprezinte cazuri de sincretism propriu-zis, trebuie totuşi să remarcăm asocierea 
Cavalerului Trac la imaginea lui Bacchus, prezenţa bustului zeiţei Isis, divinitate mult răspîndită în perioada 
de sincretism, apariţia zeilor clasici laolaltă cu cei locali şi orientali etc. Monumentele datează dintr-o vreme 
cînd amestecul diferitelor culte crease la Tomis. ca şi în alte părţi ale imperiului, un panteon specific acestui 
îndelungat proces religios, care tindea spre formarea unei religii unice. 

Nu trebuie să trecem cu vederea nici faptul că imaginile sculpturale din depozitul nostru se referă în 
bună parte la un ansamblu de divinităţi htonice sau htonizate, al căror cult era foarte răspîndit, în special: 
în masele populare. 
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Este de asemenea necesar să amintim că, printre sculpturile depozitului, se află imagini de zeităţi ca 
Nemesis şi Hecate, care aveau un rol secundat· în panteonul greco-roman, dar ca�e în regiunile noastre ajun
seseră deosebit de populare datorită asimilării lor cu principalele concepte religioase locale. Dintre divini
tăţile mari ale panteonului clasic se afla în aceeaşi situaţie şi Artemis, de asemenea prezentă printre sculp
turile depozitului. 

Unica piesă care nu se încadrează în spaţiul cronologic avut în vedere de noi este statueta cea mare a 
Hecatei (nr. 14, inv. 2006), care, prin stilul său arhaizant şi prin particularităţile de execuţie pe care le pre
zintă, se deosebeşte de la prima vedere de toate celelalte seu lpturi în tovărăşia cărora a fost găsită. Aşa cum 
am arătat mai sus, nu i s-ar putea atribui acestei statuete o dată mai tîrzie decît secolul I î.e.n. În orice caz, 
este anterioară stabilirii dominaţiei romane în Dobrogea. Cum însă data unui complex de obiecte din epoci 
diferite este determinată de piesele cele mai noi şi nu de cele mai vechi, această statuetă elenică nu poate 
contrazice datarea pe care am stabilit-o. Prezenţa ei printre sculpturile din secolul al III-iea e.n., se explică 
după cum s-a arătat mai sus, prin faptul că e vorba de o piesă introdusă în depozit după ce fusese scoasă 
la lumină, nu cu mult înainte, din favissa vreunui vechi templu dărîmat. 

Analiza stilistică a monumentelor ne duce la împărţirea lor în două mari categorii: lucrări de calitate, 
executate în ateliere care păstrau încă tradiţiile bune ale artei sculpturale greco-romane, şi lucrări de serie 
cu un caracter popu I ar, rustic. 

Din prima categorie fac parte marea majoritate a statui lor şi a statuetelor, care prezintă şi între ele 
diferenţe calitative în ce priveşte concepţia artistică şi gradul de execuţie. În a doua categorie intră toate 
basoreliefurile, statueta mijlocie a Hecatei şi statueta Cybelei. 

Categoria lucrărilor de bună calitate cuprinde o serie de monumente care dovedesc o aleasă ţinută artis
tică. Este vorba de Fortuna cu Pontos, de Şarpele fantastic, de Esculap, de bustul zeiţei Isis şi de edicula cu 
dubla reprezentare a zeiţei Nemesis. 

Aceste sculpturi merită o atenţie deosebită. Fortuna cu Pontos, Şarpele fantastic, Esculap şi Nemesis sînt 
singurele monumente ale depozitului care ar putea data, eventual, din a doua jumătate a secolului al II-iea, 
maniera lor de lucru vădind tradiţiile nealterate ale artei greco-romane anterioare. 

Grupul statuar Fortuna cu Pontos, în care zeul Mării Negre este asociat Fortunei ca protector al Tomi
sului, purtînd el coroana murală pe cap şi nu zeiţa (aşa cum apare obişnuit pe monedele tomitane), este remar
cabi I prin fineţea execuţiei. Figura zeiţei, pieptănătura, capul uşor aplecat, îmbrăcămintea, expresivitatea lui 
Pontos, care îşi îndreaptă privirea spre capul Fortunei, detaliile anatomice sînt realizate, cu virtuozitate, de 
mîna unui sculptor care cunoştea toate tainele artei sale. 

Statueta lui Esculap este de asemenea lucrată cu siguranţă şi îngrijire atît în ce priveşte redarea veşmin
telor, cît şi în ce priveşte expresia figurii şi linia corpului. 

Deşi nu ne putem încă pronunţa cu deplină certitudine asupra conţinutului său, statuia Şarpelui fantastic 
ne trimite de la început spre o sursă de inspiraţie orientală, transmisă prin intermediul artei greco-romane. 
Trebuie subliniată meticulozitatea sculptorului în redarea amănuntelor morfologice, calculate pînă la ultimul 
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so Iz, corespunzător cu creşterea treptată a grosimii corpului reptilei. De asemenea, faptu I că artistu I s-a preo
cupat să înscrie figura animalului în liniile unei scheme geometrice, conform regulilor clasice, confirmă încă 
o dată păstrarea fidelă a vechilor tradiţii ale artei elene.

Edicula zeiţei Nemesis se înscrie şi ea în seria celor mai bune sculpturi ale depozitului. Dacă în tratarea 
veşmintelor, în arhitectura ediculei şi în însuşi tipul monumentului nu distingem elemente de originalitate, 
în schimb, trăsăturile celor două figuri ale zeiţei denotă particularităţi aproape portretistice, care trădează 
mîna unui artist preocupat de căutarea unei expresii corespunzătoare sentimentelor şi concepţiilor sale. Nu este 
vorba numai de un simplu meşter, care se achită de sarcina unei copieri mecanice. 

Bustul zeiţei Isis, prin trăsăturile individualizate pe care sculptorul le-a dat figurii, ar putea reflecta o 

influenţă a realismului portretistic rcman, care se manifesta din ce în ce mai puternic în toate provinciile 
imperiului, chiar şi în părţile sale răsăritene, unde exista o puternică tradiţie artistică greacă. Bustul de la 
Constanţa poate sugera ideea unui portret individual, dar nu este mai puţin adevărat că scopul artistului a 
fost reprezentarea unei divinităţi, deci' în fond, avem de a face tot cu o imagine realistă, ca şi la figurile 
zeiţei Nemes is, de care am pomenit. Ceea ce ne apare ca rea I ism portretist ic nu este de fapt decît încercarea 
sculptorului de a da o expresie mai umană zeiţei adorate, tendinţă firească într-o epocă de misticism religios, 
cînd raporturile dintre credi'ncioşi şi divinităţi capătă un profund aspect sentimental. 

Statueta mică a Hecate i, pe a I cărei soci u se mai păstrează încă urme de vopsea roşie, se apropie, prin 
aspect şi dimensiuni, de produsele genului coroplastic tîrziu. Deşi statueta mai prezintă reminiscenţe ale bunelor 
tradiţii artistice, mult mai impresionante apar defectele ei de execuţie. 

Fragmentul rămas din grupul Dioscurilor, cu toată aparenţa de acurateţe, prezintă, într-un şi mai mare 
grad, defecte care apropie lucrarea mai curînd de categoria sculpturilor decadente decît de aceea a produselor 
unor bune ateliere. 

A doua mare categorie de sculpturi din cepozitul nostru, care conţine lucrări de slabă execuţie, datează 
în ansamblu din prima jumătate a s�colului al III-iea. Unele din piese ar putea fi şi ceva mai vechi, dar nu 
avem dovezi sigure despre aceasta. În tot cursul epocii imperiale romane, concomitent cu producţia îngrijită 
a atelierelor de artă propriu-zisă, au abundat şi sculpturi de calitate inferioară. Între monumentele noastre din 
această categorie se pot stabili diferenţe. Unele sculpturi, ca: reprezentarea lui Bacchus cu acoliţii, placa mai 
mare a Hecatei, relieful divinităţii feminine identificate cu Diana, la care adăugăm şi statueta mijlocie a 
Hecatei, denotă din partea meşterului preccuparea de a păstra proporţiile desenului, totuşi, în genere, toate 
sînt produse de nivel inferior. 

Celelalte sculpturi: statueta Cybelei, reliefurile care înfăţişează Graţiile, pe Hermes, pe Mithras şi pe 
Selene, placa cea mică a Hecatei, relieful mic al lui Bacchus şi mai ales cele patru reprezentări ale Cavale
rului Trac sînt de o şi mai slabă calitate, neprezentînd nimic demn de un minimum de apreciere artistică. 
Nici măcar forma rectangulară a plăcii sau simpla linie dreaptă a ramelor în care sînt înscrise părţile figurate nu 
sînt trasate corect. 
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Privite în ansamblu, aceste basoreliefuri dau aceeaşi impresie de mişcare neverosimilă, de trăsături 
fugare şi naive, ajungîndu-se, în cazul reliefului Selenei şi al imaginii lui Mercur, pînă la nesocotirea celor 
mai elementare legi ale proporţiilor şi la pierderea diferenţelor dintre planuri. 

În cele patru reliefuri ale Cavalerului Trac, aceste defecte sînt şi mai evidente. Imaginile acestei divini
tăţi, reduse la simple simulacre, sînt dintre cele mai grosolane, denaturînd pînă şi cele mai elementare ase 
mănări cu realitatea. Astfel, în toate reliefurile, călăreţul apare mai mare decît calul. Capetele cailor de pe 
reliefurile nr. 19 şi 21 par a fi mai degrabă de catîr. 

De fapt, avem a face cu nişte „icoane" ieftine, rustice, produse ale unor simpli cioplitori, care se bazau 
în lucrul lor mai mult pe adacsul amăgitor al vopselelor, decît pe formele sculpturii. Lucrările, executate în 
serie, expeditiv şi automat, se bucurau, graţie ieftinătăţii lor, de o mare circulaţie în rk,durile pături lor sărace. 

După ce am făcut această sumară prezentare a stilurilor şi a manie1·elor atît de variate ale sculpturilor 
depozitului, socotim necesar să ne oprim o clipă asupra problemei atelierelor în care au fost realizate aceste 
monumente. În ce priveşte sculpturile rudimentare, de slabă execuţie artistică, nu mai rămîne nici o îndoială 
că au fost produse în ate I iere le periferice a le ciop I itori lor ci i n oraşu I Tom is sau din teritoriu I său rural. Dar 
pentru cele din prima categorie, în special pentru sculpturile care dovedesc o ţinută a1·tistică aleasă, se pune 
întrebarea dacă au fost importate din centrele Greciei şi Asiei Mici sau dacă n-au fost cumva lucrate în ate
lierele din Tomis. Desigur, la Tomis se dezvoltase o viaţă artistică în concordanţă cu avîntul economic al 
oraşului. În epoca din care datează depozitul nostru de sculpturi, Tomisul era considerat ca metropolă a 
Pontului Stîng şi era deci cel mai important centru urban de pe coasta de vest a Mă1·ii Negre. Putem afirma 
cu certitudine că în epoca romană existau în acest oraş ateliere în care se prelucra marmura brută adusă ca 
lest pe corăbii. În adevăr, în anul 1958 s-a descoperit, ·1a baza falezei de vest a oraşului, la nivelul portului 
antic, un mare atelier de acest fel, datînd, după cît se pare, din secolul al III-iea. 

Au fost găsite aici, în mijlocul unei mase de aşchii sărite din daltă, patru imense blocuri de marmură 
în curs de prelucrare. Modelarea a două dintre blocuri este numai schiţată. Celelalte două, mai avansate în 
lucru, poartă rînduri neterminate de ove şi denticule. S-a mai găsit o cornişă lucrată numai pe trei sferturi, 
care zăcea alături de o arhitravă de peste 5 m lungime, în curs de finisarf', Ar fi cazul să amintim aici că încă 
înainte de 1900, cînd s-au făcut în acest punct lucrări de construcţii şi de amenajă1·i portuare, Grigore Toci
lescu scosese şi transportase la Bucureşti piese masive de marmură, unele dintre ele aflate în faza de degro
şare sau de cioplire, altele într-o fază mai înaintată de prelucrare. Intre aceste piese se aflau şi patru pilaştri 
cu motive decorative florale, capiteluri şi alte elemente arhitectonice. Piesele formau, probabil, părţi dintr-un 
templu în curs de construcţie, o clădire, după cum se pa1·e, impozantă. 

Multitudinea, varietatea şi proporţiile monumentelor găsite în acest atelier arată că meşteşugul sculpturii 
luase proporţii „industriale", pentru care trebuia să se aducă de peste mare importante cantităţi de marmură 
brută. Mai înseamnă că existau aici arhitecţi, constructori, artişti şi pietrari de seamă, că operaţii le de manipu-
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lare a- materialelor şi a pieselor mari, ca şi munca de cioplire, finisare şi lustruire, antrena un număr mare 
de lucrători. 

O dată ce avem dovada existenţei la Tomis a unor mari ateliere de prelucrare a marmurei pentru con
strucţii monumentale, putem admite şi existenţa unor ateliere de sculptură propriu-zisă. Acest lucru reiese de 
altfel şi din unele sculpturi de bună execuţie artistică, lucrate în calcar dobrogean şi care deci, de bună seamă, 
nu erau aduse din altă parte. 

Chiar dacă unele din.sculpturile depozitului de care ne ocupăm au putut fi importate din sud, pentru 
altele sînt indicaţii ce ne determină să ne gîndim la o origine locală: Cele mai multe semne pentru această 
ultimă ipoteză ni le oferă statuia Fortunei. În primul rînd, ne aflăm în faţa divinităţii protectoare a oraşului, 
alături de care apare Pontos, zeul Mării Negre, purtînd pe cap coroana murală, care simboliza zidurile Tomi
sului. Este greu de presupus că un astfel de grup statuar ar fi fost „comandat" unui atelier din Grecia sau din 
Asia Mică, din moment ce trebuie să recunoaştem că ateliere similare existau chiar în localitate. Pe de altă 
parte, este exclus ca într-un oraş atît de înfloritor în epoca romană, ca Tomis, să nu se fi stabilit şi artişti 
de valoare. 

Fireşte, e mai greu să formulăm o concluzie în acest sens în ce priveşte Şarpele fantastic, dar, ţinînd 
seama de faptul că nicăieri în lumea greco-romană nu se cunoaşte un exemplar cît de cît asemănător, n-ar fi 
cu totul exclus ca şi această remarcabilă lucrare să fi fost produsă la Tomis, chiar dacă ideea religioasă la 
care se referă este originară din Orient. 

Eventual, vor fi putut fi lucrate la Tomis edicula cu Nemesis şi statueta lui Esculap, ca şi bustul zeiţei 
Isis şi cu atît mai mult sculpturile de o mai slabă realizare artistică, ca să nu mai vorbim de categoria pieselor 
inferioare care, după cum am arătat, erau fără îndoială locale. 

Mai ram1ne să discutăm acum una din problemele cele mai interesante şi mai importante în legătură 
cu descoperirea celor 24 de sculpturi, şi anume momentul şi cauzele îngropării lor laolaltă. 

Descoperirea într-un singur loc ascuns a unui număr atît de mare de opere sculpturale este un fapt 
neobişnuit. 

Nu putem şti sigur şi din capul locului cînd şi de ce au fost depuse atîtea sculpturi într-o groapă anume 
săpată. Totuşi, pe baza observaţiilor făcute în timpul săpăturilor şi în urma studierii monumentelor, se pot 
emite unele ipoteze şi se pot desprinde unele constatări utile pentru lămurirea problemei. 

La o primă privire, sub impresia produsă de marea varietate a sculpturilor, s-a putut face presupunerea 
că monumentele ar fi fost colecţionate ca obiecte de artă şi ascunse într-un moment de nesiguranţă, Bineîn
ţeles, primul gînd a mers spre ipoteza unei colecţii din epoca modernă, dar această presupunere a fost repede 
înlăturată de o observaţie stratigrafică, şi anume că groapa care adăpostea sculpturile fusese săpată înainte 
de construirea zidului antic, care o taie într-o parte şi care datează din secolele V-VI. E sigur deci că 
statuile au fost îngropate în antichitate, ceea ce încă nu este suficient pentru a înlătura ideea unei colecţii. 
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În adevăr, trebuie să amintim a1c1 că ş1 1n antichitate se făcea comerţ cu monumente sculpturale. Existau 
şi pe atunci colecţionari de obiecte de artă. 

Studierea materialului ne-a făcut însă să a.bandonăm această pistă, deoarece mare parte din obiecte nu 
au valoare artistică. Apoi, nu vedem de ce un colecţionar ar fi strîns numai piese de cult. Ar fi trebuit să 
găsim şi monumente funerare profane sau pur şi simplu ornamentale. 

Excludem aşadar cu totul ipoteza colecţionării cu scop artistic sau comercial. Apoi, trebuie să mai 
facem o constatare: multe sculpturi sînt serios deteriorate, unele dintre ele nefiind complet întregibile. Sta
tueta lui Esculap poartă şi urmele trecerii printr-un incendiu. Aceste constatări ne duc la concluzia că monu
mentele au fost adunate şi îngropate după deteriorarea lor, întîmplată în urma distrugerii edificiilor sacre care 
le adăpostiseră mai înainte. Faptul că ele reprezintă în totalitate obiecte de cult dovedeşte că îngroparea a avut 
un scop religios: obiectele au fost ascunse pentru a nu mai fi profanate. Pioşii păgîni, care au făcut această 
operaţie, au strîns tot ce au mai putut găsi din imaginile de divinităţi rămase după dărîmarea templelor în 
vremuri de restrişte şi le-au ascuns într-o groap;=i anume săpată, stivuindu-le cu grijă, şi punînd în centru For
tuna, divinitatea protectoare a Tomisului, înconjurată de celelalte sculpturi mai mici, peste care au aşezat, 
ca pe un paznic de nădejde, Şarpele fantastic. 

Căror tu I burări din istoria Tom isu lui şi a Dobrogei Ii s-ar putea pune în seamă o atare distrugere de 
clădiri sacre, urmată de îngroparea sculpturilor de care e vorba? Sigur este că nu ne aflăm în faţa unei favissa 

obişnuite a unui templu din apropiere, în care se depozitau, după o mutilare prealabilă intenţionată, micile 
statuete şi ex-voto-uri, care nu mai încăpeau în templu din cauza supraabundenţei lor, căci n-ar fi fost arun
cate în acest mod lucrări de dimensiuni mari şi de valoarea Fortunei cu Pontos sau a Şarpelui fantastic şi 
nici nu s-ar fi făcut o îngropare ordonată, calculată minuţios. De asemenea, nici Şarpele şi nici alte statui ale 
depozitului n-ar fi rămas întregi. 

Deşi efectuată în scop religios, îngroparea depozitului n-a fost o operaţie obişnuită, ci trebuie să o 
socotim determinată de evenimente istorice importante. 

Pe la mijlocul secolului al III-iea au avut loc repetate atacuri ale carpilor şi ale goţilor, care 
timp de trei decenii au prădat Dobrogea de la un cap la altul aproape an cu an. Năvălitorii veniţi de 
peste Dunăre distrugeau monumentele de civilizaţie întîlnite, constînd adesea tocmai din opere de artă legate 
de cultele greco-romane. 

Izvoarele antice nu pomenesc nimic despre o cucerire şi distrugere a Tomisului de către goţi, aşa cum 
o fac în ce priveşte Histria. Ştim însă că la un moment dat, în anul 269, metropola tomitană a fost ase
diată de o enormă armată barbară condusă de goţi. Deşi a rezistat cu succes, oraşul trebuie să fi suferit fără
îndoială, cu acel prilej, distrugeri mari, atît în afara zidurilor, prin acţiunea directă a duşmanilor, cît şi în
interior, prin devastări, jafuri şi incendii. Spre sfîrşitul secolului al III-iea, după liniştirea invazii lor şi
restabilirea siguranţei în Dobrogea, oraşul Tornis şi-a extins teritoriul, prin construirea unui nou zid de
incintă mai în afară, în care au fost înglobate şi terenurile ocupate mai înainte de necropolele elenistice 
şi romane timpurii. 
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În această perioadă de refacere, ruinele clădirilor distruse au fost curăţate şi nivelate, iar sculpturile 
sacre, găsite cu acel prilej, chiar dacă unele vor fi fost mult mai vechi, cum este cazul statuetei arhaizante 

a Hecatei, au putut fi duse şi îngropate în noua zonă a cetăţii, extinsă pe locu I foste lor necropole. 
Datarea zidului cel nou este sigură: în structura lui s-au găsit monede de la împăratul Aurelian şi 

Tacitus, deci dintre anii 270-2761 • 
Să ne gîndim însă şi la o a treia ipoteză, care deocamdată nu e lipsită nici ea de un caracter plauzibil: 

îngroparea se va fi făcut într-un moment în care se accentuaseră I upte le dintre păgîn ismu i în pi ină decădere 
şi creştinismul atît de osti I „chipuri lor cioplite" şi atît de înverşunat împotriva zeilor păgîni. 

Religia creştină, foarte răspîndită în provinciile Imperiului Roman, ajunge să se afirme în secolul al III-iea

cu o putere din ce în ce mai mare, arătîndu-se intransigentă în exclusivismul ei faţă de alte culte şi în ten
dinţa de a deveni credinţa unică a omenirii. În secolul al IV-iea, după ce, pe vremea lui Constantin cel Mare, 
creştinismul a fost recunoscut de statul roman ca religie tolerată alături de celelalte religii, lupta dintre 
creştini şi apărătorii vechilor culte devine şi mai aprigă. În cursul tulburărilor religioase care au culminat 
în a doua jumătate a secolului al IV-iea, nenumărate opere de artă ale ·antichităţri păgîne cad sub loviturile 
fanatice ale creştini lor biruitori. 

În toiul acestor tulburări, un adept al cultelor păgîne va fi putut pune la adăpost reprezentările plastice, 

întregi sau mutilate, ale vechilor divinităţi, spre a le feri de furia creştină. 
Este drept că această interpretare implică şi obiecţiuni, printre care cea mai serioasă se referă la data 

sculpturilor, limitată la prima jumătate a secolului al III-iea, cînd creştinii, crunt persecutaţi de autorităţile 
Imperiului Roman, erau departe de a exercita acţiuni violente împotriva cultelor păgîne. Asemenea acţiuni, 
pernicioase pentru imagini le vechi lor zei, vor deveni însă curente cu un secol şi ceva mai tîrziu, după 

înfrîngerea definitivă a păgînismului. 
Totuşi, cîtă vreme ne aflăm numai în cîmpul conjecturilor, o explicaţie a îngropării sculpturilor în legă

tură cu confl'ictul dintre creştinism şi cultele păgîne rămîne mereu posibilă. Pînă la o dovadă peremptorie, 
într-un sens sau altu I, discuţii le asupra rostului pe care l-a avut îngroparea depozitului de reprezentări ale 

divinităţilor păgîne de la Tomis nu pot neglija această importantă împrejurare istorică. 
Expunînd aici ipotezele ce se pot face asupra momentului şi cauzelor acestei îngropări, am exclus-o pe 

prima, referitoare la caracteru I de colecţie, din motive stratigrafice şi logice care apar evidente din capul 
locului. În ce priveşte celelalte două ipoteze, desigur că ambele pot fi luate în considerare, socotind pre
matură adeziunea fără rezerve la una dintre ele, înainte ca argumentele respective să fi fost verificate prin 
noi descoperiri. Nu trebuie să uităm că e vorba de un fapt arheologic în lămurirea căruia ultimul cuvînt 
este de aşteptat tot de la arheologie. 

De aceea, cercetările vor trebui continuate în vecinătatea locului descoperirii depozitului, unde se mai 
află încă numeroase vestigii antice, dar unde momentan, din cauza construcţiilor în curs, nu se pot face săpă-

1 V. Canar ac he, Tomis, Editura Meridiane, Bucureşti, 1961, p.16. şi urm.
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turile corespunzătoare. Viitoarele cercetări vor putea aduce lumini noi în privinţa problemelor ridicate de 

această descoperi re. 

De altfel, pentru clarificarea acestor probleme avem de aşteptat lucruri noi nu numai de la lărgirea 

cercetărilor pe însuşi locul Jim itat al descoperirii sculpturilor, ci şi de la întreaga activitate de explorare a sub

solului oraşului Constanţa, exp I orare atît de favorizată în prezent, prin vasta operă de construcţii îndep Ii

nită de regimul nostru de democraţie populară pe ţărmul tomitan. 

Depozitul de sculpturi pe care l-am descris în lucrarea de faţă şi a cărui provenienţă am încercat să o 

explicăm a fost scos la iveală tocmai graţie acestei munci creatoare din zi lele noastre. 

Orice altă descoperire arheologică menită să îmbogăţească cunoştinţele noastre despre istoria metropolei 

de odinioară a Pontului Euxin poate contribui CIU date şi sugestii utile pentru studiul tezaurului de sculpturi 

de I a Constanţa. 
V. CANARACHE
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PE3IOME 

ropog TOMHC, HaXOJ:(11BUil1MCII Ha MeCTe HI.rHemHeM RoH
CTaHI\hl, 6bIJI OCHOBaH MrmeTCKHMH rpeHaMH. 06HapymeH
Hble go HaC'l 'OII[I\ero npeMeH11 apxeoJIOrH•reCHHe JJ;OHyMeHThl 
ITOJJ;TBepmJJ;a!OT )l;OCTOBepHoe cy[I\eCTBOBaHHe ropo)l;a B mec
TOM BeHe JJ;O Hamert apbI. Ero MeCTOIIOJIOIBeHHe, a Tam«e 

HaJIH•rne xopomo yHpbrToro rropTa, 6JiarorrpH1ITCTBOBaJIH
TOproBOM JJ;elITeJI&HOCTil, I IOJIJ'H1Bmei1: B Te•rerrne BeHOB 3Ha
q[,['reJibHOe paaBHTHe. B Ha•iaJie Hamei1 aphl ToMHC rrona
gaeT B cqiepy BJIHIIHTUI PHMCKOfil HMrreprm, HO Ha aBTO

HOMHhlX rraqaJiax: p1nrmrne yaamam1 aJJ;MIIHI ICTpaTHBHhie 
I I  peJI11ri;10aIIbie y'rpemJJ;erralI ropoJJ;a n ero rpeqecmre Tpa
)];111:11111. Ilo)l; I IOHponaTeJibCTBOM rrnrrepl'rn, To11rn:c JJ;OCTH
raeT narrnhlcmero pac11neTa H cTaHOBHTCII MeTpono=ert 

<<J1eno6epemaoro IlorfTa», T.e. aarrap;Horo no6epembfl 'lep
Horo MoplI. R aTOMY rrepHOJJ;y OTHOC TITCII OTRpblTOe B rroc
JieJJ;HHe ro)l;bl a)l;amrn c Mosaa1rn�i: n H'.oncTaHI\e, a TaKme 

n 24 Cl{JJibITTYPbI, om[CbIBaBMbie n HaCTOII[I\eii pa6oTe 

HatJHHM co BTopoii IIOJIOBIIHbI TpeT&ero BeHa ropoJJ; 
r raqnEialOT TpeBomrtTb ! {0'IeBbie (<BapaapCKUe>) IIJieMeHa. 

B rrnHI:(eVI-ro nec,a ou 6bm paspymeH anapaMH, H c Tex nop 
ero Hasnamrn 6oJihme He nc-rpe•iaeTCII n Jili['!'epaTypHhlX 
HCTO'JHHJ{aX. B rreI,OTOpbIX rrelICHbIX, a HHOrp;a 11 HeCBII3-

IlblX yrro11urnamrnx, OTHOCIIII\ITXCII H I IOCJiegneMy rrep IIOJJ;Y 
ero cy[I\eCTBOBamrn, rOBOpHTCII o rraceJieHHOM nyHHTe 
Roncmanmuana, rraxoJJ;1rnmeMCII, rro nceii nepoHTHOCTH, 

B 6JinmaihrreM C Hl1M coceJJ;CTBe. 0TC IOJ:(a II rrpoHCXOJJ;HT 
rrasaarrne Hbrnemrrero ropo;a,a Roncmanqa. 

B cpeJJ;HHX BeRax 3JJ;eCb llaXOJ:(JIIJICII JIHllib HearraqHTeJib
!Iblii rropT, r raanaaabri,t reHyaau;aMH lfocmanqa, a Typrm11m 
- R10cme1-18�rce. B rrepsoii rroJTomrne XIX-ro BeKa, r ro6br-

naBume aJJ;eCh sarraJJ;Bbre rryTe111ecTaenru11rn nepe;a,ami: 
B CBOHX nyTem.rx 3aMeTHax HHTepeCHbie cnegemrn. 0IIH 
paccHa3bIBaIOT, qTo I IOBCIOJJ;Y B 3THX MeC'rax, cpeJJ;H iRaJIHHX 
aeMJII IHO[{ MeCTIIhlX ,IHITeJieM, MOiRIIO 6bIJIO BCTpeTHTb TOJI
CTbie CTeHhl RperrOCTl1 11 CTapTIHEibIX 3)l;aaHi,i, MprurnpHhle 

J{OJIOHHhl, CTaTyH, HaJJ;lil1Cfl. BcTpeqaJIHCb TaHme rmmlIHalI 
H 6pOH30BaJI rrocyJJ;a, c·rap11HHhle MOHeTbI H T.II. 

IloCJie RpbillICHOJ.î BOHHbI, rrpHrJiameHHhle 0TTOMaHCl·WM 
Ji!11mepHefr aHrJIHttcrme HamrTaJIHCTbI rrpr;rcTyoaIOT H coopy
meHHIO co0pe111eHHoro rropTa n R10cTeHJJ;me, a TaHme 1< 
ITOCTpOi!:He meJieSHOfi JJ;OpOl'U H 'lepHaBOJJ;e. ManorrpHMeqa
'fe!IbHblli ropogoH HatffillaeT MOJJ:epmrnrrpoaaTbCII. Oco6eHHo 
61,rcTporo Te�rna JJ;OCTHra 1· ero paBBHT11e rrocJTe 1878 roJJ;a, 
Horga,Il;o6pygma 6bIJia noccoeg1mena cPyuhrnHeiL I{ coma
JieHnro, BOBBegeHHbie HOBbie agamrn, BbIMO[I\eH illile JJIIIT\hl, 
KaHaJill3a[ll10HHLie pa60Tb! pa3pym11Jin MHoro npe;.i;MeTOB 
c1·ap1rnbI F!JIH ,rrn, B Jiyqme�, CJlJ'IBe, CHpHIDI "JIIX rrog co6ofi 
Ha JJ;OJiroe npeirn. 

JIHmb rroCJie 1900 l'Oga pasnamrnhr JJ;penaero ToM11.ca 
CTaIIOBf!TCII rrpe)l;MeTOM cepbe3JiblX Hayqmrx HCCJieJJ;OBa
HIIH. H. Permmr rry6mrnyeT n 1910 roJJ;y I{eHHblti TPYIJ;
O MOHe1•ax TOMJi!Ca, COJJ;epmauinii HpaTROe, HO I{eHHOe FICTO
pI1'-IeCI-iOe nae11emre, B apxnae Ha1:1noHaJI.bnoro 111y0ef! 
;a, ~peBHOCTeii B ByxapecTe c�eCTBJeT IIJiaH ;a,peBHero 
ropoJJ;a, COCTa.BJieHRIJ:ii IIOIJ; pyl{OBO)l;CTBOM rp. 'l'Ol:fI1JieCHY. 
B '1915 roJJ;y B. Ilr,rpnaH 11ccnei:cyeT nyTeM pac1<ono1-1 ropoJJ;
Cf<J IO 06opom1TeJibHYIO meny 11 ny6mmyeT peayJihTaTH 
CBOIIX FICCJieJJ;OBarrmr. 

B rraCTOII[I\ee npeMH' B yCJIOBHHX HYJibTYPROJi peao
.T!IOU:Hîl, apxeoJiornqecmre paooTbI B HorrcTam�e paanepny-
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JIHCb B B0CbMa 111HpOKOl\1 MaCIDTa6e. Sa IIOCJI0)].Hll0 IDeCTb 
.ll0T 61,mo cp;e.llaHO CTOJThKO OTHPl,ITl1il", '!TO Ha J'IX OCHOBe 
OKaBQJIOCb BOBMOIBHI,IM rrpl1)l;TH K COBepIDenno HOBblM HbI:BO• 
AaM OTHOCl!TeJibHO TeppllTOpJIH H 8Ha'lefll1/l a•1·oro Kpyn
Horo ropop;a-rocyµ.apCTBa, HaK11111 HBJIHJICH To11111c. 

B 06II\HX •10pTax, Tonorpaqarn µ.pem10ro To11111ca Hhrne 
BDO.lJHe Bl,IHCHeHa. l'IBB0C'l'HO, 'lTO Ha nepHblX nopax Tep
pHTOpHII ropoµ.a orpamI'lHBBJJaCh Jll11])b OHOH0'lHOCTblO 
110.IJJOCTpOBa, 111em11y Hl,IH0IDHeti ITJIOII\8)].bIO 0BD)].l1H H 
Ha6epemHoti Raa1mo. 

Iloame, B 8JIJIHHHCTH'leCHYIO arroxy H B anoxy PH111CHOil 
HMrrepm;i: 06opOHHTeJI1,HI,Ie CTeHbl ropo11:a OhlJIH nepeHeCeBhl 
H ceBepy, Ha JIHHlilIO OTMe'leHHyIO HhIHe 8)];8HHHMlil rpe
qocHOfi t1epKBH, IIO'ITBMTB H TpH6yHana. 

0TOT BbTBO)l; BblTeHaeT HB YCTBHOBJieHHOl'O aa6nI0)].0HHeM 
qiawra, 'lTO rpe'-leCKHe D paHHe-pHMCKlle Hnaµ.6I1II\a HB:X:O· 
IJ;il.lJHCb Henocpe)].CTBeBHO aa 8TOti JililHEeii, K ceBepy. }{ 
HOTIIIY III-ro B0HB HBIDetî apbl, B peBJJibTBTe Berrpep1,rn
Horo poc•ra aacenemrn, ropo11: neperuarByJI sony HJiaµ.6m1-1, 
61,rna BOBBe11:ena 1-10BaH 06opoHwren1,HaH cTeHa, a KJJa11-
6Hll.\B 6blnH rrepeneceHbl eme p;anee aa ropo11:. 0Ta nocneµ.
HHH c·reHa B IiaCT0/1If.\8e BpeM/1 TTO'ITJil ITO.lJHOCTblO lilCC,JJe 
)l;OBaHa. 

Ramp;h!J;i 1'0)]; µ.eJJBIOTCH BCe HOBbTe OTKpbITHH, HpHo 
BOCCOB)l;BlOif.\He B0.lll1'-II1e W 6JJeCK 11:peanero To�rnca. 

HC)l;BBHO t1e11Tp8JibHOe B)].BIH1e CTaporo BOHBaJJa, Bh!C'l'))O 
emrne 100 JieT TOMY naaa)l; a I.\eHTpe RoHCTBHl\bl, 61,mo 
CHeCeHO BMecTe co BCeMH CBOHMH npHCTpOtiHaMH. Ha 
o6paBOBBBIDeticH nocne CHOCa orpOMHOti TIJIOII.\8)];11 6bl'JIH 
nponomeHbl YJIHL\bl H 6yn1,Bap1,1 H BOBBe)l;eH PRA COD]Pe• 
M0HTThlX B)l;BHHti. Pac1wnm1' npoBe)l;eHHhle C oco6otî TD�a
Te.llbHOCTblO, B 1960 rop;y, 131,IRBH.IJH OCTBTHH ABYX 6aBHJIHH 
V-ro H VI-ro BeHOB, TPH I l0'111 )].Jlfl o6mHra 1mpn11tia H 
'lepermQbI, AOIIOJIRl1TE'JJbHJIO Tpaccy o6opOH1'IT0JThHOM CTe:aw 
H p;p. 

BeCHOH 1962 r., npH npoaeµ.eRI'1H aewlRJ·lblX pa6oT AJIH 
BBHJIB)l;HH <PYH)l;a111e11Ta 1-lOBOro m11noro BABI-IHH, Ha pac
CTOH.HHil 8 30 M K BOCTOHJ O'l' CBMOTI 60JJb llJOti. J,18 )l;BJX 
llblll!eynoMHHYThlX 6aBIIJll1K, pa6o•rne HBlIIJIH a BeMne Mpa
MOPRYIO CTaTyro. Pa60Tbl ua CTpOti.Re 6LTJm HeMep;JieBHO 
rrpHOCTaHOBJieBbJ H apxeOJIOrH HB o6JiaCTBOro 111yaeH npH• 
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CTYIIH.IJH H TII.\BTeJibIIOMY }( Cl1CTeMaTl1'l0CHOMY 06cne11:o
naTIHIO Bcero yqacTHa. 

B peay.llbTaTe paCHOilOK 61,mo BbIBBJie!iO 1-18 8TOM MecTe 
24 Mp8.1110pHbIX CHJJThil'ryp1,1, 'fll.\a'reJibHO aapb!TblX B HMe 
CII01.\HaJThHO BhlpblTOti. )l;Jlfl 81'0ti. nenlil. C1,y11bnTyp1,1 6b!JIH 
TaH CJIOlH0Hbl, 'IT06'bI OITHpaHCJ, Op;Ha na )].pyry10, OHH 
CMOl'JIH 61,1 rrpOTHBOCTOHTb )l;BBJieHJIIO rpynTa H coxpaHHTb 
ycTOR'UIBOC'l'b acero HOMDJl8H'1'8, 

CBHBH Mem11:y HMOH co cr,yJTJ,TITYP8.1111il H BbII lJ0JI8l-HBil.\11MH 
DJI8C'1'8.l\111 ycTBHOBWI'b, O)].llaHO, ue yp;aJIOCb, 'l'aH HaH B rrpo
I-1ecce BbleMO'!HbIX pa6oT )].JJH aa•ma)].HH q>yHp;aMeH'l'B, rrpH· 
B0;[1IIHIX H OTKpblT11IO CHYJibDTYP, aeMJIH 6blJia YAaJJeHa ;[10 
rny61iIHbl 3-x MeTpOB 0ll.\e )].O □pH6blTH/I apxeonoroB. 

HHme np11BO)].llM onucarme 8T1'fX 24 cKyJihnTyp, rpyrr
m1pyH. HX COO'rBeTCTBeBHO 16 60lHeCTBBM, BOTJ.lJOif.\0HHbTe 
HMJII. Ilp11 pacc1110Tpem111 8'1'�1X CI ym,uTyp Mbl I186pam1 HpH· 
TepH0J\1 HX 11c1mIO'IHTeJibllO pem1rHOBIJbre C lOll;fTbl, OTHB· 
88BIIIHCb OT xpOHO.lJOfFl'leCK}IX I1JTFI xy11:omeCTBelJHl,lX HpH• 
TeplreB. 

1. <l>OPTYHA c IIOHTOM. JilHB. 2001. - B1,1c0Ta: 
1,550 M. CTaTyJI BblTTOJJHe11a Ji18 MeJJH080pHHCTOro, 6eJioro 
J1tpa11rnpa. Coxpam1J1aCb 01-1a a o6meM xopowo, OTCYTCT· 
BYIOT O)].Ba1t0 npaaaH py1,a 6orm111' OKOH8"1HOC'fb npaBOtî 
HOrH C '-IBCTb !O l\01,0Jifl 11 il:P • <l>opTyliB c·rOHT, Aep ma 
n neBoti.: pyHe por F1ao6J.rmrn. Ha roJIOBe y Hee µ.-11a11:eMa. 

_ORa 0/J;CTa B AJIJ'1lllll,IJj XHTOII, co MHOlHeCTBOM BepTirnBJib• 
Hb!X CHJIB)l;OI{. rnaaa ee npHC'l'aJibRO CMOT]Jfl'f B OiJ:HY TO'IHY. 
OT ncero ee BH)l;B neeT CTpOrOC'l'bIO H BeJl.11lIHeM. C '1'0'-IHH 
apemrn xy11omeCTBeHHOro 11CTIO.lJHeHHfl OHa o•rJil1'18eTCH 
llblCOHHM11 )l;nCTOHHCTBBMH. 

Y HOr 6ontHH DBXO)].HTCfl IlonT, Bb!XO)].H.ll\11fl 06Ha
me11Hb!M H8 MO]JCl·il1X IJOJJII. Ha ronoBe y Hero C'l'0HH8/I 
Kopona 1rnn1yron1.,11oti 1jJOŢ1lllbl, C 6allJHRMH. H BOpO'l'BMH. 
BarJIJI)l; ero ycTpeMneH naepx, 1-1a <l>opTyny. 

0To nepnoe, 11saecTrroe µ.o c11x nop, 11ao6pamemie IlorrTa 
C IW]JOIJOÎi Ha rOJIOBe, osrra•JBIOif.\ee 1.f'fO Oll C'l'BJI 6orOM·Il0Hp0· 
BHTeJJeM nopTa 11 ropoµ.a To�mca, napHAY c ll>op•rynoil. 

CTa·ryJI OTHOCHTCa nepom·no H HOHL\Y II-ro ],J.IJJ1 H HB'IBJJY 
III-ro BeHa. 

2. Cl'lBE'JIA. l'IHB. 2011. - MpaMopaaH c·ra'l'ya'l'Ha, 
BbICOTOfi B 0,200 M, lil806pama10maH C116eny' CH)].fll l\YIO Ha 
TpOHe. EorHHJI JIIM00T Ha rOJIOBe «HanaqJOC>), a B upaBOiî 
pyRe 11:epm111· <maTepy>>. JieBa11 pyfrn HC'Jeana eme n ]]peB• 
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IIOC'J'l1. BhlIIYHJIOCTb y npeAnJJe<Jbfl, a 1·a1rnrn CJJeAhl llOBpem
Ae lIHii Ha JieBOM HOJJeRe CBHAeTeJlbCTBYIOT O TOM, 4TO 
rrepaorra4aJJhHO cyll(ec·roaaJI H Apyrofi, nhme uc<rea11y0wuJ;t 
C�IMBOJI. 

CTa1·yaT1-m npi,rintTMBHa, B IIP.i.i He BUAllO 4YBCTBa rrpo
nOpl\l'llÎ, a OTAeJIHa o·mwiaeTCH HeaanepmeuuocThIO. nom1.
AHMOMY, Mam·ep aa6poCHJl pa6oTy B CaMOM Ha<JaJJC. CTa
TYSTl·la OTHOCM'l'Cfl H rrepBOH nOJJOBIIHe HI-ro BeHa. 

3. BARX. Iifnn. 2015. - PeJiheqi, BhlCOTOIO B 0,320 M,
M306pamaeT Ba1-1xa BO BpCM/I OTAhIXa, OAeToro B 1-WpOTHYIO 
Tya,,rny H XJJa�rnp_y, Ha1-muyTym ua Jrenoe nJie<10. Ha 
roJJoBc y Hero ar,Heu a Ha norax - canom1m. B JJeno.n 
pyHe OH Aepi!H!T c1mneTp, a B npaBOH - <<HaHcpapOC>), 
noaep1-1yThll'i H roJione nanTepbl. B Jienoii <Ja(,TM peJJheqia, 
umrny, B11AHa 8Mefl, 06B11Ba1oll(aHCH BOKpyr (<llIICTb!;). 

8 xy,1omec·rneHHOM OTHOWeHHH ;na pa601·a H118KOrO 
1,a<JeCTBa. PeJ1beCp OTHOCMTCH l{ nepnofl nOJIOBJIIHellI-ro ne1m. 

4. BAHX. Hun. 201'1. - BoT1rnub1f1 peJibecp ua Mpa
MOpHOtî J"IJIMTe, Bb!COTOTO B 0,4?5 M, 11ao6pamaJOll\Jiti BaHxa 
B corrponomAemrn ero rJJaBuetinmx IIJ)MCTieIIrnHHOB. Ha 
peJJbecpe BHAHa HaAIIHCh 88 rpe<1eCKOM R8hIHe B TpM 
c•rpo1m, 113 HOTOpblX OAlla l10M8II\8Ha Ha cppO!I'.l'OHe, a 
ţ\Be - Ha OC l ·lOB81UHI. 06mm 6ora, MOJIOAOro, 6ea6opo
AOrO, 01·pamae-r xapaKTepHbie •repThl ero �rno61.,ameHHi1 
ll03AH8-pHMCHOrO npeMe1111. BaHX OKpymeH '10TblpbMH 
601-necTBairn, pas�tell(eHable no yrJiaM TIJIIl'l'bl. 

C.1ena, BHMBY, Ha KpyrJioi1 aJJTape CTOH1' Ilp11an. Ha 
'l'O�I ;H(l aJITapc, 11a1-ITepa npOTHrHBa IOil\aH rOJJOBY H COCYAY, 
HO'rOphlH Aepm11T BaKX li 1'13 l{O'l'Oporo TC<1e:r Bl-lHO. Ha
Bepxy, cJiena, Hso6pame1-r ca1·Hp, a cnpana, BHnsy - Ila.H. 

Cnpai-ia, nanepxy, 11ao6pameHo 6omeCTBO, HOTOpoe 
06bl4HO ne np11cyTCTByeT B CBIITe BaKxa, a MMBHIIO C!>pa
Hl1i1CHHJ\I BcaAHHK, TyBeMHOro nma. 

HaAIIHCb yHaawBaeT, <ITO pe.J::hecp 6hTJI IIOCBHII\BH 6ory 
BJorna po�taHJll8MpOBaEIIbIM rpeHOM AKBHJJllHYCOM, CbIHOM 
ApTeMHAOpoca. lilMH BaHxa conpoBOIBAaeTCH lIOBb!M, AJI1I 
T0Mt1ca, am11'eTOM - Hameeee.1,wn (<<BomAh>>). PeJJhecfi OT
HOCHTCH l{ nepnoti nOJJOBHHe III-ro BeHa. 

5. MEPRYPlilvl. Jlhrn. 2017.-MpaMopHwîi peJlbecfi BbI·
COTOIO B 0,280 M. TeJIO 6ora, 06Hame1rnoe, OTJII1qaeTCH 
J-18HBHOCTb!O HC IIOJIH8llHH H OTCYTCTBHeM nponopl\Hll. CJieBa,
BHBBY, BHARO 11ao6pamem1e neTyxa, a cnpana - nepeA
HHH '-laCTb 6apa1-ia. 

Pa6oTa Ta 1[)3,1)),{JrJ Ka'lilC TBa 11 O'l'I IOCUTCH TaKme 
K IICJ1B011 nOJJOBTIBe III-ro BeHa. 

6. clCH Y [ATI. Hun. 2013 .-MpID1CopuaH CTa·ryaTHa
Bb!CO fOIO n O ,535 M. Ell\e B A"peBHOCTll oua IIOTepneJia 
UOJiblllJ,IB nonpe»<AeHn.fl. MHor04f1.CJI8HHble qep11bre l1HTHa 
noc,asblnaroT, 4TO CTaTya·rr a rroc·rpaAaJJa H oT no·mapa. 

BhlnOJJH8HH8H B CTJ,JJJe HJJacc:aqecHoro HCKyCCTBa, CTa
TY8THa, HBJI.AIOIUaHCH, HOHe'IHO, KOIH!.8.!l., OTJil!J.'JaeTCH 
M8HII\8CTBO�'I 11 BeJ lllqecTBeTIHOCTblO. 8TO - OA.Ha 118 JIY'I· 
urnx pa6oT ncero 1<0MnJieRTa H OTliOCHTCll, rro aceil nepo
HTHoc1•11., K KOBJ.\Y II-ro HJIII K Ha<raJiy HI-ro neKa. 

]. lt[3Jll,1],A. li1HB. 2002.-Mp�rnpm,rn. 6JOCT BbICOTOIO 
B O, 77 5 M, xoporuo coxpaHMBIUHtiCH, sa HCKJII0'18HH8M 
HaAJIOMa, npaqHIIBRHOrO B APBBHOCTM Ba BHmHeM Hpa10, 
cnpana. 

Ha nepBblii BBrJJHA, 81'0T xoporuo 11.CIIOJJHBBHbtii 6JOCT 
np011.8B0AHT Brre<raTJIBUHe rrpotl8BeAeUHH nopTpeTHOro maB• 
pa, XOTH OH no cyII1eCTBY HBJJHeTCH l!I Bo6pameuMeM 6omec
TBa. IlbllIIBble BOJIOCbl o6paMJlHIOT IH:BbICOmlli, HO IUI1pOHl1fi 
JJ06. rJiasa 60JlbD.111e H BblpaBMTeJibHbIB. BarJJHA - HpOTRHH 
M ycTpeMJJeH BnepeA. PoT 8ABa aaMeTUO yJlbl6aeTCH. 

BmcT OTilOCMTCH l{ rrepnott TIOJIOBH:He III-ro Bt:ma. 

8. ,l],llAHA. llan. 2018.-<l>panteH'r 111pID1CopHoro peJih•
ecI>a BblCOTOIO B 0,185 M, H306pamaIOil\Htl 6or1rn10. ,1],eTaJIH 
CTepmICh B peayJlbTaTe HOppOBllH 111pru,10pa. Jilso6pama
eMoe peJlbeqJOM 6omeCTBO TPYABO OIIOBBaTb; C Hali60Jib1IIeil 
BepOHTHOCTbJO MOrKHO rrpeA110JIOIBHTh, q')'Q 81'0 - ,1],naHa. 

CKyJibDTypa H8BbICOHOro Ka'JeCTBa; OTHOCMTCH K nep
BOfI noJJOBHBe III-ro BeKa. 

9, CEJIEHA. JJlHB. 2019.-PeJibe!Jl .as 6eJioro, caxa
poo6paBHoro Mpar.rnpa, Bh!COTOIO B 0,288 M. BonrnH H80· 
6pameHa c·rOHl[\BH Ba HOJIBCBHI.\8, BaIIpHIB8HBOfi ABYMH 
BOJiaMM. Jlo6 BbICOHIIH, DbIIIYRJJblii, pOT MaJJeBbKl!ilr, HOC 
AJJHHHblR, rJJaaa 60JJbIUMe. 

,1],eTaJIH OTAeJibBbIX 8JJeMellTOB HCIIOJ1H8Hhl CJia6o, JIHl.\0 
HRCHOJibKO He nepeAaeT 06IT1eTipH8BaHHOit RpaCOTbl 6orHHJ!:. 
B ancaM6Jie 6apem,eqia He co6JJroAeBbl npoIIopD.HH. TaH, 
BOJTbl, pacnoJiomeRHble Ba nepBOM rrJJaHe, HMeJOT CJimDHOM 
MaJJbie paa111epb1 Jr DOKaaaHbl B npOqlBJib, qTO ROBTpaCTH• 
pyeT C IIOJJOmeRHeM ROJJeCHMI.\bl, B HOTOpym ORB sanpHffi8Hbl. 

B 06Il\BM, 8TO pa6oTa IIp11MHTMBBaH, OTHOCflll\aHCfl K 
nepnofi rronosnHe III-ro neRa. 

127 

www.ziuaconstanta.ro



10. l'l�l{ATA. J,iua. 20Ui.- Pc.rcr,ccp ,ra 11Jiw1•e HB 6e
J101·0, MOJJHO!{pI1 'l'aJ!Jlll lieCI{QT'O Mpa�rnpa; HblCOTa ero 

- 0,337 M. 8 r1urn TpexJIH1'afl, nao6pame1rn n CToaqeM
nonom mm. .h:e ·1•pn rrap1,1 pyH ,n;epmaT ,n;na c/ia1tema,
ropcTr, 1I>PY"TOB, ItVmmaJI, 6nq H 11J1ocHy10 qarny - CHM
no r,T, llblpa'mârOUIIIB OCTIOBEfbI0 TI)H !pJIIl{QHH TpeXJIHHOl'O

6oat c1·na. Ha ·1·pcx TJJIOBTHQ 6or111:n1 1•0J11,1to rrepe,n;r-rne
11n.T1fl ,, fi 110:ucoc-rr,ro aa1'0H'1011flhIM, oc1•aJ1r,H1,1e me ,n;ua

m,mom!BHbI ;:JCIUI8ITO.
ITocpe,n;CT130U[(f,IÎ•i a I{38MUJiflP, OTHOCf!IJ\nitCfl H rrepaolt 

ffll.lOIJHIJO III-ro B0Ha. 

11. [ l!]H'.ATA. Mua. 2008.- PeJir,erJi H3 6eJioro, ca:xa

pouGpaa110ro Mpa�rnpa. B1,1c0Ta peJir,ecpa - 0,222 M. Mao-
6pamae'l' ·rpexmmyI0 6orHHIO. ,n:eTamr mn-1 e,n;na aaMeTm,r. 
Ila 1'0,lOBRX y 6ormm YBHH0, BhlCOf{llO r,aJiaqJOChl. 

o'l'O'I' ::li aoMnJIHp no MacTepc-rny ttcrro.1111en11fl yc·ryrrae-r 
].1,pyr1111 c-i:a·ryf!M 11800 pama10U111M re"a-ry. JilcrroJJaeH oa 
npl lMll'l'llOII , µ;e·ra II ynpO[QBITLT ,n;o Hpat<iFIOCTlL. 0TFIO
Cll'I' fI I{ l i  paoii: IIOJIOBHe Ul-ro neHa. 

12. l'IJJKA'l' . l/Irra. 2009.- CTaTy,:rma na 6eJioro, Me,1-
J<Ol{p11c1•aJ1Jiwrnc1{0ro MpaMopa; n1 ,1c0Ta - 0,195 M. lliao
Gpa»taOT 'l'[)BXJIHl{JIO I'eHaTy na HpymoM QOHOJl0. Ha 
,n;ayx m106pamemrnx roJIOBbI IIOJIIIOCTblO 01•cyTCTBy101·, a 

110. T[)C'l'b0M - T0,1JbHO aepxmrn 110JIOBHlla roJIOBbl.

Kam oe 1rno6pai!temrn ,n;epmnT n rrpaaoH pyHe rJia1HiJI
C li taMCII M, o6paIQeflnbIM 1rn118y. Ha 11.lla.Melfli l1 Ha HpaIO 

J..\Dl{OJifI 13Ilţ(llhI cne,n;r,I HpaCHOtl 1,pac1rn. Jlocpell,CTB0f!HM 
pauo·rn, OTICOCfI[Qaf!Cfl !{ uepnot.r llOJIOBllHB III-ro BeHa. 

13, rlll[{ TA.Tfon. 2010.- CTa-rysT1,ar,rn6eJtoro,MeJI

HoaepI111 ·roro ,,rpa�ropa; BhlCOTa - O ,550 M. 'l'pexJIHHOe 
1rao6pamemie 6or�Iml CTOllT BOHpyr CTBOJia ,n;epena. Ce:M
DOJlll'l0CHH0 rrpe,n;MeTbI: JlTIH\a, 8M0H, co6a1-;a Ii cocy;a;, 

na HOToporo 6orf!IIJI J t&eT no,n;y B rrac·rb rraxo,n;1uu;eH:cfI 
y ee nor co6amr. 

Pa6oTa ncaoJ111e1ta 11a m18HOM xy,n;omec·rae1taoM ypoam�; 
OTllOCl!ITCH H lll- MY BOHY. 

14, l'TI:l{ TA. Hua. 2006.- CTaTyaTHa 118 caxapo-
0Gpaa11oro, HOppOl\l'lpOBalfllOrOMpa111opa; Bh lCOTa -0, 715111. 
Bce T[)II TJJIOBIHQa TPBXJIIIHOÎÎ: 6or111m CJI0IIJI0HbI cmr
uaMn BOl(pyr cTaona ,n;epena. 

Tom,oc·rb I[ •teTHOCTh, C ROTopolt BbIJlOJIIIBHhl J!HfHl{I{ 

o,n;omn1,1, rroaopOT rOJIOBbI [f H3fI[QBCTBO C HOTOpbIM 6onrnm 
A pmIrr o pyI,ax cn1,moJ1rrqecIme npo,n;MeTLI, rrpRll,aIOT 
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CTaTJ:JTl,C C'I'poryI0 11 11em1•rec•1•Beu11y10 OCaHHY, O'l'JIJ,ILJafI 
ee O'l' ncex oc·ram,lihlX 1rnae11111nnpon. Hom1,n;11M0My, OHa 

OTIIOrI1TC/i I( OOJiee ,n;penHeii: :inoxe, M01HBT-6hl'fb ,n;ame I{ 

rroCJiell,neMy neHy i-10 Harnef.î ap1,1. 
CTa1•yaT1ta npe]J,c·ral3J!HeT co6om apxana�, ponanrroe npo-

11ane,n;e1n10, n HOTOpOM nepenne-ram·rcH oco6e1mocTR rpe
qecrmi;t CHJJI&rr·rypr,r VI-ro DeHa µ;o namefi ap1,1 (no oJ:J;em,n;e 

oua 11auoM11uae•r no1-1n•10 1-mx HopeJ1), ua•ia ia V-ro neHa 
(ocaima H cpopMa l'OJIOBbI, MOlI\Hhie llHT!l.]1 llIBH) H 3JIJIHHHC
Tl1'10Cl{Or0 rrep1rn,n;a (rny6o1'we :rJmaI-I1,rn a11a,n;I,rn1,r n Ma1-1e

pe C1-wnaca). 

15. rPALl)tll'l. lihlB. 2016.- PeJJbecp na rn111·1· na ca
xapoo6paa1rnro, 6eJioro MpaMopa; nLrcoTa -0,tl?O M. Pac

IrnJio·r em;e c ,n;pc0m1x npeMCIT na gIrn HYCHa. Mao15pamaeT 
•rpex rpa1111ti: 13 06rra,He11110M nI111e, n CTOJI•rnM noJTomenruc

B aepxueii 'IaCTII pCJibCcpa O'-IBHb paC1TJILI13tJa•1·0 rraMe
lJCl[bf lil306pame11e:H Tpex ,n;pa111cponauur,1x cp11ryp, no o,n;noti 
rrpOTllB Ham):\OÎÎ rpa[(nll. TpyAILO orrpe].1,e,TlllTh HOI'O npe,n;
C'l'aBJJHIOT ;)Tfl cpnrypi;c: HnMCphl, MyBbT, ropr,r IIJIFI JHe 
,n;pyrnc GomeCTBa. 

PeJI&ecpaTO'l' HBJl}!e'fCH rpy6ou, liBChMa He6penmo Bhlf!OJI-
11euuoii pa6oToJ.i: ILI-ro Bel"\a, ,n;0.cnpouopl.\1rn11a;rr1,Horo pFI
cymta, J l0.ill0HHYIO ,n;an,e TOl'O MIIEnlMyMa xy,n;omec1·aeHHhlX 
,ll;OC'l'OldlIC1'B' Tpe6yeMblX AJIH B011JIO[Q0llJ,IH Ta HO ro TOHHOI'O 

cromeTa. 

16. HE.M@SliI)],A. liIHB. 2004.- <<OAHI yJJa>> 110 6eJ10ro,
i\(BJll{OaepHllCTOro Mpa�wpa. BhlCOTa -'1,05 M. Bblce•reHHLifi 

n I(BJ!bIIOii MpaMoprroti I 'JILI6e naMRT□lll , rrpe,n;CTaBJ!f!BT 
co6oi,i: MHl!llaTIOI)Tihlil xr �I c cppollTOHOM, a1:1Ta6JieMenTOM 
M J{OJIOHHa�rn. Ha ocnonamrn xpailta mr,n;rra ua,n;nrrcr, Ha 
ABYX H3Lrnax B ,n;ae CTJ)OH1!. B rrpOCTpaHCTBe Mem,n;y 
aHTaOJICMeJJTOM' HOJIOJTITOii: a OCFIOBam'ICM JIRXO,ll;JITCJI ,n;ne 
OT,ll;BJ!bllble, HO rl,ll;0R'fHll1Jbl0 CTaTyH, nao6pa1-HaIOli\H0 He
M03IT].l,Y B CTOfl'ICM IIOJIOrl{fflHIH, ,n;epman-1ym B pyHe rpa,n;y
l�ponanrryro mmenHy - cnMnOJI ilrepr,1, nan M1maroli\ni,i o 

npnana111111 6ormm noaµ,aaan, sa ,n;oopo n sa aJ10. 

015e yr,aaarrnbte CTaTyu 6orHnH, o-r,n;e;rrannr,10 TOJihHO 

crrepe,n;rr FI c6oHy, 06paay10T BAmcoe 1.1eJioe c cponoM 8/:\HHYJibI. 

Bea Cl{yJ!brrTypa JiCIJOJIHerra C OOJ!bIJIOi'r TII\aTBJJhIIOCTbIO 

li 'l'Olll{OCTblO, no CBJl,ll;BTBJ!bCTBYCT cI,opee O pyTnrre, 'IBM 
O ao,n;mIHHOM TBOptreCTBe, Ba rrcr,m0'-18HHBM cpHryp, OTmr
lJaIOUIIIXCII opnrmtaJlL III,TMJT qepTailm. 8,n;1rnyJia 6&1Jla, IIOBJI
].1,Hi\IOMY, IlblU0°Tlllt'TTa n 60JTbT110ff MaCTepcr-mii, I'Ţ\C e CHO-

www.ziuaconstanta.ro



m1poaam1 c 1,aHoii-·ro u.:y 1Ln·ryp11oi'i ,110)l,eJ111. H 06u11x 
1,rno6paa1eu11Hx 6or11HH 'IYBCTBye·rclI rpeHO-a8Ma'l'Cl-WP B:l.II
IIHHe: MaJ1eBbHR8 MHH)];aJieBH)l,Hbie l'JiaBa, MaJ1e111,1n1e MHL:IIC
Tbie ry6hl, CJierHa CllJI IOII\eHHhlfi HOC C paa)l,yTblMH H03)];pHllUI. 
8TH oco6e1uroc·rl1 m1J.\a uano111nnam•1· 'JePThI mI)l,11B11)].yaJlb-
1-11,1x nopTpeTOJ ' XOTII ITO CYI.I\8CTBY pe'-Ih 11)];8'1' 00 J1)l;eaJ1h
JIOM aao6pame1mn 6oi-Kec·rna. 

Ha)];rn-rc1,, Ha nepBoi,i c·i•po"e 11a Jian11I HOM .H3»rne, 
a Ha B'l'Opoii - ua rpe<IeCHOM, COAepmHT 0)).1111 n TOT 
me TeI,CT c 11Me11e111 an-ropa noCBflrr�em,uI: Caius Heren
nius Charito. Hereunius - xopomo H:mccTHoe B :JTHX 
MeCTax HMII n Ill-eM BCHC. 

17. ,ll;Jil OCRYPbJ. JIJun. 2012. -C•i·aTyn Na ;I,eJITOBaTo
ro, cnerHa Hoppo1];11pol!a1rnoro �Ipa�10pa. B1,1c0Ta-0,520M. 
IIaMfl1'1111]{ 1,1ao6pamaeT 0601,1x ,ll;1rnm,ypoB C liOIIHMII, HO 
coxpallMJJaCb TOJibHO 111lllb JJeBaH UOJIOBllHa C O)l,H11M 
,ll;11ocKypoM co CJ30I1M HOHe M. CoxpaH1'1BlllIIHCH ,ll;HOCHyp 
.11ao6pame11 CTOHIJ.\l•IM ])fl/J,ml C HOHeM, 1'01'0])01'0 OH ll,epnrnT 
aa ya)l.y. 

Ha LJ,OIWJre JHl)l,Ha lla)l,TIHCE, 11a l'j)e'ICCllOM H:JblI,e, B 
TPJ-1 CTpoIm. Coxpa1111JiaCb JlllWb JieBaH. flOJIOBIIHa I-la)];llllCII. 
HaAIHICb ue MOmeT 6btTh )];OCTOBepHO BOCCTallOBJieua f!OJI
HOCThlO, IJO B Heii pe<Ib H,(e'r 06 aBTOpe HOCB/11.1.J,eHJUI. 
By1-rn1,1 MaJie111,1rne, BhIpeaa11111,ie ne6pe,m10; 6y1rnhL E II C

MMeIOT ciiopMy JJYilllhlX cepnoB. CTa'l'yJT OTJJOCll'l'Cfl I{ nep
BOH 110JIOlmHe HI-ro neI,a. 

18. <DPAHMHCRJ!Jlil. BCA,Il,HitlH. l111s. 2022. - Pe
nne<I> na xpymwro, meJ1TOBaToroMpa1110pa; BhlCOTa -0,235 
M. Jilao6pai-"aeT <l>pam1iicHoro Bca)l.111ma, cI,at1yll.\e1·0 rano
no111 HarrpaBo. Jilao6pamem1e 6ora 1IecopaaMepuo: pyI,a 11
ll01'11 CJIMllll{ml BeJI IIHH. Ro11r, BbinOJUl8ll rpy6o, 1pop�ibl ero
ll80'1')l;eJia111,1. 1Ior11 J-l{lfBOTLIOl'O O'!CILL 'l'OJICTblC', Cnl!Ha 
•1peaMep110 llOL'IIY'l'a.

Pa60•1·a BWUOJIIL8lla 11a 11113HOJ\I ypoIme, llJ)llMIITlll!lla. 
Onrocm•cH 1, nepsoii I10JJ001re III-ro se"a. <DpaK11iicm1ii 
Hca)l;ll[,JH' ucer)l;a J1306pa,HaIOI.I.J,HiiCH B 811):\e OXOTHUHa, 
HBJIHe1'CH UOHJIOII\eHlleM aawmoro pe.nHrll03IIOI'O npe)l.C1'aB
JieHHfl cppa1-w-re1'Cl,llX LlaI)OAOB, 11aceJJHBlllllX 6aJmaHo
np11)l;yt1aHcm1e npOBllllqllU. 

19. <l>PAIUlPlCI-UIPl BCA,Il,BIJh. lJuB. 2023.- Pe

n1,ecp 11a 6eJioro MpaMopa, AOBOJihUO xopoUJero Ha'-lecTna; 
BhICOTa -0,180 M. <l>pam1iic1rnfi Bca/(11111, ·i,;a•J ''I' ra,lJOilOlll 

aarrpano. llepeA A.MM HaxO)l,11TCH )l,epcno co aMeeii; umrny 
-neupi,.

Pa6oTa Hl'l3K0l'O Ha0iec·rna, OTUOCIITCR I, rrepBOll LIOJJO
Bl1lle III-ro BeKa. 0TCYTCTBJIOT i.rnorO'-UICJieE!lihte )l,eTaJJJI: 
O)];em111e Bca;n:u11Ha, JIOHOHhl, rnaaa BerrpH ll AP- llOBU
)l,HMOMY OBH 6blJIH Harnrnanbt HpacHa11111, a ne mlBaHJJbT, 
H co npeMeHeM C'L'8pJil1Cb. 

20. <DP ARH11l:CRJ!Il7I BCA,Il,HHR. lliw. 2020. -Pe
::11,etl> MB caxapoo6paaaoro, menTOBaToro Mpirnopa; Bhlco1•a 
-0,305 ,t. lila-sa 1wppoamr Mpa,10pa 11 npe1ie6pe;1rnTeJih
J:LOCTH Mac·repa " AeTaJIHM, rnaaa, l!OC, pOT li BOJJUCbI 6ora
He BJIJ],Uhl.

Pa6oTa m,rno werra 11e6per1u10 M o·r11oc11TCH i-; Ul-)1y 
BeHy. TyJIOBl!Ill\e KOIIH li uora BCa)];HUI,a, l·WTOpb!e ,J,UJI
H;ll"hl 6bIJIH 6bLTh rrno6pamenw peJlhecpHo, IlJIOCKll.e. 

21. <l>PARMlilCKliJ:fîr HCA,ll;HHR. Hun. 2021.- Pe
Jibeiinrn 1rncsa·roro �Ipa1110pa; BhICOTa-0,220 M. ltlao6pa
a,ae·r <l>paK11ttcHoro BcaJ].1:rn1,a, Cl{aCJYII\ero rnnonoM aanpa
BO. lIOA rwueM BIIJ],Ra co6a1-1a, rOTOBaH 6pOCIITbCH. Ha senpH. 
IIepeA "011eM - aJ1Tap1, 1r A 'peso co aMeelî:. IIoaa;n:1t -
cnyra, "pe11Hu JJ.epmal.[\Mi-i HOUH aa XBOCT. BcaAHHI{ ro·ro
Bll'rCII 11reTHYTh 1--.:0llhe B Bell J)ll. Maorne A8TaJI11 l,Ollll -yu111, 
l'Jiaaa, HOIIhITa - rrpeyseJHt'tellilhlX paa�iepoa. rononam1e 
eT yp;JJJmeuuy IO cpopMy, c 60Jlbru1rn11 yrua�m. ,Il,n11 meHHe 
;Hl1BOTJIOl'O )];OROJihHO ec•1·ecTneu110. Co6aHa li Benpb ll30-
6pame1-Lb! H COCTOHHIIH nanpamcmrn' l'OTOBhle ca;enILTbtff 
Apyr C ApyroM. 

HeC�JO'fPR ua Ue)J,OC'l'aTIHI UC110JIHC!lllH, a·ra rpy6alI 
pa6oTa III-ro BeHa ueCh'.OJihl{O npeBOCXO)l,UT OCTa.lJbllhle 
peJ!hec[lbl <I>paKIIÎÎCHOl'O Bca)l,Hlrna. 

22. Ml'ITP A. lilnn. 2005. -Penne<l> t1a caxapoo6pas
Horo, IBeJITOBaToro Mpa�10pa; BbICOTa -0,198 M. IlJUtTa 
.ue aoBpea.)l,eHa. l!Iao6pamcu11e paam1,raeTCH. JJ.OBOJlhllO 
TPY AIIO, ns-aa m1a"oro 1,a•1ecTaa Mpa�10pa H CJillIIllWM 
ci a6oil: pen1,ecpuocTH. 

Penoe<I> 11ao6pamae'l' 061,Pmym Cl.\CllY Mu-rpy - 61,rne-
6oiiqa c 06om111 ;::i;a;J;.otl>opa�111, Com11-1eM 11 Jly11oii II c 

1f1TJ)Oii, pO>K)l;aIOlJ.\IIMCR ll3 cI<aJihl. BI-1,(Ilbl TaHJ-Ke Bupo11 
li BMeH. lilao6pamemce MllTJ)bI HelICHOe. eBOfl pyHO!I Oli 
p;epam·r 61,rna aa �IOPAY, a rrpruiofr ero saHaJibIBaeT. Co:mue 
11 Jly1:1a uao6pan,euhl 6ea rro)l;po6aocTe11. Cl.\ena pomJ].erma 
�InTphl n:3 c1<aJlhl ·rairn,e nwno:iueHa acHuano. 

PeJ1beip npei:1cTaBJIReT co6oii PYAI1Mcu-rap11y10 paouTy, 
OTIIOCllTT{YTO fi J; JfT-My BeKy. 
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23 . ..\IIA,JlbJ.lil AJITAPb, napa.rwe 1u11uneAwieci;ol1 q1up
Mbl 11:J MpaMOpa. "1118. 20V1. - Bb!COTa - 0,200 M. 3a}J,Hflfl 
C'l'llpo11a na�lfl'l'lllll r. li� o6pa6oTaHa, ll B006ll\C BeCb na
MflTlll1H IJCJ].OCTa•ro,1110 OT}J.CJiaA. MecTaMll o6·recHa np11BJIO
HUPT 13UHMflll110, COB}J,aBafl JIO»rnoe Bil0'!aTJI01Ule CJIOl];OD 
Oy,rn. Ha a.nape 11e·r u"maHolt opHaMe11·r1111-u,1. ,Il;aTHponaTh 
Cl'O ,1011rno ,JIHWb CTY'l'CM COCTOCTaBJieHl'lfl C ]];pyrHMl1 CHYJib-
11 rypamr lWMIIJIBHTa, B nepsorr IlOJIOBtlBe III-ro BeHa. 

24, 3ME.lrl. Mus. 2003. - CTaTyH l'IB cuueBaToro Mpa
Mopa a xopowe:n coxpaHHOCTM. Br,rcoTa - 0,660 M; ;n;mrna 
npeCMbll{a101u;erocf1 B paanepayTOM BHl];e, QT rOJIOBbT JJ.O 
QJ{OJJe<llJOC'l'l1 XBOC'l'a - t.,760 M. 

C,raTyfl uao6paa,aeT !paHTaCTH'lec1we liUIBOTHOe C TYJIO
Bltll\OM 3MPH, C �rnp;n;ofi MJiel,Olll1'l'a101Qero, ITO BCett BepOHT
Jlu,�Tll Uot,•Jbffll rropo;n;hr, C ywaMn M BOJIOCaMM '10JIOBe«a, 
C X!IOC'l' M, 01,aFJ<IHBa101I(l1MCfl ny<JJ{OM BOJJOC. BoJJIDChI 
flJIOTIIO llprmel'alOT H rOJIOBe M paa;n;eJICJJbl 1-1a npHJ:(11, QT 
'101'0 H HamyTCfl M01,phIMl1. 

HaJJ. caepuymm1.MCfl TYJIOBl1ll\0M, 110 BepT1rnam1, uoa

ub1111acTCfl roJioBa, no;n;;n;epaumae111aH Ila aaThIJrne OOJJhUIH!II 
ţ\ClWpaTIIBllblM 6pycoM, Bhlpeaa.Bl!bTM B TOtt JHe MpaMOpHOH 
l',Jbl6C li fIBJIFIIOII(l1MCfl 1,aH Ql,T TplOHOM CHJJih llTOpa ţlJlfl 
Ot•t• "TTO<Jelll1fl □p0'1UOCTl1 MaTeJHlaJJa. liICHJJIO'HITeJib HO xo
pomo BhlllOJIJlellbl HOJThLI;a 3Mefl C '10111Yflm[, yMeHb lllalOil.\ll
MIICFI 01' rOJTOBbT li XBOCTY, npoaop�110HaJThHO C Tonmnuoti 

TYJIOBl!ll\a, rny60HQ(' n□e'-laTJiem,e np01-t3BOJJ.ll'l' roJIOBa 
npet.:Mb!HalOll\erocR, ropi:i;o BOBBbilliaJOll\aHCfl li ;D;bllllaU�afl 
yuupeuUOCTL,JO 11 CTporOCTblO. B3rJIRA ero 11ano,,n11-1aeT 

asrJIRA ttac·roponurnwerocR nea. 
<DaRTaCTl,['10Cl,Jdi o6paB ;noro llaMFI'l'lll!IHa ,-,e IIMeeT 

1111r}J.e ce6e 110,1061rnro • .ltfasecTen, upaa}J.a, Oll\e o,c1111 
;Jl\3e�tnJIHP 3M0fl, BbillOJIUBBllbIH B <<p011}],-6occ», a 11MefnJO 
11 x:pa,rn 8cHy,1a11a e ITTone�m11i:i;e, no 011 coeceM uua,1e 
llblr. fT}J.1•11' 11 IICllOJll·LeH B llMOH Mauepe '!OM HaJJJa CTa'l'yfl. 

<1>.:i.a rac l'll'IUCJ{Jtr1 3Mel�[ flBJIFlffl'CFI Ol];HVI.M :,a caMb[X 8aMe
'l>l'J'eJibllblX naMfl1'111ll-(QB U ero J{QMIJJIOJ{Ta Hal{ no CBOeii 
y11111·aJibl!Ot.:'l'H, TaK K ao xy;n;omeCTBOHHUMY HCllOJIHBHUIO. 
OJJ FtenrrcTrFJ .rm6o «aeaifio8at'i.MoH,o.1,i,>, .1m60 <<genius loci». 

Oicnai.o, 110 HCHJIJO<rena ,ll03M01RJ10C1'b ero OTOmeC,TB
JJClll'lfl co ':lMeCM rm,rnon, HYJib'I' HO'l'Oporo UblJJ BOChMa 
pacnp c·rpa1ierr 130 H-OM 11 H[-CM Rel{e, B BOCTO'IJILTX rrpo
Dlllll\llfl X: PnMCJ(Ofi ltMlleptm. 

BbIW80lIHCaHnble 21, CHY,lbllTYPbI HBllfI101'CH rraMfIT-
lllli{clMl1 nc1,mo,1w1•eJIL11 pem1r11oaHoro xapaHTepa. Bec, 
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:ia U,.\Hl•IM 'l'UJJbJ-(0 IICJ;,IJ011ClllleM, OTIIOCJl1'01 JO ll'l'O()OH 
IJUJIODl1110 lI-ro l[JIII H nepnoii llOJIOBJ<llle III-ro BeHa, T. e. 
BeCbMa aepOA'l'llO H :moxc Cenepoa, HOr;n;a B HpyIIHblX 
M8CTepCJ{J,JX, 110t.:M0Tpll ll8 pacu;BCT 8llTH'IHOro l'ICKYCCTBa, 
Ha6mo;n;anucb, oco6e1:1ao n 11pon11H�HHX, •1•a1;;«e J•l Mac
coBoe rrpOHBBOHCTBO cepnHllbTX pa60T. 

EJ:(lHfC'l'BeHUUii CJ-(,YJTb llTypoil, He OTHOCHLL(BMCFI H Bbillle
yHaaam10111y xpOHOJIOl 'H 1I CCHOMy nepHOAY, flBJifle'l'Cfl OOJib
Wafl cTaTya·ma I'eHaThI, 0Tm1qa101QaHcH oT npo1rn:x aHae111-
llJTHpon apxaJllqe(;JUIM CTJIIJIBM 11 oco6eHHOCTflll,IM HCllOJl
HefllUI. 8'l•a CHYJibllTypa OTliOCMTCfl, no BCeH aepOfl'rllOCTli, 
H 1-My Bef-(y ;n;o Hallleă apbI, B0 BCfll{OM CJiy<Jae .H aepl<IOJJ.Y 
J:(O yc-raHOBJI0Ul1fI pl1MCH0l"O BJia;D;bI'IeCTBa B ,D;o6py;n;me. 
Pe'lb 11;n;eT, llOIHl}J,IJMOMY I O CHYllbll'rype l'l3'bfITOM 118 

«cpas11ccbl,> 1ceHoero paapyme11Horo ;n;pemiero xpaMa 11 
BI-IJIJOlJ 0HIIOfÎ JJ rpyrr11y aapbl'l'blX CHYJTh □Typ. 

C ·ro<rnn apeH1rn CTHJTH, CHYJibllTYPbI 1110ryT OhI'rh paa
JJ.BJieHhl Ha ;o;ee HaTerop1rn: paOOTbl BbllIOJJ 1-lOHllbie Ha 
BbICQJ-(OM XJJ];OrK0C'l'B0f-lROM ypoBHe, H paOO'l'hl cep1'1tl1ible. 

I{ nepuoli. J<aTcroptrn OTllOCl•l'l'Cfl OOJJbWlUJCTBO CTaTy/,1 
,,, CTa·ryaTOH, B 1'0M 'UICJle cJ:>opTytra C [IQJ['l'OM' 3111eti' 
8cl-(yJ1a11, Jtla11Aa 11 8µ;111,yna c 6or1rneti HeMeanJ.J.oiL 

C,,ynbaTypuan rpy1111a <l>Jp1•yua c l1ou·roM Hc□oJ111eHa 
Mat;•repc1u1 Cl<YJib lITOpOM, B a;n;eBIDIIM BC0Mi'J 'l'al1Ha�lll CBO
e1·0 HCl,yCCTBa. CTaTyOTJ;a 8cHyJiaaa ·raH;irn IIC□OJIJ-181ia 

_ BBCbMa TLL(8'1'0Jibl-10. <PauT8t.:'l'l'l '-18CJ-(T1/,I" 8Meli OTpamaeT BJTH
FIIHle BOCTO<JHoro B;n;ox:1-10Be1-urn, ncpe;n;amrnro lfepea noc
peJJ.C'l'BO rpe1rn-p11MCHOro 11c1-1yccTBa. 3aM0'Ja'['0JlbH8 'l'll\a-
1'0Jlb HOC'l'b, C HOTOpoH cc,yJiblITOp nepe)J,aJT Ha,H;n;y,o }J.O'l'aJlb , 
Bn:ro·rb )1,0 UOCJie;n;Hei'I 'IBlllYH, copaaMepuo C ITOC'l'e□eHHbIM 
yneJil1'10Hl10Jll TOJTl-1.\l•!Hbl 'l'YJJOJJIILL(a rrptJCMhrnaJOll\erocH. 
3!{111,y.;i_a 6J1•1111.11 HeMea�1;n;1,1 HBJIH0TCH o;n;uon 11a caMhrx 
Jiy111mrx CJ-(yJtbn'ryp ,w�rnJTCl-(Ta. qepTbl 0601,,x m1u; 6ornHH 
□0'11'0. nop·rpe'l'llbie. 'fo,mo TatnHe 610cT 6or1,11nr lil.ar1;n;br, 
CBOlfMJ,I 1111;n;1rnflAYaJIJ,J3JllpOBaHllbIMII '10pTaMH, OTpaarne·r 
uJI11mrne p11Mm-wro nop1'peTnoro pcam1aMa. 

Ma:raH c•ra·ryo·rna reJ-(a1'bT, llO caotmy 0611\CMY mc;n;y 
11 paa�rnpa�1 np116.rmmaeTt.:fl H paooTaM noaAuero HoponJTac

·1·11•mcKur Cl'llllH. 81'01' rraMfl1'Hl'1J{ coxpa11HeT CJl0;D;bl ,106-

pb!X. xy ;o;omCCTBCHRb!X: Tpa;,,uu;ntt, HO He JIJ71W0H 11 cepbe8Hb!X 

IIC,(OC1'8TJ-(0B. !To HacaeTCfl ,D;nocHypOB, 'l'O, HBCMOTpH 

11a BMAHMOC'l'b 'l'LL(aTeJibJJOC'l'M, lpparMtJJIT OC1'aB11rnt,icn OT 
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CTa·ryH HMee1' li! Kpyrrm,re lie/J.OYe'rht, 11pu6m11HaI01.1J,11e 
rraMJITHHH H HaTeropHH cep�If!HhlX ci.;yJihTI'ryp. 

BapeJiheqm, cpe/J,l:IJIJI CTaTyaTHa I'eHaTbl H CTa'l'Y81'Ha 
CHGeJihl OTIIOCH'!'CJI H HaTeropm1 pa6o·r, BhlITOJIJlel lHhlX Ha 
HH8KOM xy]l;omec·rneJJUOM ypon1rn. CHyJibfIT)'pbl a-roii RaTe
ropmr OTHOCHTCH H uepnoti IlOJIOlll1ETe HI-ro BCHa. 

BaHX C rrpncaennnmaMH, 60Jihil18.R ITJIJ!Ta I'er,aThl, 
peJibecii 6omecTna, O'l'OlHec1'nJie11110,:,o naMH c ,JJ,1rnH08, a 
·ram-Ke H cpe]];nJIJI cTaTyaTHa I'ettaThr B ue1,o·ropof1 Mepe 
0•1'pa,Ha1o•r C'l'pe�mem1e Macrnpa coxparm'l'h xo•rJI 6I,J npo
rrop1.11rn pHcy1ma. 3a·ro CTa1'yaTHa C116enhr, peJiheqihl 11ao-
6pama101.1J,ne I'pa1.1ru1, MepHypMJI, MHTPY 11 CeJieny, MaJiaH 
JIJII1Ta re1,a1'hI, MaJihrii peJiheip BaHxa u, n oco6e1:1uocTn, 
Bce 'IeTbipe Hao6pamerurn <Dpa1rni,ic1wro Bca]);IU!Ha cBrr/J,e
·reJibCTBYJOT o Heco6JIJO/J,eHirn /J,ame npHMOyrOJihHOli cpopMbl 
nJIHTbI 11m1 npmrnti m1mm paM, a n o·momemm peJibecpa 
CeJieHbl fi MepHyprrn MaCTep He ITOC'IIITaJICH /J,ame C caMbl
MII aJieMeH·rapHblMII saHOHaMJI nponopr�11îi H pa3HIIl.(aMH 
B IIJIOCHOC'l'JIX. 8TH ll8)J;OCTa'l'm1 oco6eHJJO OYeBrt/J,Hl,I B 
peJiheipax cJ:>pam1iicHoro Bca]);HHHa, r;o;e BCaAHHH rrpenoc
xo;o;F1T no CBOUM paa�1epaM HOHJI. 

MacTepa, pa6o'!'aBimie HaA rraMH'l'Hm,�rn n-ropoti rpynllh1, 
]l;eJiamr, rronu]];HMOMY, 6oJihilll'lfi yrrop na 11pacm1, 'IeM Ha 
CHYJihrr-rypubre qiop�1hl. 

r;o;e Ob)Jll! BbCilOJI ITeHbl 8TH CHYJibil'ryphl? Y.'l'O RacaeTCJI 
c11yJihrrTyp cepnl1noro xapaHTepa, TO He no]l;JieamT mrna-
1,oMy co�rnemno, '!TO OHM OblJIU c;o;eJiaHbI B OHpaHHRbIX 
MacTepcm1x Tmrnca HJIH rrpnropo;o;uhrx ceJI. 

C1,yJihITTYPI,J X)']];OarnCTBeHHO IIOJil:101.(eHl:lhie JIH60 HMIIOp
THpOBal-lbI HB I'pel.(HH lfJIII J,!8 MaJIOii Aa1m' JIHGO 6blJIJJI 
118BaJIJH,l B ToMHCe, I IOCHOJibHY MeTpOnOJIBJI JleBo6epem
HOI'O IlonTa O'l'JIH'laJiaCb BbICOHHM ypom-JeM paBBHTJIJI IICHyc
C'l'B. H TOMY me, HMeJOTCfl CBiI]J;e·reJibCTBa, '!TO B p l1!11C I,yJO 
:moxy B]];eCb cyll.(eCTBoaam� MaCTepc1me, n HOTopwx 06pa-
6a1'hlBaJICJI )J;OCTaBJIHeMhlfi Ha HOpa6JIHX MpaMop: B 1958 
ro;o;y rra sana;o;1rnit ua6epemrro11 Ho11cTa11L1hI, na ypoBHe 
aHTJ1LIIIOI'O rrop'l'a, 6hlJia 061rnpy,KeHa IIO)J;OOHaH MaCTep
CHaR, OTHOCf!ll.(aJICJI, BepORTHO, I{ III-My ne1,y. B 8TOti Mac
TepcHoii 6bmo 11ati]l;euo qeTbrpe rpm,iap;nhlx MpaMopHhIX 
6JIOHa B CTa]l;Fll1 o6pa60TKH, FIB HOTOphlx µ;sa HOCHT CJie)J;hI 
e]l;Ba BaMeTIJOti ipopMOBHll. 

,JJ,ame ecmr ]];OIIJCTll'l'b, '!TO H8HOTOpbre C'faTyH OhIJIH 
0MnopTHpOBaHbI C 10ra, ;o;pyrHe, neCOMnerrno, GI,JmI HBBa-

RHbl n MeC'l'HhlX MaC'l'8f)CIHIX. 'fpyAHU upe]];IIOJIOrKilTb, ua
npHMep' LJ'fO C'l'a'l'yR <DopTym,J' OIDl l.(eTBOpH IOil.(8.R 6or11mo
IlOHpOBllT8Jlb!Ull.(Y Tmmca H IlonTa, ynenqarrnoro 
CTell lfOi'i HOpOI:10:tt, CFI!IIBOJ IIIBHpyroil.(efi CTel!hl '1'011rnca, 
6h!Jia coap;ana n I'pel.(11I1 HJIH B Manol'I Aarm, a He n MeCTHbIX 
MacTepcrmx. 

06HapymeHhie B 0/];HOM DO'l'a.Î1HOM MeCTe 'l'a1wro 60Jih
illOro HOJltt'!eCTBa CHYJihIITYPHb!X nponsBe;o;emdi: HBJIJie'l'CJI 
ipaHTOM ne06I,J'JHbl!ll. HTo II IIO'leMy HX saphlJI a;o;ec1, 11 
B Harrn:tt J1MelJHO HCTOpMLJeCJUI:i-1: MOMeBT 8'!'0 npOHBOIIIJIU? 
!101-ta Ha 8'!'0T Borrpoc MOlHI!O OTBeTHTb TOJibHO I'l'IIIOTeBa.JIIIl. 

IlepaaJI I'J,IJIOTeaa COCTOJIT a TOM, 'ITO CKYJibllTYPI,J 6bIJIH 
nepOJITBO HOJIJieHl.(HO!lllpOBaHbl HaH rrpe;o;MeTI,J JiCHJCCTBa 
J,I aaTeM ynpR'!'ailbI B Hap;em1:1oe !lleCTO B HaHOll-TO Tpe
BOIB!Jb!H MO!lleHT. TaH HaH CTpa•n'fI'paipnqecHHe ua6mo]);emlR 
IlOHaSbIBa!OT, 1JTO JIM a ObJJia Bb!HOIIana ]];O B08Be/J,8RHJI ]];pen
Heit CTeDhI, nepeceHaroll.(ei-i ee B O]l;HOM MeCTe li OT I IOCR
Il.(eî1cJI, no BCeJ:I nepORTROCTll, I{ V-My HJIJI VI-111y BeHy, 
TO OTCIO/J,a CJie;o;yeT, 'ITO B/J,eCb ne MOmeT Il)J;TI1 peYb o 
cospeMemroM HOJIJieKl.(FIOHepe. Ho ]];ame eCJIH npe;o;rroJio
lHHTh cy1.1J,eC'l'BODaH11e IIO/J.OOHOro HOJIJieHl.(llODepa B µ;pea
ROCTI1, '1'0 I'IIIIO'l'eBa He MOmeT OI,JTb npHHHTa, TaH Hal, 
60JihlliHHCTBO npe/J,MeTOB JIHIDeHO xy;o;omeCTBeUHOÎÎ l.(ell
BOCTH, a TaHme B BUAY HX IlCHJIJO'lHTeJibHO pem1rnoanoro 
xapaHTepa, BeCOBMeCTI1MOTO C 8HJieHTI18MCM I CBOîiCTBell
Hl,IM Xy/J,omeCTBeBRhlM HOJIJI8Hl.(FIJIM. CJie/J,OBaTeJibBO, I'll llO
TeSa HOJIJI8Hl.(HOHU:ponamrn CTaTyfr B CBeTCKl1X 1.1emrx: flBJJH
eTCJI C CaMOI'O na'IaJia H8COCTOHTeJibB00:. 

Bl'opaJI I'll llOTeSa aaHJI IOYae'!'CJI B TOM, qTo 8Tll CHJJlb
nTyphl 6hlJII I aapb!TI,J IIOCJie paspyllieBJJIJI RaHIIX-TO CBJI
Il.(8HFlblX 8/],aBHFi, r;o;e OIII1 HUXO/J,l!JIJi!Cb B Ha'lCCTBe p;apcT
Be llHhlX np1rnoI11em1:tt, a YKPhlTHe nx B Ha/J,eiHHOM MeCTe 
)J;OJI;RHO 6bTJ10 y6epetJb HX OT /J,aJihReilrrrnx paspyIDeHIJll 
11 npoipalial.(HJ\I. B IlO/J,TBepmp;eH!ite BTOil I'HIIOTe8hl MOml:IO 
rrp1meCTH TOT qiaHT, 'ITO CHYJib IITYPbI, HMeIOil.(118 BCe pemr
rn08 llblli xapaHTep, B BHalJIITeJihBOll qaCTH nonpea,/J,ellhl; 
K TaHOMY TOJIHOBaRIIJO nep,eT TaHme H FIX conna;o;em1e C HCTO
pn:qecm1llm CGOhl '.UIRMII. 

H arrOMl:IHM, 'l'IO n cepe/.(nne III-ro aeHa ,!l;o6pyp,ma 
IIOP,BeprllaCh nOBTOpHblM H8Il8/J,eRJlHIII Hapnon n roTOB, 
HOTOpble paspyrm1JIR MllOTO BC'Ipe'leRBbJX Ha CBOeM nyTn 
naMf!TUIIHOB H)"J lb'fYJ:hl. B llC'TOpllH JDOlllllRaeTCJI OCa]l;a 
To11mca n 269 rony, B CBfl8H c qe!ll }Jl\teJIO nepOHTilO MeCTO 
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H ('OPOA8 Mlluru paapyweir11!1, ueCMOTJ)FJ 11a TO, '!TO U 1.ouue 

'-OIII\OB ropo,a;y y,a;aJIOCh OTpa3HTh ece aTaKH aapea.poe. 
fTOCJIC 1·oro KaK RaureCTBHH nper<paTl1JHICh, K 1<0nqy III-ro 

BCKa, 'roMnc pacump1m cao,o Teppr11•op11ro nyTeM eo:rne-
11;en1111 IIOBOti OOOJ)OHHTCJlbIIOil: CTeHbl, aa rpe'-1.CCKl-!MU H 
panne-pli!MCIHIMJ,J KJial];OMll\aM11. 8Ta e1·e11a, HaH CBH)l,eTeJlh• 

CTB.}'IOT 11allt11;et111ble B ueti NIOReTbl, OblJla Bb!Crpoena 

n nepuop; 270-276 rr. K aToMy npeMe1rn 11 Morm1 Ob!Th 
aanp1nam,r 3TH CH.}'JlbilT.}'J)bl, HMeHIIO B :noil: '-l.8CTH ropop;a, 

pac1.mrpeH1fOrO B08B61];8HHBM HOBOil: C'!'el-!bl. J--1 atiJ.J;Cfl!Rble 

Cl{JJJbll'l'Jf)bl, 0/];Ha H8 KOTOJ)blX 01'ROCH'l'Cll J.J;a,1te K OOJree 
panu ii anoxe 'IBM pHMCI<all, 6blJ111 O'l'o6paRbJ 11a pa30am11-1 
xpaMOB, B CBR8l1 C BOCCTaBOBJiefnreM ropOA8 'l'o�rnca B TO'!' 

11epw.011,. 
CorJiaCHO •rpe'l'bCti rrrno·reae, y1tpb!TUB CH.}'JlbllTY p OTHO

CIITCA li OOJJee 1103/];EIBMY npeMeHH, K IV-My BCHY, H OhlJIO 

coaeprnc1rn 6J1aro<IeCTl1BblM CTOJ)OHHJ11{0M ll8bl'ICClnIX KYJlh

'l'OU, a MOMCl:l'l' o6oCTJ)CRl1R 6opb6bl MBl-l{J:IY H3hl'ICCTIIOM, 
11a.XOl];Hllllll1MCR B CTal];rrn: nom10ro yaa.1];1,a H no6el];OHOCHblM 
X()IICTllallCTBOM - uenpHMHJ)liMblM Bparf \M IlPBBIIHX HJMH

pou. llpaep;a, Mem11;y p;arollt CHYJ1hD1'YP 11 anoxori 1wr11;a 
Tlf)CPHAU0HblB l];eRC1'BJ,JR xpHCTHaH ITJ)OTIIB HBbJqecK,t., laMHT• 

HIIHOB CTam1 803M0l-l{ffb!MH, rrpo�tel-l{YTOI{ BpeMBHH H8l-1'8TCR 
qepeaqyp OOJlblllHM, HO 8TOT 4)aI{T MOamo Ob!JIO Oh[ 001,HC· 

HHTh. 
lilcI<JJIO'lall nepey10 118 npw.Bel];eUHblX rpex l'HllOi·ea, Mbl 

coxpa1rneM oc·raJJhllI,18 n;ee, OTHOCHTBJlh liO YI<J)bITHll C:KYJlh· 

n·ryp ao rrptfl-nll:laM peJJ11r11oanoro xapaHrepa, JIBJIJIIOII\Hecll 

B 1];8HHbllltMOMBHT Ol];HM81{0[10ţi;OllyCT,H1blMl1. C'!IHaeM npem
p;eepeMeffl!blM orp;a.Tb npe,LIHO'ITBHlrn HaHOFi-m160 H8 m1x, 
no11a apxeoJJOl'Hll 11e CHameT CBOe IIOCJIBl];llee CJIOBO, Hap;o 

omnn;aTh '11'0 ll peayJJb1'a.Te HCCJ18)J,OBa1rntt, HOTOphle 6yp;yr 

npOAOJIJ-Hal'bCA 110 COCCAC'ray C MCCTOM, rp;e OhIIDI Halltp;eHbl 
CHYJJbll'ryp1,1, 11 rµ:e IJOHa IICTpe'lalOTCH HBHOTOpb!e aarpy11;

I-1e11m1 ;:\Jill npo1rnAe1rnR pac,rnnoH n yp;o6HbIX ycnoBHHX, 
OYAY'I' l10JIJ'-1.t:Hbl AOUOJJllll'reJJbHble JJ;aHHhle. 

Heco�rnenuo, <c•ro ecH pa6oTa no paaee11;1-rn HOAUO'IBbI 
rupuAa l{oHc·raH1�bl, Ko1•opoi1 6naronp111Ircraye-r a aacro

llll.lee apeMH IU!tpo l-iOe C'l'POlfTeJTbCTBO OCYll.lBCTBJIHOMOe 

rrapOAJ-IO-ABMOI-IJ)BTH'-1.BCHHM CTpoeM Ha TOMl1CCHOM no6e

pel-Hbe, rIOMOJ-l{BT no HOBOMY lIOl];OWTH H HCCJiel];OB8HHIO 
OCHOBl!hIX aonpocoa, CBR3aHHhlX C aa..�011;1rni,t CHYJibllTyp

HOH COHpOlnI�HITT\hl, COCTallJIRlOI.Iţe:lt npel];MCT rraCTOHII\Cfi 

pafiOTbl. 
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RESUME 

La viile de Torni, fut fondee jadis par Ies Grecs milesiens, 

sur l'emplacement actu el de Constantza. Les documents archeo

log iques decouverts j usqu 'a present demontrent I 'existence 

certaine de la viile au Vie siecle av.n.e. Son port bien abrite 

rendait sa position favorable a une activite commerciale qui 

s'est considerablement developpee au cours des siecles. Au 

debut de notre ere, Torni entra dans la zone d'influence de 

l'Empire Romain, mais en tant qu'unite autonome conservant 

ses institutions administratives et religieuses, ainsi que ses 

traditions helleniques. Sous la protection de l'Empire, la 

viile de Torni atteignit l'apogee de son epanouissement et 

devint la metropole du „Pont Gauche", c'est-a-dire de la cote 

ouest de la mer Noi re. Cest de cette epoque que date I 'edifice 

aux mosa"iques decouvert ces dern ieres annees a Constantza, 

ainsi que Ies 24 monuments sculptes dont la presentation fait 

I 'objet du present ouvrage. 

A part ir de la seconde moitie du 11 le siecle, la vi lle commen�a 

a etre inquietee par Ies populations migratrices. Vers la fin 

du Vie siecle, elle fut detruite par Ies Avares et, a partir de 

ce moment, son nom cessa de figurer dans Ies sources ecrites. 

Certaines mentions peu claires ou meme incoherentes, nous 

parlent, a sa derniere epoque, d'une localite appelee Conston

tiana, qui aurait existe dans son voisinage immediat. C'est 

de ce nom que derive celui de la viile actuelle de Constantza. 

Au Moyen Age, on n'y trouvait guere qu'un port sans impor

tance, que Ies Genois appelaient Costanza et Ies Turcs Kus

tendje. Des voyageurs occidentaux qu i y passerent dans la pre

miere moitie du XIXe siecle, nous donnent a son sujet des 

renseignements interessants dans leurs notes de voyage. I ls 

disent que l'on pouvait voir partout, parmi Ies miserables 

chaumieres des habitants, d'epaisses murai I Ies d'enceinte et 

des ed ifices antiques, des colon nes de marbre, des statues et des 

inscriptions. On y trouvait des vases en ceramique et en bronze, 

des monnaies anciennes, etc. 

Apres la guerre de Crimee, Ies capitalistes anglais appeles 

par l'Empire Ottoman commencerent la construction d'un 

port moderne a Kustendje et d 'une voie ferree vers Cernavoda. 

La modeste bourgade commence a se modern iser. Ses progres 

prennent un rythme rapide apres 1878, lorsque la Dobroudja 

fut rattachee a la Roumanie. Mais la construction de nouveaux 

immeubles, Ies travaux de pavage et de canalisation y ont 

detruit un bon nombre des vestiges antiques ou, dans le 

mei I leur des cas, Ies ont laisses enterres sous Ies paves et Ies 

terrassements. 

Ce ne fut qu'apres 1900 que Ies ruines de la viile de Torni 

devinrent I 'ob jet d 'etudes scientifiques pi us serieuses. En 1910, 

K. Regling publia une interessante etude sur Ies monnaies

tomitaines, precedee d'une succinte, mais excellente intro

duction h istorique. Les arch ives du Musee National d 'Anti

qu ites de Bucarest conservent un plan de I 'ancien Torni, dresse

sous la direction de Gr. Tocilesco. En 1915, V. Pârvan expiere

par des fouilles le mur d'enceinte de la viile et publie Ies

resu ltats de ses recherches.

Aujourd'hui, dans le cadre de la revolution culturelle de la 

Roumanie socialiste, Ies fouilles archeologiques de Constantza 

ont pris un grand essor. Grâce aux nombreuses decouvertes 

effectuees au cours des dernieres six annees, on est arrive a de 

nouvelles conclusions concernant Ies proportions et l'impor

tance de la grande Ville-Etat qu'a ete Torni. 
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La topographie de la viile antique nous est aujoL(rd'hui 
connue dans ses grandes lignes. Nous savons qu'a !'origine, 
l'aire de la cite se limitait a l'extremite de la peninsule, corn
prise entre l'actuelle Place d'Ovide et promenade du C:asino. 

Pius tard, a l'epoque hellenistique et romaine-imperiale, 
Ies enceintes defendant la viile furent deplacees vers le nord, 
sur la ligne marquee actuellement par Ies edifices de l'Eglise 
grecque, de l'Hotel des Postes et du Tribunal. 

Cette conclusion provient du fait que Ies necropoles hel
lenistiques et Ies necropoles romaines de la premiere periode 
se trouvaient immediatement au nord de cette ligne. Vers la 
fin du Ilie siecle de n.e., la pop1..laticn de la vil le augmentant, 
la zone des cimetieres fut depassee, de sorte que I 'on construisit 
une nouvelle muraille d'enceinte, et Ies necropoles furent 
deplacees plus loin. Cette derniere muraille est aujourd'hui 
presqu 'entierement exploree. 

Chaque annee nous apporte de nou vei Ies decouvertes, te
moignant clairement de la grandeur et de la splendeur de 
I 'ancienne Torni. 

Tout recemment, le bâtiment central de I 'ancienne gare, 
construit ii y a 100 ans au centre de la vil le de Constantza, a 
ete demoli ainsi que toutes ses annexes. Sur le vaste terrain 
ainsi degage, on a ouvert des rues et des boulevards et eleve 
quelques rangees d'immeubles modernes. Les excavations 
necessaires, effectuees avec beaucoup de soin, ont mis au jour, 
en 1960, Ies restes de deux bas li iques datant du Ve et du Vie 
siecles, trois fours a cuire Ies tuiles et Ies briques, le reste 
du trace du mur de defense, etc. 

Au printemps de 1962, au cours de travaux pour Ies fonda
tions d'un nouvel immeuble, a une distance de 30 m. a l'Est 
de la plus grande des deux basiliques, Ies ouvriers decouvrirent 
dans la terre une statlle de marbre. On suspendit immedia
tement Ies travaux du chantier afin de permettre aux archeo
logues du Musee regional de faire une etude minutieuse et 
systematique des I ieux. 

Les fouilles ont mis a decouvert, au meme endroit, 24sculp
tures en marbre soigneusement ensevel ies dans une fosse 
creusee a cette intention. Les monuments etaient places de 
fa�on a se souten ir reciproquement afin de supporter la press ion 
de la terre et d'eviter la dislocation de l'ensemble, 

li n'a plus ete possible d'etablir une liaison entre la fosse 
contenant Ies sculptures et Ies niveaux superieurs, la terre 
ayant ete enlevee sur une profondeur de 3 m. avant l'inter-
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vention des archeologues, au cours des travaux d'excavation, 
qu i ont condu it a la decouverte du depot. 

Nous donnons ci-dessous une description des 24 sculptures_ 
en Ies groupant selon Ies 16 divinites qu'elles representent. 
Nous avons donc adopte pour criterium leurs sujets exclusi
vement religieux en renon�ant a un classement selon l'ordre 
chronologique ou la qual ite artistique. 

Ces pieces sont: 
1, FORTUNE avec PONTOS. lnv. 2001. Hauteur: 1,550 m .. 

La statue est en marbre blanc fin. Elle est en general bien 
conservee, i I y manque pourtant la main droite de la deesse, 
le bout de son pied droit avec une partie du socle, etc. La. 
Fortune debout, tient dans sa main gauche la cerne d'abon-
dance. Sur la tete, elle porte un diademe. Elle est vetue d'un. 
long chiton, aux nombreux plis verticaux. Les yeux ont un  
regard fixe. Tout son aspect est empreint de  majeste et  deo 
severite. L'execution artistique est de bon ne qual ite. 

Aux pieds de la deesse on voit Pontos sortant, nu, des flots
de la mer. li porte sur la tete une couronne murale, de forme., 
pentagonale, a tourelles et a portes. Ses regards sont tournes.. 
vers la deesse. 

C'est la premiere fois que nous voyons un Pontos repre-
sente avec une couronne sur la tete, ce, qui signifie qu'il etait 
devenu un dieu protecteur du port et ee la vil le de Torni, a. 
cote de la Fortune. 

Ce monument peut dater de la fin du lle ou du debut du .. 
Ilie siecle. 

2, CYBELE. lnv. 2011. Statuette en marbre, haute de 
0,200 m., representant Cybele assise sur son trene. La deesse
porte sur la tete le calathos et tient dans la main droite la 
patere. La main gauche manque depuis l'antiquite. Une proe
minence pres de l'avant-bras et certaines traces d'avaries au 
genou gauche, temoignent de l'existence, a !'origine, d'un. 
autre symbole, maintenant disparu. 

L'ouvrage rudimentaire denote la gaucherie, I 'absence du 
sens des proportions et manque de fini, semblant etre une 
ebauche abandonnee. li date de la premiere moitie du llle
siecle. 

3. BACCHUS. lnv. 2015. Relief haut de 0,320 m., repre
sentant Bacchus au repos, vetu d'une tunique courte et a'une, 
chlamyde attachee a l'epaule gauche. Sur la tete, ii porte une 
cour.onne, li est chausse de bottes courtes. Dans la main gauche, .. 
ii tient le thyrse, dan� la droite le cantharos qu'il tourne vers-
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ia tete de la panthere. Au bas de la partie gauche du relief, 
u� serpent enroule autour d'une cista. 

C'est un ouvrage mediocre du point de vue artist1que; ii 
date de la premiere moitie du Ilie siecle. 

4. BACCHUS. lnv. 2014. Relief votif sur plaque de marbre, 
haut de 0,475 m., representant Bacchus accompagne de ses 
r,rincipaux acolytes. Une inscription en langue grecque est
gravee sur trois lignes, dont une sur le fronton et deux sur la
b1se. Le visage juv.§.1ile et imlnrbe du dieu reflete Ies trJits
Ciracteristiques de ses effigies de l'epoque romaine tardive. 
B,cchus est entoure de quatre divinites, une a chacun des 
rngles de la plaque. 

En bas. a gauche, on voit Priape, debout sur un autel rond. 
Sur le meme autel se trouve la panthere, avan�ant la tete 
vers le vase debordant de vin que Bacchus tient a la ma1n, 
En haut, agauche, ii y a un satyre. En bas, adroite, Pan. 

En haut, a droite, ii y a une divinite qui, d'habitude, ne 
figure pas dans le cortege de Bacchus, c'est le Cavalie1· Thrace, 
de caractere autochtone. 

L'inscription nous apprend que ce monument fut consacre 
au dieu du vin par un certain Aquillinus, fils d'Artemidoros, 
un Grec romanise. Le nom de Bicchus est su ivi d 'une epithete, 
nouvelle pour Torni, celle de Kathegemon (.,Le chef"). Date: 
premiere moitie du lile siecle. 

5, MERCUR E. lnv. 2017. Re! ief en marbre, haut de 0,280 m. 
Le corps du dieu, entierement nu, est d'une execution naTve 
et depourvue de proportions. En bas, a gauche, se trouve 
l'image d'un coq. A droite, ii y a la partie avant d'un bel ier. 

L'ouvrage est mediocre et date egalement de la premiere 
moitie du Ilie siecle. 

6. ESCULAPE. lnv. 2013. Statuetţe en marbre, haute de
0,535 m. Elle est fortement endommagee des l'antiquite. De 
nombreuses taches noires indiquent que la statue a passe par 
un incendie. 

La statuette est travaillee a la maniere de l'art classique. 
C'est sans doute une copie qu i temoigne de I 'elegance et de la 
majeste. El le doit etre classee parm i Ies bons ouvrages du depot 
et pourrait etre datee de la fin du lle siecle cu du debut du Ilie. 

7. ISIS. lnv. 2002. Buste en marbre, haut de 0,775 m. en 
bon etat de conservation, a l'exception d'une cassure ancienne 
au bord inferieur droit. 

L'ouvrage est de bonne qualite et produit, a premiere vue, 
l'impression d'un portrait, quoiqu'il soit la simple image 

d 'une divin ite. Les cheveux, tres abondants, encadrent le 
fro.1t, pl:.itot bls, mais large. Les yeux sont grands et expres
sifs, avcc un regard plein de douceur d1rige vers l'avant. La 
bouche esquisse un sourire a peine perceptible. 

Le buste date de la premiere moitie du Ilie siecle. 
8. DIANE. lnv. 2018. Fragment d'un relief en marbre, 

t,aut de 0,185 m., et representant une deesse. Les details en 
sont effaces par suite de la corrosion du marbre. li est diffi
cile d'identifier la divinite, toutefois l'hypothese la plus vrai
semblable serait qu'elle represente Diane. 

L'ouvrage est mediocre et date de la premiere moitie du 
Ilie siecle. 

9. S ELENE. lnv. 2019. Relief en marbre blanc, saccharoTde, 
haut de 0,288 m. La deesse est representee debout dans un 
char attele de deux boeufs. Le front est rond et bombe, la 
bouche petite, le nez long et Ies yeux grands. 

Les details des differents elements sont mediocrement rea
l ises et la figure ne rend aucunement la beaute celebre de cette, 
deesse. D,ns I 'ensemble du bas-relief Ies proportions ne sont 
pas respectees. Les boeufs, par exemple, bien qu'au premier 
plan, ont des dimensions trop petites et sont representes de 
pro fi I, contrai rement a I a pos ition du char qu 'i ls ti rent. 

En general, I 'ouvrage a un caractere rudi menta ire; i I date 
de la premiere moitie du lile siecle. 

10. HtCATE. lnv. 2007. Relief sur plaque de marbre blanc 
d'un grain fin, ayant une hauteur de 0,337 m. La deesse est 
representee debout, avec trois corps. Les trois paires de ma ins 
tiennent deux torches, une gerbe de fruits, un poignard, un 
fouet et une coupe plate, Ies symboles faisant allusion aux 
trois fonctions principales de la triple deesse. Des trois corps, 
seu I celui qu i est vu de face est entierement acheve, Ies corps 
I ateraux ne sont qu 'ebauches. 

0Jvrage·med iocre,datant de la premiere moitie du I I lesiecle. 
11, H tCATE. lnv. 2008. Relief en marbre blanc, saccha

ro'ide, haut de 0,222 m., representant Hecate a triple image. 
Les elem=nts des figures sont a peine esquisses. Sur la tete, 
des calathos etroits et hauts. 

L'ouvrage est d 'une qual ite inferieure aux autres monu• 
ments de ce depot representant la meme deesse. Son execution 
est rudimentaire, Ies details sont simplifies a !'extreme. li 
date de la premiere moitie du lile siecle. 

12. HtCATE. lnv. 2009. Statuette en marbre blanc, au
grain fin, haute de 0,195 m. Elle represente la triple Hecate 
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sur un socle rond. Deux de ses images sont sans tete, tandis 
que la tro1sieme en a perdu seulement la partie superieure. 

Chaque image tient, a la main droite, une torche dont la 
flamme est dirigee vers le bas. Les trois flammes et la b()rdure 
du socle etaient a !'origine peintes en rouge. El Ies en gardent 
encore des traces. L'ouvrage est mediocre et provient de la 
premiere moitie du llle siecle. 

13. H ECATE. lnv. 2010. Statuette en marbre blanc, fin;
hauteur: 0,550 m. La triple representation de la deesse est 
debout, autour d'un tronc d'arbre. Les symboles: un oiseau, 
un serpent, un eh ien et un vase dont la deesse verse de I 'eau 
dans la gueule d'un chien se trouvant a ses pieds. 

Ouvrage mediocre, datant du Ilie siecle. 

14. H ECATE. lnv. 2006. Statuette en marbre saccharo'ide,
corrode, haute de 0,715 m. Les corps de la triple deesse sont 
accolles dos a dos et entourent un tronc d 'arbre. 

La finesse et la s0rete de la sculpture des lignes du vete
ment, la position de la tete et l'elegance avec laquelle Ies 
symboles sont tenus dans Ies ma ins, donnent a la statuette un 
air de severite et de prestance, contrastant en cela avec tous 
Ies autres monuments du depot. li semblerait qu 'elle datât 
d'une epoque plus lointaine, peut-etre merr.e du dernier siecle 
d 'avant notre ere. 

C'est un ouvrage archa'fsant dans lequel on retrouve a la 
fois des particularites de la sculpture grecque du Vie siecle 
av .n .e. (notamment I' i nterF retat ion des vetements, comme chez 
Ies Kores loniques), du debut du Ve siecle (le port et la forme 
de la tete, la robustesse du cou) et enfin de la peri ode hei le
n istique (Ies fosses orbita i res profondes, a la maniere de Scopas). 

15. LES GRÂCES. lnv. 2016. Relief execute sur une plaque
de marbre blanc, saccharo'ide, haut de 0,470 m„ casse en cleux, 
des I 'antiqu ite, et representant Ies trois Grâces nues, debout. 

Dans la partie superieure du relief sont esquisses, tres 
vaguement, Ies simulacres de trois personnages drapes, par un 
pres de chaque Grâce. 11 est di ffici le de preciser I' identite 
de ces personnages: sont-ce des Nymphes, des Muses, des 
Hores ou autres divin ites? 

C'est un ouvrage rustique de la premiere moitie du li Ie s., 
avec des disproportions dans le dessin, de grandes negligences 
dans l'execution et depourvu meme du minimum de qualites 
artistiques qu 'aura ient demande la del icatesse du su jet pre
sente. 
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16. NEMESIS. lnv. 2004. Edicule en fin mcrbre bltnc, haut
de 1,05 m. Le monument, tai/le en un seul bice de marbre 
represente un temple en miniature, avec fronton, entablement 
et colonnes, Sur la base du temple se trouve une inscription 
en deux langues, sur deux I ignes. Dans I 'espc.ce entre 1 'entable · 
me11t, Ies colon nes et la base se trouvu,t de ux statues d ist ir.ctes, 
mais i dentiques, chc.tune rt presrntc.nt une Nemesis debout, 
tenant a la main une regie grc.duee, symbole de la mesure dans. 
la mission de la deesse: celle de recomprnsEr le birn et de 
punir le mal. 

Les deux statues de la deesse, travaillees seulement sur le 
devant et Ies cotes, font corps avec I 'arriere-plan de I 'ed icu le. 

Ce monument a ete sculpte avec beaucoup de soin et de 
finesse, fT'ais temoigne toutEfois d'ur.e routine plutot que d'un 
art createur, exception faite pour Ies dEUx figures cent Ies 
traits sont originaux. L'edicule a c'0 etre Execute dans un grand 
atelier, et a sans doute copie un tyFe sculptural c'eja existant. 
La representation des deux figures de la deEsse se ressEr,t de 
l'influence greco-asiatique: Ies yeux petits et en amande, Ies 
levres petites et charnues, le nez legeremrnt aplati , aux narines 
gonflees, tout cela fait penser a des portra1ts individuels, 
quoiqu'en fait ii ne soit question que des images ideales d'une 
divinite. 

L'inscription de la premiere ligne est en latin, celle de la 
seconde en grec, mais le texte est le meme, avec le nom du 
consacrant: Coius Herennius Chorito. Herennius etait un nom 
con nu dans ces parages, au li le s iecle. 

17, LES DIOSCURES. lnv. 2012. Statue en marbre jau
nâtre, legerement corrode; hauteur: 0,520 m. Ce monument 
representait Ies deux Dioscures et leurs chevaux, mais seule 
la moitie gauche, avec un seul Dioscure et son cheval en sub
siste. Le Dioscure conserve est debcut, pres de son chevaf 
qu'il tient par la bride. 

Sur le socle, ii y a une inscription de trois lignes, en grec, 
ciont seule la moitie gauche existe et que I 'on ne peut reconsti
tuer avec certitude; i I y est question du nom du consacrant. 
Les lettres sont menues, taillees avec peu de soin, le E et le C 
de forme lunaire, ce qui denote la premiere moitie du lile 
siecle. 

18. LE CAVALIER THRACE. lnv. 2022. Relief en marbre
jaunâtre, friable; hauteur: 0,235 m. li represente le Cavalier 
Thrace galopant vers la droite. La figure du dieu est dispropor
tionnee, la main et Ies pieds etant trop grands. Le cheval est 
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grossierement sculpte, ses formes a peine traitees. Les jambes 

de I 'animal sont tres grosses et son dos a une concavite exa

geree. 
Le monument est mediocre et rudimentaire. li date de la 

premiere moitie du lile siecle. Le Cavalier Thrace, toujours 

represente dans I 'attitude d 'un chasseur, est la personnifi

cation d'une importante croyance religieuse des populations 

thraco-getes des provinces ba I kano-danub iennes. 

19. LE CAVALIER THRACE. lnv. 2023. Relief en marbre

blanc, d'une assez bonne 9\Jalite; hauteur: 0,180 m. La Cava

l ier galope vers la droite. En face, un arbre avec un serpent; 

dessous, un sanglier. 

C'est un ouvrage de qualite mediocre de la premiere moitie 

du I I le siecle. De nombreux de tai ls manquent: Ies vetements du 

Cavalier, ses boucles de cheveux, Ies yeux du sanglier, etc. A 

/'origine, ces details ont du etre peints au lieu d'etre sculptes, 

de sorte que le temps Ies a effaces. 

20. LE CAVALIER THRACE. lnv. 1020. Relief en marbre

jaunâtre, saccharo'ide, haut de 0,305 m. Par suite de la corro

s ion du marbre et du manque de soin de /'artiste pour Ies 

details, on ne voit pas le yeux, le nez, la bJuche et Ies 

longs cheveux du d ieu. 

C'est un ouvrage peu soigne, du Ilie siecle, Le corps du 

cheval et la jambe du cavalier, qui auraient dQ etre en relief, 

sont p lats. 

21. LE CAVALIER THRACE. lnv. 2021. Relief en marbre

bleute, haut de 0,220 m., representant le Cavalier Thrace 

galopant vers la droite. Sous le cheval, le chien preta atta

qu er Ie sang Ii er. Devant Ie cheva I, I' aute I et I 'arbre au serpent. 

Derriere, un serviteur serrant la queue du cheval. Le Caval ier 

se prepare a jeter sa lance sur le sanglier. Maints details du 

cheval -Ies oreilles, Ies yeux, la bride, Ies sabots -sont 

exageres. La tete est al I ongee, Ies orei li es sont g randes ; · coute

fo is, le mouvement de /'animal est assez naturel. Le chien 

et le sanglier ont une attitude tendue, prets a engager la lutte. 

M:ilgre ses defauts d'execution, cet ouvrage rustique du 
/lle siecle est quelque peu meilleur que Ies autres reliefs repre
sentant le Caval ier du depât. 

22, MITHRA. lnv. 2005. Relief en marbre jaunâtre, saccha

ro'ide; hauteur: 0.198 m. La plaque est entiere. Les figures se 

d ist i nguent assez di ffici lement par suite de I a au al ite i nfe

rieure du marbre et du relief trop peu accentue. 

Le relief represente la scene habituelle de Mithra le Tau
rochtone, avec ses deux Dadophores, le Sol et la Lune et Mithra 

engendre par une roche. On y voit egalement le Corbeau et le 

Serpent. La figure de Mithra est peu claire. De la main gauche 

ii saisit le taureau par le museau et de la droite, ii le poignarde. 

Le Sol et la Lune sont simplement indiques, sans details. La 

scene de la naissance de Mithra est egalement seulement es

qu issee. 

C'est un ouvrage rudimentaire du lile siecle, banal quant 
a sa real isation et a sa representat ion. 

23. LE PETIT AUTEL. Un parallellippipede en marbre.

lnv. 2024. Hauteur: 0,200 m. La partie posterieure n'est pas 

sculptee et, en general, le fini de la piece est insuffisant. Cer

taines entailles attirent l'attention car elles donnent l'im

pression trompeuse de lettres. Aucun ornement. La date ne 

peut etre etablie que par assimilation aux autres monuments 

du depât, soit: premiere moitie du lile siecle. 

24. LE SERPENT. lnv. 2003. Statue en marbre bleute,

en bon etat. Hauteur: 0,660 m. La longueur du reptile deploye 

de la tete au bout d.: la queue, est de 4,670 m. 

La statue represente un animal fantastique, ayant le corps 

d'un serpent, le museau d'un mammifere - probablement un 

ovine - Ies orei I Ies et Ies cheveux d 'un homme et la queue 

terminee par une touffe de cheveux. La chevelure collant â la 

tete et separee en meches, donne l'impression que Ies cheveux 

sont humides. 

La tete se degage verticalement du corps enroule; elle est 

soutenue a la nuque par une petite barre ornamentale, taillee 

a meme le bloc - un truc du sculpteur pour assurer la resis

tance du materiei. Les anneaux du serpent sont exceptionnel

lement bien executes, Ies ecailles vont en decroissant vers la 

tete et vers la queue, proportionnel lement a I 'epaisseur du 

corps. La tete de I 'animal est impress ionnante; elle se dresse 

fierement, avec assurance et severite. Son regard peut etre 

compare a celui d'un chien aux aguets. 

Cette image fantastique n 'a nu lle part sa parei lle. On 

connaît un seul autre exemplaire de serpent represente en 

rondebosse; c'est celui qui se trouve dans le Temple d'Escu

lape, a Ptolema'is, mais qui est d'un tout autre aspect et pre

sente une autre maniere d'execution que notre statue. 

Le Serpent fantastique est l'un des exemplaires Ies plus 

remarquables du depât, tant par son un icite, que par sa reali

sation. li est soit un Agothodoîmon, soit un Genius Loci, 

On ne doit toutefois pas exclure la possibilite de son iden

tite avec le Serpent GL YCON dont le culte etait fort repandu 
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dans Ies provinces orientales de l'Empire Rcmain au cours 

des lle et lile siecles. 

Les 24 sculptures du dep6t ont un caractere exclusivement 

religieux. Toutes, a l'exception d'une seule piece, proviennent 

de la seconde moitie du lle ou de la premiere moitie du lile 

siecle, tres probablement de l'epoque des Severes, lorsque Ies 

grands ateliers, malgre un essor prononce de l'art antique, 

produisaient en serie, surtout dans Ies provinces, de nom

breuses oeuvres d 'un caractere med ioc re. 

La seule p1ece qui ne s'encadre pas dans l'espace chrono
logique indique ci-dessus est la grande statuette de Hecate qui 

d iffere des autres pieces par son style archa'isant et par ses 

part icu larites d 'execut ion. Cette oeuvre date probablErr1Ent du 

1-er siecle av. n. e. et, de toute fac;on, elle est anterieure a

I 'etabl issement de la dominat ion romaine dans la Dobroudja.

li se pourrait que cette piece ait ete prelevee sur la „f.avissa" 

d'un ancien temple demoli et intrcduite dans le grcuFe des

monuments ensevel is.

Au point de vue du style, Ies sculptures peuvent etre divi

sees en deux categories: Ies oeuvres de bonne qual ite et Ies 

oeuvres med iocres, produ ites en serie. 

Dans la premiere categorie, on doit ranger la majorite 

des statues et des statuettes, dont la Fortur.e et Pontos, le 

Serpent, l'Esculape, !'Isis, et !'Edicule âVEC la deesse N,trr.esis. 

Le groupe statuaire La Fortune et Pontos est realise avec 

v1rtuos1te, par un sculpteur connaissant tous Ies secrets de 

sont art. La statuette d' Eseu I ape est egalement executee avec 

soin. Le Serpent Fantastique nous fait penser a une source 

d'inspiration orientale transmise par l'intermediaire de l'art 

greco-romain. Lesouci avec lequel !'artiste nous a rendu chaque 

detail, avec lequel ii a calcule jusqu'a la derniere ecaille en 

proportion de l'augmentation graduelle du corps du reptile, 

est, en effet, remarquable. L'Edicule de la deesse Nemesis est 

une des meilleures sculptures du deF6t. Les traits des deux 

figures de la deesse denotent des particularites se rapprochant 

presque du portrait. De meme, le buste de la deesse Isis, par 

ses traits tel lement individual ises, pourrait refi eter I' inf luer.ce 

du realisme romain dans l'art du portrait. 

La petite statuette d'Hecate, par son aspect et ses dimen

sions, se rapproche des oeuvrEs du genre coroplastique tardif. 

Le monument garde Ies reminiscences de bonnes traditions 
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artistiques, tout en ayant des defauts d 'execut ion assez serieux. 

Pour Ies Dioscures, malgre une apparence d'exactitude, le 

fragment conserve de la statue presente de grands defauts qu i 

la rangent dans la categorie des ouvr-age mediocres. 

Les bas-reliefs, la statuette de grandeur moyenne d'Hecate 

et cel le de Cybele se placent dans la categorie des oeuvres 

mediocres. Dans leur ensemble, Ies pieces de cette derniere 

categorie datent de la prEmiere moitie du llle siecle. 

Bacchus et ses Acolytes, la grande plaque d'Hec;;te, le relief 

de la divinite que nous avons identifiee a Diane et la statuette 

moyenne d 'Hecate temoignent tout de meme de la preoccu

pation de I 'artiste de respecter ;;u moins Ies proportions du 

dessin. Mais la statuette de Cybele, Ies reliefs representant Ies 

Trois Grâces, Hermes, Mithra et Selene, la petite plaque d'He

cate, le petit relief de Bacchus et surtout Ies quatre images 

du Cavalier Thrace ne respectent rr.eme pas la forme rectan

gulaire de la plaque ou la ligne droite dEs cadres, allrnt, dans 

le relief de Se lene et de Mercure, jusqu 'a I' ignorance des lois 

Ies plus elementaires des proportions et la negligence des 

differenciations entre Ies plans. Ces defauts ressortent encore 

plus vivement dans Ies reliefs du Cavalier Thrace, le C;;valier 

paraissant partout plus grand que son cheval. 

li semblerait que Ies artisans qui ont execute Ies monu

ments de la seconde categorie se soirnt plus fies a l'aide trom

peuse des couleurs plut6t qu'aux formes memes de la 

sculpture. 

Ou ces sculptu1·es ont-elles ete executees? Pour ce qui est 

des pieces med iocres, el Ies furent sans doute executees dans 

Ies ateliers peripheriques de Temi ou du territoire rural de 

la viile. 

li se pourrait que Ies oeuvres de qualite aient ete importees 

de Grece ou d 'As ie Mineure. Toutefois, i I se pourn:it egalement 

qu'elles aient ete executees a Torni meme, car la metropole 

du Pont Gauche avait une activite artistique developpee. 

D'ailleurs, nous possedons la preuve qu'a l'epoque romaine, 

on y trouvait des ateliers qui travaillaient le marbre importe 

par mer. En 1958, on a decouvert a Constantza, sur la falaise 

ouest, au niveau du port antique, un de ces ateliers datant, 

probablement, du lile siecle. Dans cet atelier, on a trouve 

quatre immenses blocs de marbre en partie fac;onnes, deux 
d'entre eux ayant Ies formes a peine ebauchees. 

Meme en admettant que certaines statues du dep6t aient 

ete importees du sud, i I est certain que d 'autres ont du etre 
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travaillees dans Ies atelier·s locaux. li est difficile de supposer, 
par exemple, que la statue de la Fortune - divinite protec

trice de la viile - et de Pontos pare de la couronne murale -

symbolisant Ies murs de Torni - ait ete executee en Grece ou 

en Asie Mineure et non pas dans Ies ateliers locâuX. 

La decouverte, en une seule cache, d'un âussi grand nombre 
de sculptures est un evenement qui sort de l'ordinaire. Qui 

Ies aurait er,sevelies et pourquoi et quel fut le moment histo

rique de cette action? On ne peut encore epondre a cela que 

par des hypotheses. 

Premiere hypothese: Ies sculptures con�titueraient unecol
lection artistique cachee a un moment de danger·. L'etude 

stratigraphique de la fosse prouve que celle-ci a ete creusee 
anterieurement a la construction du mur antique, ce dernier 

traversant un cote de la fosse et ayant ete edifre, probablement, 

au Ve ou au Vie s iecle. li ne pourrait donc etre question d 'un 

collectionneur moderne. Cette hypothese ne swrait etre 

admise non plus pour un collectionneur de /'antiquite et2.nt 

donne le peu de va/eur artistique de la plupart des pieces et 

leur caractere exclusivement religieux, incompatible avec 

J'ecclectisme d'une collection artistique. Donc, /'hypothese 
d'une collection profane apparaît, des le debut, non justifiee. 

Seconde hypothese: / 'ensevelissement aurait eu lieu apres 

la destruction de certains edifices sacres a i'interieur desquels 

ces sculptures auraient ete placees comme offrandes; on 

Ies aurait enterrees pour Ies mettre a l'abri de nouvelles des
tructions et d'autres profanations. Le fait que ces sculptures, 

d'un caractere religieux, sont en grande partie deteriorees, 

etaye cette seconde hypothese qui, de plus, concorde avec Ies 

circonstances historiques. 

li ne faut pas oublier que, vers le milieu du lile siecle, 
la Dobroudja fut envahie, a plusieurs reprises, par Ies Carpes 

et Ies Goths qui detruisirent de nombreux monuments d'art 

et de culture sur leur route. L'histoire rapporte le siege de 

Tom i, en 269, quand de te/Ies destructions se sont produ ites, 

sans doute, meme a I 'interieur de la viile, quoique cette cier-

nrere ait finalement repousse Ies assauts des barbares. Vers 
la fin du lile siecle, lorsque Ies invasions ces�errnt, la viile 

de Torni a vu son territoire s'etendre et l'on const, uisit un 

nouveau mur d'enceinte, w-dela des necropoles he/lenistiques 
et romaines de la premiere periode. Le mur date, d'apres Ies 

monnaies trouvees dans sa structure, de 270 a 276. Natre tre
sar aurait pu etre enseveli a ce moment-la, justement d2.ns 

I 'espace qu'offrait la vi/le agrandie par la construction du 

nouveau mur. Les sculptures appartenant a ce dep6t, ciont 

une piece est anterieure meme a / 'epoque romaine, auraient 

pu etre recu ei li ies parm i Ies decombres des temples, lors de 

la reconstruction de la viile de Temi, a ce moment-la. 

Troisieme hypothese: l'enseve/issement aurait pu avoir 

lieu plus tard, au IVe siecle, par quelque 2.depte pirnx d'un 

des cu/tes pa'iens, lors de l '2ggravation des conflits entre le 

paganisme en pleine decadence et le christianisme victorieux, 

ennemi acharne des images sculptees des anciennes divinites. 

li est vrai qu'entre la date des sculptures et /'epcque cu Ies 

chretiens auraient pu s'attaquer aux monuments pâ'iens, r/ y a 

un laps de temps assez long, ma1s on pourrait trouver des 

expl ications a ce fait. 

Tout en excluant la premiere des trois hypothese, nous 

retiendrons Ies deux autres qu i supposent un ensevel issement 

ayant un caractere religieux et qui sont, pour le moment, 

toutes deux egalement plausibles. Nous considerons premature 
de preferer l'une ou /'autre, âVant que /'archeologie n'ait dit 

son dernier mot. Nous attendrons de tirer ce probleme au 

clair grâce aux fouilles qui seront ccntinuees aux a/entours 
de l'endroit ou /'an a trouve Ies sculptures. Pour le moment 

toutefois, ces fouilles ne peuvent encore etre faites dans des 

cond itions satisfa isantes. 

D'ailleurs, /'active exploration du sous-sol de Constantza, 

favorisee actuellement par la vaste campagne de construc

tions menee par natre regime de C:emocratie populaire sur le 
rivage tomitain, pourra contribuer par des lumieres nouvelles 

a /'etude des principaux problemes sou/eves par la decouverte 

du tresar artistique faisant I 'objet de natre expose. 
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RESUMEE 

Die Stadt Torni, wurde an cier Stelle des heutigen Kon
stanzas,von den milesischen Griechen gegrundet. Die bis nun 
entdeckten archăologischen Dokumente beweisen, dafl die 
Stadt bestimmt im 6. Jahrhundert v.u.Z. bestanden hat. lhre 

Position mit dem wohlgeschutzten Hafen war einer Handels
tătigkeit gunstig, die sich im Laufe cier Jahrhunderte sehr 
entwickelte. Zu Beginn unserer Ăra gelangt Torni in die Ein
tl uflphăre des Rom ischen Reiches, jedoch als autonome Ei n
heit, deren Verwaltungsinstitutionen und rel igiosen Anstalten 
sowie die griechischen Traditionen die Ri:imer respektierten. 
Unter dem Schutz des R:imischen Reiches erreicht Tcimi 
seine hi:ichste BIUte und wurde zur Metropole des „Linken 
Pontus", alsa cier Westkuste des Schwarzen Mceres. Aus die
ser Zeit stammt das in jungster Zeit in Konstanza entdeckte 

Gebăude mit Mosaikboden sowie die 24 Skulpturen, deren 
Beschreibung Gegenstand cier vor I iegenden bi lden. 

ln cier zweiten Hălfte des 3. Jahrhunderts begann die Stadt 
von durchwanderden Volkern beunruhigt zu werden. Ende 
des 6. Jahrhunderts wurde sie von den Awaren zersti:irt u nd 
ihr Name ist in den schriftlichen Quellen nicht mehr zu fin

den. Aus ihrer letzten Epoche stammen unklare ader sogar 
i nkohărente Erwăhnungen ei nerOrtschaft Constontiono genannt, 

die wahrscheinl ich in năchster Nachbarschaft lag. Aus diesem 
Namen leitet sich cier cier gegenwărtigen Stadt Konstanza her. 

Im Mittelalter befand sich hier lediglich ein unbedeutenc!er 

Hafen, den die Genueser Kostonzo, die Turken hingegen Kiis

tendsche nannten. ln cier ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts 
legten w�stliche Reisende, die hier vorbeizogen, in ihren 

Reisenotizen i nteressante ln formationen n ieder. Sie erzăh lte:n, 
dafl uberali zwischen den elenden Hutten cier Einwohner 

140 

dicke Mauern antiker Festungen und Gebăude, Marmorsăulen 
Statuen und lnschriften zu sehen wăren. Keramik- und Bronze
vasen, anti ke Munzen usw. wu rden vorgefunden. 

Nach dem Krim-Krieg begannen d ie vom turkischen Reich 
gerufenen engl ischen Kapital isten einen modernen Hafen in 
Kustendsche sowie eine Eisenbahnl inie nach Cernavoda zu 
bauen. Das bescheidene Stădtchen begann s ich zu moderni
s ieren. Nach dem Jahre 1878, als die Dobrudscha Rumănien 
wieder einverleibt wurde, machte es schnelle Fortschritte. 
Doch die neuen Gebăude, die aufgerichtet, die Straflen, die 
gepflastert, d ie Kanal is ierungsarbeiten, d ie unternommen 
wurden, zersti:irten viele cier Oberreste aus cier Antike, be
stenfalls lieflen sie sie weiter tief im Boden, unter des Pflaster 
und cier Gassen und Strassen. 

Erst nach 1900 wurden die Ruinen cier Stadt Torni in die 
Sphăre w issenschaftl icher Forschungen ei nbezogen. K. Reg-
1 ing veroffentlichte 1910 eine wertwolle Studie uber die 
Munzen der Stadt Torni, cier eine kurzgefasste aber historisch 
wertvolle Einfuhrung vorausging. Im Archiv des Nationalen 
Museums fUr Antiquităten in Bukarest gibt es einen Plan 
des alten Torni, cier unter de,- Leitung Gr. Tocilescus ausge
arbeitet wurde. Im Jahre 1915 befaflt sich V. Pârvan durch 
Ausgrabungen mit cier Erforschung cier lnnenmauern cier Stadt 
und veri:iffentl icht d ie Ergebn isse seiner Untersuchungen. 

Heute haben die archăologischen Forschungen im Rahmens 
cier Ku lturrevolution des sozial istischen Ru măn iens groflen 

Umfang angenommen. ln den letzten sechs Jahren wurden so 
viele Funde gemacht, dafl auf ihrer Grundlage neue Schlufl, 
folgerungen uber die Ausmafle und die Bedeutung cier groflen 
Staat-Stadt Torni gezogen werden konnten. 
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ln grol3en Zligen ist uns die Topographie der antiken Stadt 
heute bekannt. Wir wissen, dal3 die Gemarkung der befestigten 
auf die Spitze der Halbinsel, zwischen dem heutigen Ovidiu
Platz und der Strandpromenade des Kasinos, begrenzt war. 

Spăter, in der griechischen Epoche und in der Epoche des 
Romischen Reiches wurden die Schutzmauern der Stadt mehr 
gegen Norden verlegt, auf die Linie, die heute von der grie
chischen Kirche, der Post und dem Gerichtsgebăude begrenz'. 
wird. 

Zu dieser Schlul3folgerung gelangte man auf Grund der 
Feststellung, dal3 die griechischen und die frlihzeiti en romi
schen Grăberfelder unmittelbar jenseits dieser Linie gegen 
Norden lagen. Ende des 3. Jahrhunderts u.Z. wurde die Zone 
der Friedhofe liberschritten, da d ie Bevol kerung der Stadt 
im Wachsen begriffen war; es wurde eine neue lnnenmauer. 
gebaut und die Grăberfelder noch weiter nach au13en ver
legt. Diese letzte Mauer ist heute fast zur Gănze erforscht. 

Alljăhrlich werden neue Funde gemacht, die die Ausdeh
nung und den Glanz des alten Torni lebhaft veranschaulichen. 

Vor nicht langer Zeit wurde das vor 100 Jahren im Zentrum 
Konstanzas errichtete Hauptgebăude des alten Bahnhofs mit 
allen Nebengebaăuden niedergerissen. Auf dem auf diese 
Weise freigemachten Terrain wurden Stral3en und Boule
vards sowie einige Zeilen moderner Wohnblocks gebaut. 
Die dabei erforderl ichen sehr sorgfăltig ausgefuhrten Erd
arbeiten brachten im Jahre 1960 die 0berreste von zwei Basi
l i ken aus dem 5.-6. Jahrhunderts zum Vorschein, drei bfen 
zum Ton- und Ziegelbrennen, die Trasse zur Vervollstăndi
gung der Schutzmauer usw . 

Im Frlihjahr 1962, als Grabungen fur das Fundament eines 
Wohnblocks, drei13ig Meter ostlich von der gr613eren der 
beiden erwăhnten Basiliken, vorgenommen wurden, fanden 
die Arbeiter im Boden eine Marmorstatue. Die Arbeiten der 
Baustel le wurden sofort unterbrochen und den Archăologen 
des Museums die notige Zeit gelassen, um die Stelle genau 
und systematisch zu untersuchen. 

Die unternommenen Grabungen legten auf dem gleichen 
Punkt eine Anzahl von 24 Marmorskulpturen frei, die in einer 
speziel I ausgehobenen Grube sorgsam vergraben wurden. Die 
Monumente waren so aufgestellt, dal3 sie einander stlitzen 
sollten, um dem Druck der Erde zu widerstehen und dal3 die 
Erdmassen sie nicht verschieben sollten. 

Die Verbindung zwischen der Grube mit den Skulpturen 
und den oberen Flăchen konnte indessen nicht mehr festge
stel lt werden, da die Erde drei Meter tief vor dem Eingreifen 
der Archăologen entfernt worden war, als die Grabungen fur 
das Fundament ausgeflihrt wurden, die zur Entdeckung der 
Fundstel le flihrtrn. 

W1r bringen im folgenden die Beschreibung der 24 Skulp
turen und gruppieren sie nach den 16 Gottheiten, die sie 
darstellen. Wir nahmen infolgedessen als Kriterium ihre 
a usc hi iel31 ich rel igiosen Themen und verzichteten auf eine 
chronologische oder qualitativ klinstlErische Ordrung. Die 
Stlicke sind folgende: 

1. FORTUNA UND PONTOS, lnv. 2001: 1,550 m hoch.
Die Statue ist in fe1nem weil3em Marmor gearbeitet. Sie ist 
im allgemeinen gut erhalten, jedoch fehlen: die rechte Hand 
der Gottin, die Spitze des rechten Fu13es zusammen mit einem 
Teii des Sockels usw. Fortuna aufrecht stehend, hăit in der 
linken Hand das Flillhorn. Auf der Stirn trăgt sie ein Diadem. 
Sie ist in einen langen Chiton - mit zahlreichen vertikalen 
Fa I ten gekleidet. Die Au gen haben einen festen BI ick. Die 
ganze Erscheinung stromt Majestăt und Strenge aus. Die klinst
lerische Ausflihrung ist von guter Qual ităt. 

Zu Flif3en der Gottin ist Pontos zu sehen, der nackt aus 
den Meereswel len steigt. Er trăgt auf dem Kopf eine flinfeckige 
corona muralis, mit Tlirmen und Toren. Sein Blick ist nach 
oben zu Fortuna gerichtet. 

Es ist die erste bis nun bekannte Darstellung des Pontos 
mit einer Krone auf dem Haupt, was bedeutet, dal3 er neben 
Fortuna zum Schu-tzgott des Hafens und der Stadt Torni ge
worden war. 

Das Monument kann aus dem ausgehenden 2. Jahrhunderts 
oder Beginn des 3. Jahrhunderts stammen. 

2. KYBELE. lnv. 2011, Marmorstatuette, 0,200 m hoch, die
Kybele auf dem Thron darstellt. Die Gottin trăgt den Kalathos

auf dem Kopf und hăit 1n der rechten Hand die Opferschale. 
Die linke Hand ist bereits im Altertum verschwunden. Ein 
Vorsprung am Vorderarm sowie d1e Spuren anderEr Beschă
digungen am linken Knie weisen darauf hin, dal3 ursprlinglich 
auch ein anderes, jetzt verschwundenes Symbol bestanden hat. 

Die rudimentăre Arbeit ist unbeholfen ;;usgeflihrt, es fehlt 
Sinn fur Proportion, sie 1st n1cht ausgefertigt und sche1nt 
gleich zu Beginn der Arbeit stehen gelassen worden zu se1n. 
Sie datiert aus der ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 
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3. BACCHUS. lnv. 2015, Relief in Hche von 0,320 m. Er
stellt den Bacchus in ruhender Stellung dar, in ku,·zer Tunika 
gekleidet, den M3ntel an cier linken Schulter befestigt. Auf dem 
Kopf trăgt er einen Kranz. Er hat kurze Stiefel an. ln cler 
linken Hand hăit er das Szepter, in cier rechten den Kantharus, 
den er zum Kopf des Panthers wcndet. Links auf dem Relief 
ringelt sich eine Schlange um eine Cista. 

Vom kunstlerischen Ges ichtspunkt ist d ie Arbeit recht 
schwach. Sie stammt aus cier ersten Hălfte des 3. jahrhunderts. 

4. BACCHUS, lnv. 2014. Votivrelief auf einer Marmor
platte, 0,475 m hoch, und stellt Bacchus dar, begleitet von 
seinen Hauptgehilfen. Eine lnschrift in griechischer Sprache 
ist in drei Zeilen eingemeisselt, davon eine auf dem Giebel 
und zwei au f der Bas is. Das Ges icht des ju ngen, bartlosen Got"tes 
zeigt die Mi!rkmale seiner Darstellung aus cier spăten ră
mischen Epoche. Bacchus ist von vier Gottheiten umringt, 
jede in einer cier Ecken der Platte gestaltet. 

Links unten ist auf einem runden Altar aufrecht stehend 
Priapus zu sehen. Auf dem gleichen Altar streckt cier Panther 
seinen Kopf dem Gefăl3 entgegen, das Bacchus hăit, und woraus 
Wein fliel3t. Links oben ist ein S;ityr, rechts unten Pan. Rech
ter Hand ist eine Gottheit dargestel lt, d ie gewăhn I ich n icht im 
Gefolge des Bacchus erscheint, und zwar cier Thrakische Ritter, 
autochthonen Charakters. 

Die lnschrift besagt, dal3 das Denkmal dem Gott desWeines 
von Aquilinus des Artemidoros, einem romanisierten Griechen, 
geweiht wurde. Der Name Bacchus ist von einem fur Tom i 
neuen Beiwort gefolgt KathegP.mon (,. Fi.ihrer"). Es stammt aus 
der ersten Hălfte des 3. jahrhunderts. 

S, MERKUR, lnv. 2017. Marmorrelief, 0,280 m hoch. Der 
nackte Kărper des Gottes ist naiv und ohne richtige Propor
tionen dargestellt. Links unten -das Bild eines Hahns. Rechts 
die Vorderseite eines Widders. 

Die Arbe,t ist minderwertig und stammt ebenfalls aus der 
ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 

6. ĂSKULAP, lnv. 2013. Die Marmorstatuette ist 0,535 m
hoch. Sie hat bereits in cier, Antike grol3e Beschădigungen 
erfahren. Zahlreiche schwarze Flecken weisen darauf h in, 
dar3 die Statue auch bei einem Brand gelitten hat. 

Die in cier Art cier klassischen Kunst gearbeitete Statuette, 
gewil3 eine Kopie, zeigt Eleganz und Majestăt. Es ist dies eine 
der guten Arbeiten cier Fundstel le und kănnte aus cier Wende 
des 2. und 3. jahrhunderts stammen. 
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7. 1515, lnv. 2002. M;irmorbi.iste, 0.775 m hoch, gut erhalten,
ausgenommen einen Sprung, der im Altertum am rechten inne
ren Rand entstanden ist. 

Die Arbeit, die von guter Qualităt ist, macht im ersten 
Augenblick den Eindruck eines Werkes portrătistischen Cha
rakters, obgleich sie nur das Abbild einer Gottheit darstellt, 
Das sehr reiche Haar rahmt die niedrige, aber breite Stirn 
ein. Die grol3en und ausdrucksvollen Augen haben einen nach 
vorwărts gerichteten sanften BI ick. Den Munci umspielt ein 
kaum wahrnehmbares Lăcheln. 

Die Bi.iste datiert aus cier ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 

8. DIANA, lnv. 2018. Fragment aus eirEm Marmorrelief,
0,185 m hoch, das eine Găttin darstellt. lnfolge cier Korrosion 
des M1rmors sind die Einzelheiten verwischt. Die dargestellte 
G:ittheit ist schwcr zu erkennen. Die Plausibelste Hypothese 
st, da13 es sich um Diana handelt. 

Die Arbeit ist schwach und stammt aus cier ersten Hă:fte 
des 3. jahrhunderts, 

9. SELENE, lnv. 2019. Relief aus weil3em, zuckerartigem
M,rmor, 0,288 m hoch. Die Găttin ist aufrechtstehend dar
gestel lt, in einem von zwei Ochsen gezogenen Wagen. Hohe, 
gewălbte Stirn, kleiner Munci, lange Nase und grosse Augend 

Die D�tails der verschiedenen Elemente sind ungeni.igen. 
rnalisiert, die Gestalt gibt nicht im entferntesten die aner
kannte Schănheit der Găttin wieder. Im gesamten Bas re I ief 
wcrden die Proportionen nicht eingehalten. So sind dieOchsen, 
obgleich im Vordergrund, in zu kleinen Dimensionen und im 
Profil gestaltet, im Gegensatz zur Lage des von ihnen gezo
genen Wag ens. 

Im allgemeinen ist die Arbeit rudim entăr und s ammt aus 
cier ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 

10. HEKATE, lnv. 2007. Relief aus feinkristallischem,
weir3em Marmor, 0,337 m hoch. Die Găttin ist dreigestaltig 
aufrecht dargEstellt. Die drei Paar Hănde halten zwei Fackeln, 
ein Bundei Fruchte, einen Dolch, eine Peitsche und einen 
flachen Becher, Symbole fur die drei Hauptfunktionen der 
dreigestaltigen Găttin. Von den drei Gestalten ist nun die 
vordere voi lstănd ig ausgearbeitet, d ie seitl ichen sind nur 
skizziert. 

Die Arbeit ist mittelmăssig und datiert aus der ersten 
Hălfte des 3. jahrhunderts. 
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11, HEKATE, lnv. 2008. Relief aus weif3em, zuckerartigem 
Marmor, 0,222 m hoch. Es stellt die dreigestaltige Hekate dar, 
Die Figuren sind kaum skizziert. Auf dem Kopf tragen sie enge 
und hohe Kalathosse. 

Diese Arbeit ist weniger wertvoll als die anderen Dar
stellungen dieser Gottin aus der Fundstelle. Rudimentăr aus
gefuhrt, sind die Einzelheiten aufs ăuserste vereinfacht. Sie 
stammt aus der ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 

12, HEKATE, lnv. 2009. Eine Statuette aus weif3em, fein
kristallischem Marmor, 0,195 m hoch. Sie stellt die dreige
staltige Hekate auf rundem Sockel dar. An zwei der Gestalten 
fehlen die Kopfe zur Gănze, bei der dritten nur die obere 
Hăi fte des Kopfes. 

Jede der Gestalten hăit in der rechten Hand eine Fackel mit 
der Flamme nach unten. Die Flammen waren ebenso wie der 
Rand des Sockels rot gefărbt, wovon noch Spuren zu bcmerken 
sind. Eine mittelmăssige Arbeit aus der ersten Hălfte des 3. 
Jahrhunderts. 

13, H EKATE, lnv. 2010. Statuette aus feinem weirlen Mar
mor, 0,550 m hoch. Die dreigestaltige Gottin ist aufrechtste
hend um einen Bau sta mm he rum dargestel lt. Symbole: ein 
Vogel, eine Schlange, ein Hund und ein Gefăf3, aus dem die 
Gottin Wasser in den Mund des zu ihren Fussen liegenden 
Hundes gief3t. 

Minderwertige Arbeit aus dem 3. Jahrhunderts. 
14, HEKATE, lnv. 2006. Statuette aus zuckerartigem kor

rodiertem M3rmor, 0,715 m hoch. Die drei Korper der drei
gestaltigen G_ottin sind Rucken an Rucken, um einen Baustamm, 
gelehnt. 

Durch die Feinheit und Sicherheit, mit der die Linien der 
Kleidung herausgearbeitet sind, durch die Haltung des Kopfes 
und die Eleganz, mit der die Symbole in der Hand gehalten 
werden, strbmt die Statuette Ernst und Wurde aus und unter
scheidet sich von allen andern Monumenten der Fundstelle, 
Sie scheint aus einer ălteren Epoche, viei leicht sogar aus dem 
letzten Jahrhundert v.u.Z. zu stammen. 

Es ist eine Art archaisierender Arbeit, in der die Beson
derheiten der griechischen Skulptur des 6. Ja�rhunderts v.u.Z. 
(die Behandlung der Kleidung wie bei den ionischen Karen), 
des Beginns d�s 5. Jahrhunderts (Haltung und Form des Kopfes, 
Robustheit des Halses) und der griechischen Periode (tiefe 
Augenhbhlen von Skopas-Art) zusammentreffen. 

15, DIE GRAZIEN, lnv. 2016. Relief aus weif3em, zucker
artigen Marmor, 0,470 m hoch. Van fruher her in zwei Teile 
zerbrochen. Stellt die drei Grazien nackt, aufrechtstehend dar. 

Im oberen Teii des Reliefs sind sehr vag drei drapierte 
Gestalten skizziert, je eine bei jeder Grazie. Es ist schwer 
festzustel len, wer diese Gestalten sind: Nymphen, Musen, 
Horen ader andere Gottheiten. 

Die grobbehauene Arbeit aus der ersten Hălfte des 3. Jahr
hunderts weist Disproportionen in der Zeichnung und Nach
lăssigkeit in der Ausfuhrung auf und ermangelt selbst der 
geringsten kunstlerischen Qualităten, die die Zartheit des 
dargestel I ten Gegenstandes erfordern wurde. 

16. NEMESIS, lnv. 2004. Bildwerk aus weissen, feinem
Marmor, 1,05 m hoch. Das aus einem einzigen Marmorblock 
gehauene Bildwerk stellt einen Tempel in Miniatur dar, mit 
Giebel, Gesims und Săulen. Auf der Grundlage des Tempels 
eine zweizei I ige, zweisprachige lnschrift, zwischen dem Gesims, 
Săule und Grundlage zwei separate doch identische Statuen, 
welche die Nemesis aufrecht stehend mit einem Maf3stab in 
der Hand darstellt, das Symbol des Mes,ens in der Mission der 
Găttin, der es oblag, Gutes und SchleLhtes zu vergelten. 

Die beiden Statuen der Gbttin, d1e nur vorne und seitlich 
ausgearbeitet sind, bilden einen gemeinsamen Korper mit dern 
Postament des Bi ldwerks. 

Das ganze Bi ldwer� ist aufmerksz.m und fein gearbeitet, 
_verrăt aber eher Routine als schopferische Kunst, ausser den 
Gesichtern, die orig inel le Zuge aufweisen. Das Bildwerk hătte 
in einer grossen Werkstatt als Kopie eines Skulpturentypes 
entstehen kănnen. ln der Darstellung der beiden Gestalten der 
Gbttin ist der Einfl uss griech isch-as iatischer Kunst zu bemerken: 
kleine mandelfbrmige Augen, kleine und fleischige Lippen, 
leicht abgestumpfte Nase mit geblăhten Nasenlbchern, rufen 
sie den Eindruck von individuel len Portrăts hervor, obgleict) 
es sich nur um ideale Darstellungen einer Gottin handelt. 

Die lnschrift enthălt in der ersten Zeile in lateinischer, 
in der zweiten in griechischer Sprache den gleichen Text 
mit dem Namen des Stifter,: Caius Herennius Charito. Heren
nius war in jenen Gegenden im 3. Jahrhunderts ein bekannter 
Name. 

17, DIE DIOSKUREN, lnv. 2012. Statue aus gelblichem 
leicht korrodiertem Marmor, 0,520 m hoch. Das Bildwerk 
stellt die zwei Dioskuren mit Pferden dar, doch ist nur die 
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l1nke Hălfte mit einem einzigen Dioskur und seinem Pferd 
erha I ten. Der erha ltene Dioskursteht aufrecht neben dem Pferd, 
das er am Zligel hăit. 

Auf dem Sockel ist eine dreizeilige lnschrift in griechischer 
Sprache, von der nur die linke Hălfte erhalten ist; sie konnte 
nicht mit Gewi13heit ergănzt werden, doch ist vom Namen 
des Stifters die Rede. Die Buchstaben sind klein, ohne Sorg
falt geme:l3elt, mit mondfărmigen E und Cund weisen auf die 
erste Hălfte des 3. Jahrhunderts hin. 

18, DER THRAKISCHE RITTER, lnv. 2022, Relief aus 
gel bi ichem, brockelndem Marmor, 0,235 m hoch. Es stel lt den 
Thrakischen Ritter nach rechts galoppierend dar. Die Gestalt 
des Gottes ist unproportioniert herausgearbeitet, die Hand 
und die Flil3e sind zu grol3. Das Pferd ist grob gehauen und die 
Formen nicht b�arbeitet. Die Flisse des Tieres sind sehr dick, 
cier Rlicken libertrieben gewolbt. 

Die Arbeit ist rudimentăr und von minderwertiger Qua
lităt. Datum: erste Hălfte des 3. Jahrhunderts. Der Thrakische 
Ritter, als Jăger dargestellt, ist die Verkorperung einerbedeu
tenden rel ig iosen Au ffassung cier thrakisch-getischen Voi ker 
cier Balkan-Donauprovinzen. 

19, DER THRAKISCHE RITTER, lnv. 2023. Relief aus 
weil3em, gutem M1rmor: 0,180 m hoch. Der Thrakische Ritter 
galopiert nach rechts. Im Vordergrund cier Baum mit cier 
Schlange; darunter ein Wi ldschwein, 

Minderwertige Arbeit aus cier ersten Hălfte des 3. Jahrhun
derts. Zahlreiche Einzelheiten fehlen: die Kleidung des Rit:ters, 
die Locken, die Augen des Wildschweins usw. waren wahr
scheinlich gemalt u11d nicht gehauen, so dal3 sie sich mit cier 
Zeit verwischten. 

20, DER THRAKISCHE RITTER, lnv. 2020. Relief aus gel
blichem, zuckerartigem Marmor, 0,305 m hoch. lnfolge cier 
Korrosion des Marmors und cier unaufmerksamen Behandlung 
cier Details sind die Augen, die Nase, cier Munci und die Locken 
des Gottes n icht zu sehen. 

Nicht sorgfăltig ausgeflihrte Arbeit aus dem 3. Jahrhunderts, 
D3r Korper des Pferdes und die Flisse des Reiters, die in erha
bener Arbeit ausgeflihrt sein sollten, erscheinen flach. 

21, DER THRAKISCH E RITTER, lnv. 2021. Relief aus 
einem ein wenig violettblau schimmerndem Marmor, 0,2.20 m 
hoch, das den Thrakischen Ritter nach rechts galoppierend 
darstellt. Unter den Pferd ist cier Hund, cier sich dem Wild-
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schwein entgegenstel lt. Rlickwărts ein Diener, der das Pferd 
fest am Schweife hăit. Der Reiter ist im Begriff, die Lanze auf 
das Wildschwein zu werfen. Das Pferd ist mit vielen libertrie
benen Einzelheiten dargestellt: den Ohren, den Augen·, den 
Zugeln und den Hufen. Der Kopf ist verlănge1·t und mit gro13en 
Ohren. Die Bewegung des Tiers ist recht natlirlich wiederge
geben. Der Hund und das Wildschwein scheinen bereit, sich auf 
einander zu sturzen. 

Trotz cier Măngel in cier Ausflirhung ist diese ungeschliffene 
Arbeit des 3. Jahrhunderts etwas besser als die anderen Reliefs 
des Thrakischen Ritters aus der F1..ndstel le. 

22. MITHRA. lnv. 2005. Relief aus gelblichem, zuckerar
tigem Marmor, 0,198 m hoch. Die Platte ist ganz. lnfolge cier 
minderwertigen Qualităt des Marmors, und cier zu wenig 
betonten Erhabenheit cier Arbeit, lassen sich die Figuren nur 
schwer erkl ăren, 

Das Relief stel lt die libl iche Szene dar von Mithra, dem 
Stierbezwinger, mit dem zwei Dadaphoren, Sonne und Mond, 
und Mithra, cier vom Felsen geboren wird. Es erscheinen auch 
cier Rabe und die Schlange. Das Gesicht Mithras ist unklar. 
Mit cier I inker Hand hăit er die Schnauze des Stiers, mit cier 
rechten durchbohrt er i�n. Sonne und Mond sind ohne jede 
Einzelheit, nur angedeutet. Ebenso ist die Szene cier Geburt 
Mithras durch den Felsen nur skizziert. 

Die Arbeit ist rudimentăr und stammt aus dem 3. Jahr
hunderts, sie ist sowohl als Leistung wie auch als Darstellung 
gewohnl icher Art. 

23, KLEINER ALTAR, parallelipipedisch, aus Marmor, lnv. 
2024, 0,200 m hoch. Der rlickwărtige Teii ist nicht bearbeitet 
und liberhaupt ist das Stlick unbeendet geblieben. Einige Ein
kerbungen lenken die Aufmerksamkeit auf sich, da sie den 
tăuschenden Eindruck von Buchstaben erwecken. Keinerlei 
Ornament. Das Datum kann lediglich auf Grund cier Asso
ziation mit den anderen Werken aus cier Fundstel le als erste 
Hălfte des 3. Jahrhunderts bestimmt werden. 

24, DIE SCHLANGE, lnv. 2003. Statue aus leicht violettem 
Marmor in gut erhaltenem Zustand. Hohe, 0,660 m; d ie Lănge 
des Repti ls vom Mau I bis zur Spitze des Schwanzes - 4,760 m. 

Die Statue stellt ein phantastisches Tier dar mit einem 
Schlangenkor-per, dem Maul ei nes Săugetiers, wahrscheinl ich 
eines Schafs, mit Menschenohren und-haarstrăhnen und cier 
Schwanz endet in einem Haarblischel. Die Haare erv. ecken den 
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Eindruck, dal3 sie feucht sind, dal3 sie an den Kopf in Străhnen 
kl eben. 

Aus dem gewundenen Korper erhebt sich vertikal der Kopf, 
der im Nacken durch eine kleine, ornamentale Stange gestutzt 
wird, aus dem gleichen Block herausgehauen, wie ein Trick 
des Bildhauers, um die Widerstandsfahigkeit des Materials zu 
sichern. Besonders gut sind die Schlangenringe dargestellt, 
die Schuppen werden zum Kopf und zum Schwanz hin pro
portionell mit der Dicke des Korpers immer kleiner, Ein
drucksvoll ist der Kopf des Tieres, der kuhn aufgerichtet 
Sicherheit und Strenge ausstromt. Der BI ick ăhnelt dem ei nes 
Hundes auf der Lauer. 

Es fand sich nichts, das dem phantastischen Bild dieses 
Monuments ăhnlich wăre. Es ist noch ein einziges Exemplar 
e iner Schlange in Ronde-bosse bekannt, und zwar im Askulap
Tempel von Ptolemăus, doch jene ist ganz anders dargestel lt 
und zeigt eine andere Arbeitsweise als unsere Statue. 

Die phantastische Schlange ist eines der bemerkenswer
testen Bildwerke der Fundstelle, sowohl durch seine Einzi
gartigkeit als auch durch seine kunstlerische Ausfuhrung. Sie 

ist entweder ein Agathodămon oder ein Genius loci. 

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dal3 sie mit der Schlange 

G/ykon zu identifizieren ist, deren Kultus in den orientalischen 
Provinzen des Romischen Reiches im 2. und 3. Jahrhunderts 
sehr volkstumlich war. 

Diese 24 Skulpturen der Fundstelle tragen ausschliel31ich 
religi6sen Charakter. Alle mit einer einzigen Ausnahme stam
men aus der zweiten Hălfte des 2. Jahrhunderts oder aus der 
ersten Hălfte des 3. Jahrhunderst, h6chstwahrscheinlich aus der 
Epoche der Konige Severus, als in den grol3en Werkstatten, 
obgleich ein Aufbluhen der antiken Kunst zu verzeichnen war, 
insbesondere in der Provinzen, auch zahlreiche minderwer
tige, serienmăssige Arbeiten hergestellt wurden. 

Das einzige Stuck, das chronologisch nicht in den oben 
festgelegten Zeitraum eingegliedert werden kann, ist die 

grol3e Statuette der Hekate, die sich von den andern Stucken 
durch ihren archaisierenden Stil und durch die Besonderheiten 
der Ausfuhrung unterscheidet. Das Stuck stammt wahrschein-
1 ich aus dem ersten jdhrhundert v.u.Z., jedenfalls aus der Zeit 
vor der r6mischen Herrschaf(in der Dobrudscha. Es handelt 
sich wahrscheinlich um ein Stuck, das aus der Favissa irgen-

deines alten zerst6rten Tempels hervorgeholt und der Gruppe 
der vergrabenen Bi ldWerke beigefugt wurde . 

Vom stilistischen Gesischtspunkt konnen die Skulpturen 
in zwei Kategor ien eingetei lt werden: Arbeiten guter Qua-
1 ităt und minderwertige, serienmassige Arbeiten. 

Zur ersten Kategorie geh6ren die meisten Statuen und 

Statuetten, darunter Fortuna und Pontos, die Schlange, As
kulap, Isis und das Bildwerk mit der Gottin Nemesis. 

Die Statuengruppe Fortuna und Pontos ist mit kunstle
rischer Meisterschaft von einem Bildhauer verfertigt, der die 
Geheimn isse seiner Kunst meistert. Ebenso ist d ie Statuette 

Askulaps sorgfăltig gearbeitet. Die phantastische Schlange 
weist uns auf eine orientalische lnspirationsquelle hin, durch 
Vermittlung der griechisch-romischen Kunst. Bemerkenswert 
ist die Sorgfalt, mit der der Bildhauer jede Einzelheit wie
dergegeben hat, bis zur letzten Schuppe, entsprechend der 
allmăhlichen Zunahmedes Korpers des Reptils. Das Bildwerk 
der G6ttin Nemesis ist l!ine der besten Skulpturen der Fund
stel le. Die Zuge der beiden Ges ichter der Gottin zeigen fast 
portrătmăssige Eigenheiten. Ebenso k6nnte die Buste der 

Gottin Isis durch ihre so individualisierten Zuge den Einfluss 
des r6mischen Portrăt-Realismus widerspiegeln. 

Die kleine Statuette der Hekate năhert sich im Aussehen 
und in der Dimension den Erzeugnissen der spăteren Koro
plastik. Die Statuette trăgt Spuren guter kunstlerischer Tra
d itionen, hat jedoch auch ernste Măngel in der Ausfuhrung 
aufzuweisen. Was die Dioskuren betrifft, so sind trotz allen 
Anscheins von Gen au igkeit am Fragment ihrer Statuen auch 
gro13e Mangel zu bemerken, die die Arbeit der Kategorie 
minderwertiger Skulpturen annăhert. 

Die Basrel iefs, die mittelgrosse Statuette der Hekate und 
die der Kybele geh6ren zur Kategorie der minderwertig aus
gefuhrten Arbeiten. lnsgesamt datieren die Stucke dieser Kate
gorie aus der ersten Hălfte des 3. Jahrhunderts. 

Bacchus mit seinen Gehilfen, die gr6ssere Tafel. der Hekate, 
das Relief der Gottheit, die wir als Diana ide'ntifizierten, 
ebenso die mittelgrosse Statuette der Hekate zeigen noch das 
Bemuhen des Meisters, wenigstens die Proportionen der Zei
chnung zu wahren. Doch die Statuette der Kybele, die Reliefs, 
die die Grazien, Hermes, Mithra und Selene darstellen, die 
kleine Tafel der Hekate , das kleine Relief des· Bacchus und 
insbesondere die vier Darstellungen des Thrakischen Ritters 
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beachten nicht einmal mehr die rechtwinklige Form der Tafel 
oder die gerade Linie der Rahmen, so dal3 im Relief der 
Se lene und des Merkur sogar d ie elementarsten Gesetze der 
Proportionen missachtet und die Unterschiede zwischen den 
Flăchen verwischt werden. Diese Mangel sind noch offen
s ichtl icher bei den Rel iefs des Thrakischen Ritters, wo der 
Reiter liberal I grosser erscheint als das Pferd. 

Die Meister, die an den Bildwerken der zweiten Gruppe 
arbeiteten, sch ienen s ich mehr auf d ie tăuschrnde Wi r ku ng 
der Farben als auf die Formen der Skulptur zu stlitzen. 

Wo wurden die Skulpturen gearbeitet? Was die klinst
lerisch minderwertigausgeflihrten betrifft, besteht kein Zwei
fel, d;;l3 sie in den Werkstătten der Peripherie von Torni oder 
in seiner lăndlichen Umgebung ausgearbeitet wurden. 

Die Arbeiten von besonderem klinstlerischen Wert konnten 
aus Griechenland oder Kleinasien eingeflihrt oder in Torni 
selbst gearbeitet worden sein, denn in der Hâuptst;.dt des 
Linken Pontus gab es ein entwickeltes Kunstleben. Wir haben 
librigens auch den Beweis, d.:.13 hier in der romischen Epoche 
Werkstătten bestanden, in denen der auf Schiffen gebrachte 
Marmor bearbeitet wurde: im Jâhre 1958 wurde ;.uf der west
lichen steilkliste von Konstanza auf dem Niveâu des antiken 
Hafens eine solche Werkstătte entdeckt, die wahrscheinlich 
aus dem 3. Jahrhundert starnmt. Dort wurden vier ungeheuere 
in Bearbeitung gro13e Marmorblocks begriffene, vor gefunden, 
davon zwei mit kaum skizzierter Model ierung. 

Selbstwenn wir annehmen, dâl3 einige der Statuen der 
Fundstel le aus dem Sliden eingeflihrt wurden, ist es s icher, dal3 
andere in den Werkstătten des Ortes gearbeitet wurdein. Es 
ist beispielsweise schwerlich anzunehmen, dal3 die Statue der 
Fortuna, die die Schutzgottin der Stadt darstellt, und Pontos, 
geschmlickt mit der Krone, die die Mâuern von Temi symbo
lisiert, in Griechenland oder Kleinasien und nicht in den 

Werkstătten der Stadt selbst ausgeflihrt wurden. 

Dâl3 in einem einzigen Versteck eine so grol3e Anzahl von 
Skulpturen entdeckt wurden, ist etwas Ungewohnl iches. Wer 
hat sie vergraben, weshalb, und zu welchem historischen 
Zeitpunkt hat sich dies ereignet? Geger,wărtig hnn die Ant
wort nu r du rch Hypothesen gegeben werden. 

Erste Hypothese: die Skulpturen wăren als Kunstg,egen
stănde gesammelt und in einem Moment der Unsicherheit 
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verborgen worden. Nachdem d ie stratigraph ische Beobachtung_ 
zeigt, dal3 die Grube vor der Errichtung der antiken Mauer 
bestand, die sie an einer Stelle durchschneidet wird und wahr
scheinl ich aus dem 5-6. Jahrhunderts datiert, kann nicht von, 
einem modernen Sammler die Rede sein. Aber auch wenn es. 
sich von einen Sammler aus dem Altertum handelt, ist dies� 
Annahme hi nfăl I ig in Anbetracht dessen, dal3 d ie me isten der 
Gegenstănde keinen klinstlerischen Wert haben und in Anbe
tracht ihres ausch I iel31 ich rel ig iosen Char a kters, der mit dem, 
Eklektizismus einer Kunstsarnmlung n icht libereinstimmt. lnfol
gedessen ersche i nt d ie Hypothese ei ner Sam ml ung zu profanen. 
Zwecken von Anfang an irrig. 

Die zweite Hypothese: die Skulpturen wurden nach der 
:i:erstorung heiliger Gebăude vergraben, in dem diese als Opfer
gaben au fgestel lt waren ; der Zweck bestand darin, d iese Stlicke 
vor neuerlichen Zerstorungen und Profanierungen zu schlitzen .. 
Die Tatsache, dal3 die Skulpturen, die alle religioser Art sind, 
zum gro13en Teii Beschădigungen aufweisen, unterstlitzt diese
Auslegung, flir die auch libereinstimmende historische Ver
hăltnisse sprechen. 

Erinnern wir uns daran, da13_Mitte des 3. Jahrhunderts in.. 
der Dobrudscha wiederholte Einfălle der Karpen und der
Goten stattfanden, die zahlreiche Monumente der Zivifisation-
auf ihrem Wege zerstorten. Die Geschichte erwăhnt insbeson-
_dere die Belagerung der Stadt Torni im Jahre 269, bei welcher 
Gelegenheit viele solcher Zerstorungen sogar innerhalb der 
Stadt erfolgt sein dlirften, obgleich sie schliel31ich den barba-
rischen Ansturm zu w1derstehen vermochte. Nachdem die 
Einfălle Ende des 3. Jahrhunderts aufhorten, erweiterte die 
Stadt Torni ihr Gebiet und baute eine neue lnnenmauer jen

seits der frlihzeitigen griechischen und romischen Grăber
felder. Wie dort vorgefundene Mlinzen beweisen, stammt die 
Mauer aus den Jahren 270-276. Zu jenem Zeitpunkt hătte 
unser Schatz vergraben werden konnen, und zwar gerade in 
diesem Raum der durch die neue Mauer e1 weiterten Stadt_ 
Die Skulpturen der Fundstelle, von denen eine sogar alter 
ist als die romische Epoche, wurden aus den Ruinen der Temper 
an I ăss I ich der Wiederherstel I ung der Stadt Tom i zu jener -
Zeit gesammelt. 

Eine dritte Hypothese: die Skulpturen wăren spăter, im 4�
Jahrhunderts von einem frommen Anhănger des heidnischen 
Kultus vergraben worden, zu einem Zeitpunkt, als die Kămpfe:.c 
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zwischen dem in Verfall geratenem Heidentum und dem sie

greichen Christentum, dem unversohnlichen Feind cier „got

zenbilder" cier alten Gotter, stărker wurden. Es ist wohl wahr, 

dass zwischen dem Datum cier Skulpturen und cier Epoche, in 

cier d ie christl ichen Angriffe gegen heidn ische Bi ldwerke mo

gl ich wurden, ein zu grosser Zeitabstand besteht, doch wurden 

vielleicht eventuel le Erklărungen in dieser Richtung zu finden 

sein. 

Wir schliel3en die erste cier drei Hypothese aus, undifinden 

die zwei anderen hinsichtlich des religiosen Charakters cier 

Vergrabung cier Skulpturen vorlăufig gleich plaus bel: wir 

betrachten es als verfruht, die eine cier andern vorzuziehen, 

bevor d ie Archăolog ie das letzte Wort gesprochen hat. Die 

Forschungen, die in cier Năhe cier Stelle, wo die Skulpturen 

entdeckt wurden und wo einstweilen keine umfassenden Gra

bungen gemacht werden konnen, fortgesetzt werden mussen, 

werden hoffentl ich aufklărende Angaben bringen. 

Ubrigens wird die gesamte Tătigkeit zur Erforschung des 

BJdens cier Stadt Konstanza, die gegenwărtig durch das umfas

sende Aufbauwerk uns eres voi ksdemokratischen Staates an cier 

Kuste Tomis so begunstigt wird, neue Beitrăge erbringen kon

nen zum Studium cier Hauptprobleme, die die Entdeckung des 

Schatzes cier Skulpturen aufwirft, mit denen wir uns in cier 

vor I iegenden Arbe it befa13t haben. 

o
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SUMMARY 

The city of Tomis, formerly erected on the site of the 
present town of Constantza, was built by the Mi Ies ian Greeks. 
The archeological records so far discovered point to the exis
tence of the city in the Vlth century B.C. Both its position 
and its wel I sheltered harbour were propitious to � commer
cial activity which was to grow considerably with the passage 
of time. At the beginning of the Christian era, Tomis. fell 
under the ascendancy of the Roman Empire, as an independent 
unity, having its own administrative and religious institutions 
and specifically Hellenic customs respected by the R nans. 
Under the protection of the Empire, the city ofTomis reached 
its utmost prosperity and became the Metropolis of the „Left 
Pontus", i. e. of the West coast of the Black Sea. To this 
period belongs the ed 1fice embel I ished with mosa1cs wh ich 
has lately been d iscovered at Constantza so wel I as the 24 
sculptures dealt with in this summary. 

During the second half of the lllrd century, the city of 
Tomis was continuai ly harassed by various migratory peoples. 

Towards the end of the Vlth century, the city was finally 
destroyed by the Avars and from then on its name ceased 
to be mentioned in any written documents. Some vague or 
even incoherent records refer to the last period of a certain 
place called Constantiana, which probably existed in the 
immediate vicinity of Tomis. This seems to have been the 
origin of the present name of Constantza. 

ln the Middle Ages, here stood a little and insignificant 
harbour , which the Genovese cal led „Costanza" anc1 the 
Turcs „KUstendje". 

Du ring the first half of the XIXth century, certajn WE:stern 
travellers crnss1ng th1s country left some interesting informa-
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tion in thei r T ravel Notes. They rnent ion ed, for i nstance, 
the existence of city walls, ancient buildings, marble pillars 
and inscriptions, together with pottery, brass jars and ancient 
coi ns, among the miserable huts of the inhabitants. 

After the Crimean War some Engl ish capital ists on the 
invitation of the Ottoman Empire started the building of a 
modern harbour at KUstendje, as well as a railway to Cerna
voda. The modest town let took on a more modern �spect. 
After 1878, when Dobrogea was restored to Rumania, its 
modernization progressed at a remarkably rapid rate. However, 
the new bui Id ings that have s i nce been erected, the streets 
that have been paved and the sewerage wor ks caused by the 

-destruction of many of the ancient rel1cs or, at best, caused 
them to be buried under the pavement of the streets and.
embankments.

lt was only after 1900 that the ruins of Tomis formed the 
object of closer scientific examination. ln 1910, K. Regling 
published a valuable study,on the coins of Tomis, preceded 
by a short valuable historical introduction. Among the records 
of the Rumanian National Antiquities Museum of Bucharest, 
there is a map of ancient Tomis, drawn up under the direction 
of Gr. Tocilescu. ln 1915, V. Pârvan organized scrr.e excava
tions round the enclosure walls of the city and published the 
resuit of his investigations. 

At present, following on the Rumanian Socialist Cultural 
Revolution, the archaeological investigations at Constantza 
have been greatly expanded. During the last six years, the 
various discoveries made, enable us to drâW fresh conclusions 
rega1·ding the size and importance of the great City-State 
cal led Tomis. The topography of the ancient tcwn has at pre-
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sent been ascertained. We know that, at the beginning, the 
precincts of the city were limited only by the point of the 
peninsula, between the present Square of Ovidius and the 
Casino cliff. 

Later on, duri ng the Hellen ist ic and Imperial Roman periods, 
the walls defend ing the city were removed northward, up to 
the I ine at present marked by the bui Id i ngs of the Greek 
Church, the Post Office and the Tribunal. 

This conclusion was reached considering the fact that 
the Hellenistic and Early Roman Necropolis were situated to 
the north, beyond this line. Towards the end of the lllrd cen
tury, the city population having increaseci and the borders 
of the cemeteries growing inadequate, new enclosure walls 
were bui lt. As a consequence, the necropol is was removed 
farther out. The outer walls have been so far, almost entirely 
investigated. 

The new discoveries made every year enable us to obtain 
a better knowledge of the wide expansion and the magnificence 
of ancient Tom is. 

Recently, the central building of the former railway sta
tion, erected in the center of Constantza, has been demolished 
together with all its annexes. On the huge area where it once 
stood, streets and avenues have been opened and many up-to
date blocks of flats bui lt. În 1960, the d igg ings requ i reci by these 
alterations, care fu I ly performed, revealed the remnants of 
two basilicas of the Vth and Vlth centuries, three furnaces 
for the baking of tiles and bricks, the supplementary line 
of the city wall, a.s.o. 

ln the spring of 1962, upon making some diggings for the 
foundation of a block of flats, at a distance of 30 m. from 
the largest of the two above basilicas, the workmen found 
a marble statue buried in the ground. Ali activity was imme
diately interrupted in order to give the archaeologists the 
time needed for thorough and systematic investigation. 

The diggings revealed, on thatsame spot, 24 marble sculpt
ures, carefully buried in a special cavity. The sculptures were 
so disposed as to support one another, in order to offer 
greater resistance to the pressure of the earth and to avoid 
shifting. 

No connection could be made between this cavity and the 
upper levels of the soii, the earth having already been digged 
out to a depth 0f3 m. prior to the archaeologists' intervention, 

during the foundation work which had led to the discovery 
of the depos it. 

We give hereafter the description of the 24 sculptures, 
classified according to the 16 deities they represent. ln conse
quence, our criterion is based exclusively on their religious 
themes, passing over the chronological or artistic order. The 
sculptures are as follows: 

1. FORTUNA and PONTOS. lnv. 2001. Height 1,550 m.
The statue is carved in fine, white marble. Though generally 
well preserved, the right hand of the goddess and the tip of 
her right foot, together with part of the pedestal are missing. 
Standing upright, Fortuna holds the Horn of Plenty in her 
left hand. She w'=ars a d iadem on her head. She is wrapped 
in a long chiton, with numerous vertical folds. She has a star
ing look and her whole appearance has an air of majesty and 
severity. Best artistic quality of execution. 

At the goddess's feet, Pontos, naked, is emerging from 
thesea WJVes. He W=ars a mural pentagonal crown, with towers 
and gates, and looks up, towards Fortuna, 

This is so far the first known representation of a crowned 
Pontos, which signifies that, in the meanfime, he had together 
with Fortuna, became a protecting god of the harbour and 
city of Tomis. 

The monument is supposed to belong to the end of the 
llnd century or the beginning of the lllrd. 

2. CYBELE. lnv. 2011. M�rble statuette. Height: 0,200 m.
representing Cybele sitting on her throne. The goddess, who 
wears the ca/athos, holds the patera in her right hand. Her 
left hand i; missing since ancient times. A prom1nence near 
the fare arm and traces of damage to the left knee, prove the 
existence of some other symbol, now lost. 

The rudimentary workmanship shows awkwardness and the 
lack of a se.,se of proportion and fin ish. lt seems that the work 
was abandoned almost at the very beginning. Date: first half 
of the lllrd century. 

3. BACCHUS. lnv. 2015. A relief 0,320 m. high. lt repre• 
sents Bacchus at rest, dressed in a short tun ic, having a mantie 
attached on his left shoulder. On his head a wreath. He wears 
short boots. ln his left hand he holds the sceptre, in his right 
one the cantharos pointed towards the head of the panther. 
On the left s ide, at the bottom of the relief, a serpent is coi led 
round a cista. lt is a work of poor artistic qual1ty, dating 
from the first half ofthe lllrd century. 
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4, BACCHUS. lnv. 2014. A votive relief carved on a marble 

plate. Height: 0,475 m. lt represents Bacchus accompanied 

by his chief acolytes. A Greek inscription of three lines is 

carved on the plate, one on the fronton and two on the base. 

The face of the god, young and beardless, reflects his typic:al 

representations belonging to the later Roman period. Bacchus 

is surrounded by four deities, one in each corner of the plate. 

On the lower left side, standing upright on a round altar, is 

Priap. On the same altar is the panther, stretching its head 

towards the jar held by Bacchus; wine is pouring out of t:he 

jar. On the upper left hand side, a satyr. On the lower right 

hand side, Pan. On the upper right hand side, there is a deity 

not usually found among Bacchus' following, namely the Thra

cic Horseman, a local character. 

The inscription states that the monument was dedicated 

to the Wine god by a certain Aqu i I inus of Artemidoros, a Ronna

nized Greek. The name of Bacchus is followed by an epithet, 

new for the city of Tomis, namely „Kathegemon" (leader). 

Date: the first half of the lllrd century. 

S. MERCURIUS. lnv. 2017. A 0,280 m. high marble relief.

The naked body of the god is artlessly executed and shc,ws

a lack of proportion. On the lower left hand side is a cock. 

On the right, is the front part of a ram. 

Poor work, dating also from the first half of the lllrd cen

tury. 

6, AESCULAPIUS. lnv. 2013. A 0,535 m. high marble 

statuette. Since ancient times it has suffered serious damage. 

Numerous black spots point to the statuette having been 

through a fire. 

This sculpture, which is certainly a copy, has been executed 

in accordance with the rules of classical art; it has elegance 

and majesty. lt is one of the fine pieces of the deposit and 

probably dates from about the end of the I lnd century or the 

beginning of the lllrd. 

7. ISIS. lnv. 2002. A 0,775 m. high marble bust, well pre

served , but for an ancient spl it at the lower edge of the right 

hand side. 

lt is a work of fine quality, giving at the first glance 

the impression, of having the characteristics of a portrait 

painting, although the image is only that of a deity. lts very 

abundant hair surrounds a not too high, yet wide forehead. 

lts big suggestive eyes have a soft look, directed forward. The 

mouth sketches a hardly discernible smile. 
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The bust dates from the first half of the lllrd century. 

8. DIANA. lnv. 2018. Fragment of a 0,185 m. high marble

relief representing a deity. The details have been obliterated 

following the corrosion of the marble. lt is hardly possible to 

identify the deity, but the most likely hypothesis points to 

its being Diana. 

Poor work, of the first half of the lllrd century. 

9. SELENE. lnv. 2019. A 0,288 m. high white saccharoid

marble. The goddess is represented standing upright in a cart 

draWn by tv.o oxen. She has a high bulging forehead, a small 

mouth, a long nose and large eyes. 

The detai ls of the various elements a,·e rather poorly 

expressed and the face is far from rendering the goddess's 

famous beauty. On the whole, the bas-relief does not follow 

the rules of proportion. Thus, the oxen, although in the fore-

ground, are much too small and are shown in profile, con

trasting with the position of the cart they are drawing. 

Generally speaking, the work is rudimentary. lt dates 

from the first half of the lllrd century. 

10. HECATE. lnv. 2007. A 0,337 m. high relief, in white

fine-grained marble. The goddess is represented standing 

upright and being three-bodied. The three pair of hands hold 

two torches, a bunch of fruit, a dagger, a whip and a flat bowl, 

symbols of the three chief functions of the triple goddess. 

The artist accomplished only the front body, the lateral bodies 

being only sketched. 

A rather poor work, dating from the first half of the lllrd 

century. 

11. HECATE. lnv. 2008. A 0,222 m. high relief, in white

saccharoid marble, representing the triple image of the goddess 

Heca1.e. The details of the figurE:s are hardly sketched. On her 

head she wears a tight and high calathos. 

lt is a work of even poorer qual ity than the other seu Ip

tures of the same goddess to be found in the depos it. lts execu

t ion is rudimentary and the details have bE:en simplified beyond 

measure. lt dates from the first half of the lllrd century. 

12. HECATE. lnv. 2009. A 0,195 m. statuette, in fine,

whi1.e, small grained marble, representing the triple goddess. 

Hecate on a round pedestal. Two of1.he three images are head

less and the third presents only the Upper half of the heaci.. 

Each image holds in its right hand a torch with the flame 

pro jected downwards. The flames and the edge of the pedesta I 

were painted red and seme traces of the colour are sti 11 vis ible_ 
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A poor work dating from the first half of the lllrd century. 

13. HECATE. lnv. 2010. A 0,550 m. high statuette, in 

fine, white marble. The triple goddess is standing round a 

tree trunk. The symbols are: a bird, a serpent, a dog and a 

jar from which the goddess is pouring water in the mouth 

of the dog at her feet. 

A poor work of the 111 rd centu ry. 

14. HECATE. lnv. 2006. A 0,715 m. high statuette in sac

charoid corroded marble. The three bodies of the triple god

dess stand back to back, round the trunk of a tree. 

The del icacy and poise of the clotring. the position of the 

head and the elegant way of holding the symbols, toghether 

with its dignified appearance and air of severity, render this 

statuette quite different from the other monuments in the 

deposit. lt probably belongs to an earlier period, perhaps 

even to the first century B.C. 

lt is an archaistic work, combining part icu I ars of the Hel

lenic sculpture of the Vlth century B.C. (rendering of the 

clothing as in the Ionic Kores), with the early Vth century 

(bearing and shape of the head, sturdiness of the neck) and 

also with the Hellenistic period (deep eye-sockets, in the 

manner of Scop a). 

15. THE GRACES. lnv. 2016. A 0,470 high plate in white 

saccharoid marble, with a relief, showing the three nude 

Graces standing. The plate of marble was broken in two pieces 

since ancient times. The upper part of the relief conta ins the 

simulacra of three clothed characters, very summarily sket

ched, only by the side of each Grace. lt is somewhat difficult 

to state who these characters could be: Nymphes, Muses, 

Hares or other deities. 

lt is a rustic work, dating from the first half of the lllrd 

century, with a lack of proportion in the drawing, great negli

gence in the execution, and ""ithout even a minimum of the 

artistic qualities required by the delicacy of the subject. 

16. N EM ESIS. lnv. 2004. Smal I edifice of fine, white marble, 

1,05 m. high. The monument is carved in a single block of 

marble and represents the miniature of a temple, with fronton, 

entablature and columns. At the bottom of the temple, there 

is a bi lingual inscription of two lines. ln the space between 

t he entablature, the columns and the base, there are two 

distinct identica I statues representing Nemesisstanding upright. 

Each statue holds a cubit in its hand, the symbol of equili

brium in the Goddess 's m ission: to judge between Good and Evi I. 

Both statues of the Goddess are carved only on the front

side and laterally, forming common body with the background 

of the small edifice. 

The whole monument has been carved with great care and 
delicacy, although it is a resuit of mere routine and not of 

creative art, excepting some original features of the two 

faces. The small edifice was probably carved in a large work

shop and is likely the copy of some sculptural pattern. The 

representation of the two figures of the goddess shows Grecc

As iatic influence: little almond shaped eyes, small flcshy 

lips, a slightly flat nose with distended nostrils, giving thus 

the impression of real features in some individual portra1t, 

although they are only the ideal images of a deity. 

The first line of the inscription is in Latin whereas the 

second one is in Greek, but both have the same meaning and 

bear the name of the consecrator: Caius Herennius Charito. 

Herrenius was a well known narne in these parts, in the lllrd 

century. 

17. THE DIOSCURI. lnv. 2012. A 0,520 m. high statue 

în yellowish m�.rble, slightly corroded. The monument repre

sents the two Dioscuri with their horses, but only the left 

hand side has been preserved, shcwing only one Dioscur and 

his horse. The Dioscur is standing beside his horse holding it 

by the bridle. On the pedestal there is a three line Greek 

1nscription, of which we have only the left part. The missing 

part cannot be properly reconstituted. 

The letters are small and carelessly carved, with the E 

and C lunar shaped, indicating the first half of the lllrd cen

tury. 

18. THE THRACIC HORSEMAN. lnv. 2022. A 0,235 m. 

high relief, in yellowish and brittle marble, representing 

the Thracic Horseman galloping to the right. The figure of 

the god is out of proportion, his hand and legs being too big. 

The horse îs represented in a rough manner with forms hardly 

sketched. lts legs are too th ick and its back has an exaggerated 

concavity. 

The work is po0r and rudimentary. lt dates from the first 

half of the lllrd century. The Thracic Horseman has always 

been represented as a hunter, being the embodiment of an 

important religious creed of the Thraco-Getic populat,ons. 

în the Balkano-Danubian provinces. 

19. THE THRACIC HORSEMAN. lnv. 2023, A 0,180 m. 

high relief, în white marble, of 1·ather good quality. The 
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Thracic Horseman 1s gal loping to the right. ln front, the tree 

with the Serpent; beneath, a wild Boar. 

A poor quality W.Jrk of the first half of the lll1·d century. 

Many details are /acking: the Horseman's clothes, the curls, 

the wild boar's eyes, etc. They w2re probably only painted, 

not carved, and time has obliterated them. 

20. THE THRACIC HORSEMAN. lnv. 2020. A 0,305 m. 

h1gh re/ ief in yel lowish, saccharoid marble. On account of the 

corrosion of the marble and of the artist's indifference to 

details, the eyes, nose, mouth and hair of the god are no 

longer vis ible. 

lt is poor qual ity work. The body of the horse and the 

rider's leg, which ought to have been brought out in bold 

relief, appear flat. 
21. THE THRACIC HORSEMAN. lnv, 2021. A 0,220 m. 

high relief in a slightly bluish-grey marble, representing the 

Thracic Horseman galloping to the right. Under the horse, 

the dog is facing the wild boar. ln front of the horse the1·e is 

the altar and the tree with the serpent, Behind, a servant 

holds the horse tightly by the tail. The rider is on the point 

of hurling his spear into the wild boar. The horse has many 

exaggerated details: the ears, eyes, rein and hoofs. The head 

is elongated, with big ears. The motion of the horse is natural 

enough. The dog and the wild boar are strained, ready to 

fight. ln spite of its shortcomings, this rustic work of the lllrd 

century is somewhat better than the other rel iefs of the Thracic 

Horseman to be found in the same deposit. 
22. MITHRAS. lnv. 2005. A 0,198 m. high relief in yello

wish, saccharoid marble. The plate is complete. The figures 
are hardly distinguishable, on account of the poor quality of 

the marble and of the too s I ight relief. 

The relief represents the usual scene of Mithras Tauroctonus 

with the two Dadophors and the „Sol", the „Luna" and Mith

ras r1sing from the rock. The Raven and the Serpent are also 

visible. The figure of Mithras is rather dim. With his left 

hand he holds the buii by the muzzle and withis right one he 

kills it . .,Sol" and „Luna" are represented only by simulacra, 

with a lack of details. The scene of Mithras's birth from 1:he 

rock is likewise only sketched. 

it is a rudimentary work of the 11/rd century, both e:<e

cution and representation being rather mediocre. 

23. THE LITTLE PARALLELIPIPEDICAL ALTAR. lnv.2024.
A 0,20 m. high marble piece. The background is not accom
plished and, as a whole, thP. piece is not sufficiently finished. 
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Some carvings draw the attention, as they give the wrong 

i mpress ion of bei ng traces of letters. No ornaments at al I. 

The date can be stated only by association with the other 

pieces of the deposit, i.e. the fii·st half of the lllrd century. 

23. THE SERPENT. lnv. 2003, A 0,660 m. high bluish-grey

marble statue, wel I preserved. The length of the reptile, from 

head to tail, is 4,760 m. 

The statue shows a fantastica I monster, with the body of 

a serpent, the muzzle of an ovine animal, the ears and plaits 

of a man and a tuft ended tai I. The plaits appear to be wet 

as they stick to the head and are p2_rted in strands. 

The head rises vertical ly from the entanglement of the 

body, bei ng sus ta ined at the back by a I itt le ornamenta I cross

bar carved in the same marble block, it being a trick of the 

artist to secure a greater resistance of the material. The rings 

of the serpent are exceptional ly ach ieved, the scales decrea

s ing gradually from head to tail, according to the thickness 

of the body. The head of the monster is impressive; it rises 

daringly bearing an expression of cocksureness and severity. 

lt's staring eyes suggest those of a dog on the watch. 

Nowhere in the world could be found anything similar 

to this fantastica! image. So far it is known a single exem

plary of a serpent, that on which is represented in "ronde

bosse", in the Aesculapius Temple of Ptolemais, but it is alto

gether d ifferent from th is one and it belongs to another manner 

of execut ion. 

The fantastica! Serpent is one of the most remarkable 

monuments to be found in the deposit, because of its oneness 

and its artistic real ization. lt is either a or a Agathodaimon or 

a Genius loci. 

lt is not impossible, how2ver, that our Serpent should 

be identified with the serpent Glykon, wo1·shipped by the 

inhabitants of the Oriental provinces of the Roman Empire 

during the llnd and the lllrd centuries. 

The 24 sculptures of the mentioned deposit have an exclu

sively religious character. AII of them, with a single excep

tion, were created at the end of the I lnd century or to at the 

beginning of the lllrd century, most likely in the time of the 

Severes, when the most important workshops, notw ithstand i ng 

the flourishing of the antic art, used to produce, especially 

in the provinces, many poor quality works in series. 
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The one piece which does not belong to the above period 

is the great statue of Hecate, which differs both by its obso

lete style and the particularities of its execution. This 

piece is supposed to have been created in the Ist century B.C., 

prior to the Roman domination over Dobrodgea. lt must 

have been a piece originating from a favissa or from some 

ancient demolished temple, and later on included in the group 

of the bur ied monuments. 

From a stylistic standpoint, the sculptures can be divided 

into two categories: the good quality works and the mass pro

duction of a poor qual ity. 

Most of the statues and statuettes are µart of the first 

category, among which: Fortuna and Pontos, the Serpent, 

Aesculapius, Isis and the small edifice with the goddess Ne

mesis. 

The statuary group Fortuna and Pontos is executed w1th 

the skilfulness of an artist who mastered the secrets of his 

art. The statuette of Aescu I api us is Ii kewise care fu I ly execut ed. 

The Fantastica! Serpent rem inds of some Oriental influence 

transm itted through the Greco-Roman art. The seu I ptor has 

represented with remarkable care all the details, up to the 

last scale, the size of which is varying proportionally to the 

gradual thickness of the reptile's body. 

The little edifice of the goddess Nemesis is one of the 

most accomplished work to be found in the deposit. The fea

tures of the two goddesses show almost portrait details. 

The bust of the goddess Isis might also reflect by its fea

tures some influence of the Roman portrait realism. 

The aspect and size of the little statuette of Hecate bring 

it near the later coroplastic style. The work bears rem1nis

cences of the fine artistic traditions, but presents some serious 

mi sta kes of execut ion. 

The remaining fragment of the Dioscuri monument, in 

spite of its apparent accuracy, presents serious shortcomings, 

caus ing the work to be rang ed with the poor qual ity statues. 

The bas-reliefs, the medium sized statuette of Hecate 

and that of Cybele must be ranged among the poor works. 

As a whole, the works of this category belong to the first half 

of the lllrd century. 

Bacchus with his acolytes, the large plate of Hecate, the 

relief of the deity which could be identified as Diana and 

the middle sized statue of Hecate are still indicating the 

artist's care in respecting the proportions of dr;;wing. But 

the statuette of Cybele, the relief w1th the Grc.ces, HE1 mes, 

Mithras and Selene, the small plate of Hecate, the little relief 

of Bacchus and especially the four dn.wings of the Thrac1c 

Horseman do not respect even the rectangular shape of the 

plate or the straight lines of the frc.mes, nEglEcting, c.S in the 

case of the Selene and Mercuri rel1efs, the most elementary 

rules of proportion and the d1fferences between planes. 

This lack of proportion, 1s more evident în the Thr.;:c1c Hor

seman's reliefs, the rider be,ng b1gger than the horse itself. 

lt wou Id seem that the artists who executed the works 

belonging to the second category were more concerned with 

the addition of colour in a decept1ve manner than with the 

carvi ng itsel f. 

Where have these seu I ptures been created? There is no 

doubt that the minor works have been executed in the work

shops at the outsk1rts of Tom1s or on its 1·ural territory. 

The works of a fine artistic qual,ty might have been impor

ted from Greece or Asia Minor, but might also have been 

executed at Tomis, as the „Left Pontus" Metropol 1s enjoyed 

a largely developed artistic I ife. Moreover, we have the proof 

that during the Roman Period, there were workshops dealing 

with the shaping of marble imported by sea. Such a work

shop, dating probably from the lllrd century, was d1scovered 

on the Western ci iff of Constantza, at the levei of the antic 

harbour. ln that workshop were found four huge blocks of 

marble in the process of being shaped, two of which hardly 

moulded. 

Even if we admit the fact that some of the statues 1n the 

deposit had been imported from South, it is certain that the 

others were produced in the local workshops. lt is hard to 

bel ieve, that the statuette of Fortuna, for instance, - the 

protective deity of the city - with Pontos wearing the mural 

crown, a symbol of the walls of Tomis, should have been exe

cuted in Greece or în Asia Minor. 

The discovery of such a great number of sculptures hidden 

in the same spot 1s far from an ordinary event. Who buried 

them in this post, why and when, at which historical period? 

The amwer is so far only a hypothetical one. 

First hypothesis: the sculptures hc.d been collected as 

works of art and hidden in a moment of impending danger. 

The stratign;ph1cal study shc.wing that the cavity was prior to 

the building of the antic wa/1, which crosses it sidE.wards and 

dates probably from the Vth or the Vlth century, does away 
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with Lhe hypothesis of a modern col lector of artistic works; 
but neither cou Id it have been an ancient one on account 
of the lack of artistic value in most of the pieces and of their 
exclusive religious character inadequate w;th the eclecticism 
of an artistic collection. Consequently, the hypothesis of a 
col lection with a profane purpose appears, from the very 
first, as improbable. 

Second hypothes1s: The sculptures were buried after the 
destruct1on of some sacred edifices in w;1ich they were kept 
as offerings, in order to protect them against new destructions 
and profanations. The many signs of damage born by these 
rel 1g ious seu I ptures together w ith the concordance of h isto
rica I events, proove this assertion to be right. 

We should remember that repeated attacks of the Carpes 
and Goths took place in 0.Jbrodgea, during the middle ofthe 
lllrd century. The invaders' crowds destroyed many of the 
monuments of civilisation. The siege of Tomis in the year 
269, 1s particu larly mentioned; du ring it many such destruc
tions took probably place even ins ide the city which, finally, 
it succeeded in resisting the invaders. After the invasions were 
done with, toward the end of the lllrd century, the city of 
Tomis expanded; a new enclosure wall was built on the ar·ea 
beyond the Hei len ist ic and early Roman necropol is. Cons i
dering the coins found in its structure, this wall might have 
been bui lt in 270-276, du ring w;1ich period our treasure cou Id 
have been buried in the territory made available through the 
enlargement of the city, after the construction of the new 
wall. The sculptures of the deposit, one of which is even older 

than the Roman period, could hJve been collected from the 
ruins of the temples, w;1en Tomis was rebuilt. 

Third hypothesis: The statues w.ere buried later, during 
the IVth century, through the care of a pious worshipper of 
the heathen cult, during a period of acute antagonism between 
decadent paganism and triumphant Christianism, implacable 
enemy of the carved images of the old gods. lt is true that 
there is a lengthy period between the creat ion of the sculpture 
and the time when Christian attacks against heathen monu
ments became possible, but, there are still other explana
tions supporting this hypothesis wii ich cou Id eventual ly be 
supplied. 

Leaving aside the first of the three hypothesis, we shall 
maintain the two others affirming a burial of religious cha
racter, both being plausible for the time being; it is untimely 
to prefer either one, before the archaeologists have given 
their final opinion. Supplementary information are to be 
expected foi lowing the researches continued n the neigh
bourhood of the spot where the sculptures have been disco
vered, though the excavation is for the time being rather dif
ficult. 

The whole activity of the underground investigations at 
Constantza, so much promoted by the huge constructive work 
developped by our People's Democratic Government on the 
coast of the city of Tomis, will enable the study of the chief 
problems arising from the discovery of the treasure of sculp
tures dealt with in the present study. 
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