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Sînt de atunci 53 de ani ... Era in ajunul marelui 
t·ăzboi din 1916. Venisem in Dobrogea şi începusem să 

răscolesc urmele istoriei vechi, răspîndite pretutindeni 
in ţinutul dintre Istru şi Pontul Euxin. Abia atunci -
vai - atît de tirziu, am putut cunoaşte ce imensă bogă
ţie, lăsată de lumea antică, ascunde caldarîmul de bolo
vani şi nisip a tîrgutui Mangaliei, ridicat pe spinarea rui
nelor străvechiului Callatis, care a supravieţuit atîtor ci
vilizaţii : a pietrei cioplite, a epocii metalelor, a străluci

rii elene, a puterii romane, a lumii bir.antine, a banche
rilor genovezi şi a semeţiei moscheelor cu minaretele 
îndreptate sus de tot, către inălţimilt> cerului a lbastru . 

Doar cîteva fărîme de ziduri vechi, ieşite ca dintr-un 
mormînt, se mai înălţau deasupra ult imului nivel. Oame
nii zilelor noastre îşi acoperE-au sărăda. întărind aceste 
ruine cu bălegar sau paie pulrezite şi întindeau apoi pe 
faţa zidurilor zbîrcite lutul moale şi culoarea albă sau 
sinelie a varului, cu care işi improspătau în fiecare pri
mă vară casele. 

Mă găseam la capul dinăuntru al digului care duce 
şi astăzi la farul Mangaliei. Proptită în malul uşor abrupt 
al falezei, se afla cea mai veche şi cea mai monumen
tală construcţie a Mangalid turceşti. Primăria, poliţia, 

percepţia , căpitănia portului, cafeneaua şi muzeul, toate 
erau la un loc, in aceeaşi clărltre, o adevărată cetate nouă, 
zidită din blocuri de piatră veche, cu urme de sculptură 
şi de litere scrise, cu mucegai şi parfum din trecutul în
depărtat. 

Prispa cafenelei se prelungea spre înălţimea falezei, 
unde se unea cu resturile vechii cetăţi. Veneau aici tot 
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felul de oameni, (·art' discutau despre trecutul oraşului 
şi despre minunile de:a~ropat<! prin grădini şi pe tarlale, 
prin cimitire ~i prin şanţuri. Oamenii aduceau. la primă
rie şi la cafenea. bucăţi de marmură frumos cioplită sau 
cu litere săpate, oale \'<:>ehi. lustruite cu rH·'gru $i cu roşu. 
monede de aramă şi de argint, opaiţe şi pahare eli.' sticlă. 

dar mai ales mici statul:'te <It> lut ars. cu resturi de cu
loare albă, albastră. roşit:• sau purpurie. cu praf şi foiţă 

de aur. 
Am vă.wt atunci. într-un dulap de sticlă, la vechea 

primărie, o mulţime de figurine de lut ars şi vreo 10 ti
pare. găsite de meşterii zidari. care săpau un put în 
cw·tea hanului Stamatopol din centrul oraşului, lîngă 

piaţă. i\lai prau in curtea hanului Stamatopol capPte izo
late şi trupuri sfărîmate d€:' figurine. deformat<' la uscare 
sau la ardere. cum şi foarte multe resturi alC' unui cuptor 
prăbuşit. 

In altă parte, mai sprE' suci de hanul Stamatopol. nu 
departe de malul lacului, copiii dinspre mahalaua Albeş
tilor se jucau cu păpuşele de pămînt ars. P<' can' le sco
teau scormonind intr-o .. movilă mare .. , unde se adunau 
vitele înainte de a porni la izlat.. 

in spatele poştei de azi şi al vechiului sanatoriu. era 
un loc undt•, cîndva. se frămînta pămîntul, 5(;' turna in 
tip~ şi SP aşeza la usca L, pentru ca apoi să se ardă in 
cuptoare mii şi mii de slatu<:'le de toate mărimile. in 
urmă. statuetele erau cizelate şi infrumuseţate cu tot fe
lul de culori. 

O adîncitură de teren din apropierea acelui lcK· fo
losea pentru aruncarea rt:>sturilor de materiale şi a re
butmilor. In prelungirea dinspre sud a movilei .,gunoaie
lor", cum i se spunea 1nc:ă din vechime, se aduceau tol 
felul de "oale sparte .. : amf0re. borcane. căni. străch ini. 
farfurii şi tot felul de vase ceramice de uz casnic. Partea 
cealaltă a movilei rămlnea păstrată cu grijă numai pen
tru figurinele de lut. Era un obicei, poate o tradiţie cu 
sens r eligios sau poate o regulă cu caracter edilitar-gos
podăresc. Mai tîrziu, locuitorii oraşului aruncau şi ci, in 
acelaşi loc, statuetele sparte din casele lor. Cu timpul 
g roapa s-a umplut şi terenul a inceput să se ridice, for
mînd încetul cu încetul o movilă înaltă de aproximativ 
5 m, şi ocupind o suprafaţă lungă de 100 m, un adevă
rat "Monte Testaccio'·. 
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In jurul acestei movile stăteam multă vreme şi, îm
preună t·u localnicii mahalalei. adunam frînturi de sta
tuete. capete frînte dEo' la git. uneori şi statuete întregi. 
ieşite greşit din tipare sau deformat{' intr-un euptor cu 
fo<'ul prea repede. 

Mi-a rămas gindul la acest izvor de figurine fru
moase. aşa cum îmi rămăsese şi la celălalt izvor al anti
t·hităţii : monedele antice dobrogene - prima mea pa
siune . Dar a venit războiul şi a trebuit să plec.:, părăsind 
pentru o bună but·ată ele vreme locul. Am pcregrinat 
prin tări îndepărtate şi m-am întors abia in 1921. cu do
rul fierbinte de pămîntul dobrogean şi cu gindul că voi 
putea aclind lucrurile. că voi reuşi să incheg ceva nou 
şi interesant pentru <.:unoaştcrea comorilor vechilor civi
lizaţii de aici. 

Dornic să aflu t'it mai mult dE:'spre aceste figurine 
de pămint ars şi urmărind indeaproape lucrurile, am 
aflat cu mirare că figurincle antice de la Mangalia nu 
fuseseră observate şi cu atit mai mult nu fuseseră luate 
1n considerare. adunate. studiatt• şi publicate. 

Era prea devreme pentru aşa ce\'a. Oamenii şi in
stituţiile de specialitate elin toată lumea abia luaseră cu
noştinţă ele descoperirea. făcută cu 30-40 de ani in urmă, 
a mai multor mii de statuett> in neeropolcle oraşului Ta
nagra elin Beoţia . Cele mai frumoase slatucte clasice, scoa
se La lumină în chip neregulat ele către locuitorii din ju
rul oraşului sau chiar ele dHre urlii t•xploratori, fie din 
Tanagra, fie \'eniţi din alte părţi, la au7.Ul senzaţionale

lor descoperiri, au fost răspîndite, pe la sfîrşitul secolu
lui trecut. în mai toate muzeelt> de anti('hităţi sau in co
l ecţiile particulare. F'aima' o1·aşului Tanagra a cucerit lu
mea modernă, Tanagra a d<.'venil patria coroplasticii ele
nistice, a acestei arte minore, cum est~? socotită in genere, 
dar care, oricît de minoră, s-a dovedit a fi cea mai va
riată şi cea mai răspîndită, cea mai populară şi cea mai 
omenească dintre artele trecutului, de care se bucura 
tînăr şi bătrin, bogat şi sărac, laic şi credincios. 

Oamenii s-au "jucat" din totdeauna cu pămîntul 
moale, pe care l-au modelat şi I-au transformat, mai in
tii in oale şi străchi ni, din 'Care mincau şi beau. Jocul 
miinilor s-a completat apoi cu jocul ochilor şi al minţii, 
s-a adăugat zgîrîietura, culoarea şi relieful, care au dus 
la f.orme şi mişcare. 



www.ziuaconstanta.ro6 

La baza creaţiei artistice primitive au stat semnele 
soarelui şi ale lunii. Au urmat animalele sălbatice, ca
sele, apoi zeităţile şi în fine, oamenii. 

Aşezările neolitice sînt pline, pretutindeni in lume, 
ele dovezi materiale ale acestei îndeletniciri. 

Şi la noi în ţară cunoaştem multe centre în care s-au 
găsit depozite de figurine cu reprezentări de animale şi 
de oameni, unele pictate, altele cu podoabe sau cu cos
tume bogate. 

Astfel de depozite primitive s-au găsit în toată Eu
ropa, in insulele Mediteranei, în centrele afro-asiatice etc. 

Modelarea argilei se făcea cu mina, dintr-o masă de 
lut bine frămîntat. Statuetele în această epocă nu erau 
goale in interior. 

La sfîrşitul secolului trecut s-au găsit, în necropola 
Bali de la marginea Tanagrei, primele morminte cu fi
guri arhaice. Curînd apoi s-a făcut marea descoperire 
a bogatelor depozite mai tirzii, din epoca elenistică. 
Anume, s-au găsit în valea rîului Lari, care desparte 
grupul de necropole din satul Brati de Skhimatari ( = fa
brică de figurine), o serie de morminte cu multe statuete 
de alt tip decît cele preistorice cunoscute pînă atunci. 

~arte din s~atuetele m ici de ~celaşi tip, eu defecte de turnare sau de ardere, găsite 
toate m 1964, hngă casa Lemomdes, in grămada de resturi ale unui cuptor peste 
care s-au săpat fundaţiile unui bloc de locuinte. ' 

Punctul de găsire se află la circa 80 m · nord de Monte Testaccio. 
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Figurinele. descoperite aid au siluetă graţioasă, veş
minte bogat drapate şi coafuri excepţionale ; sînt pictate 
cu culori variate şi împodobite cu tol felul de atribute. 

S-au găsit sute şi mii de astfel de figurine, fie în 
morminte, fie în gropi speciale, alături de morminte. 

Locuitorii din Tanagra şi din 'imprejurimi au săpat 
clandestin vreme îndelungată aceste morminte, pma ce 
au intervenit arheologii guvernului grec, pentru a-i opri. 
Era însă prea tirziu. 

Rafinamentul execuţiei, conţinuluJ figurinelor, teh
nica de lucru, totul este acum altfel decit în epoca 
arhaică. · 

Faimoasele descoperiri de la Tanagra, din anul 1870, 
dovedesc, prin miile de exemplare scoase atunci la iveală, 
că la inceputul sec. IV i.e.n. s-a produs un mare salt, 
ajungindu-se de la figurinele arhaice la celec> pe care le 
vom numi, în genere, elenistice. 

Aceste figurine, care au avut o mare răspîndire în 
întreaga lume elenistică , se găsesc şi la noi. 

Prin sec. IV tehnica de lucru se schimbase. Proce
deul greoi al modelării lutului cu mîna şi al arderii sta
tuetelor cu pereţii plini făcuse loc tiparului. 

7 
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De fapt, tiparul st• folosise ~i mai inain Lt', chiar de 
prin sec. VI-V, şi aceasta nu numai la Tanagra, ci în 
întreaga Beoţie, tipar care· era mai mult un fel de pe
cete, reprezentînd partea din faţă a capului. Cu timpul, 
acest tipar, bine moclt'lal. s-a extins la tol corpul figu
rinii. Pe la anul 350 il găsim general acioplal. 

Folosirea tiparului, compunerea figurinii din mai 
multe bucăţi lipite. sistemul de uscare. toate acestea au 
putut da naştere unei adevărate "industrializări .. a artei 
coroplaştilor. 

Simplificarea tehnicii a permis o largă multiplicare 
a produselor. Înfrumuseţarea c:omplimcntară a figurinelor, 
prin aplicarea a tot felul de atribute şi culori bine armo
nizate, a dus repede la un adevărat triumf al meşteşugu
lui. care rămîne, totuşi, strîns legat de fantezia şi măies
tria artistului creator, fie că acesta răminea un slujitor 
necunoscut al artelor minore, fie că .rE>alizările lui il fă
ceau să se afirme şi să nu se piardă în anonimat. 

Beoţienii, şi in special t.anagreenii. păstrau doar de 
milenii întregi tradiţia prelucrării statuetelor, şi ajun
seseră astfel la un mare rafinamen t artistic, la un deosebit 
simţ al proporţiilor ş i al cunoaşte rii t uluror ascunzişu
rilor anatomice. Buni psihologi. ei cunoşteau toate nuan
tele de expresivitate a stărilor psihice. Cunoşteau bineîn
ţeles in adîncime preocupările oamemlor, formele de 
muncă, de viaţă, de luptă ş i de continue frămîntări ale 
societăţii. Cunoşteau frumosul, culorile. mişcarea . Din 
simţirea şi talentul lor au putut ieşi aceste reprezentări 
plastice. care au încîntat pe oamenii sec. IV. 

In faza elenistică se continuă cu reprezentări ale 
divinităţilor şi eroilor, dar majoritatea statuetelor sînt 
figuri laice. Ele reprezintă femei cu îmbrăcăminte bogată, 
cu podoabe de preţ, cu coafuri deosebite, cu pălării şi 

umbrele de soare. Aceste figuri laice înfrumuseţează ca
sele oamenilor de rind, da1· sînt acceptate şi în temple, 
după cum erau utilizate. în masă, la înmormîntări. 

Argila folosită de coroplaşti se găsea chiar pe dealu
rile din jur ul oraşelor beoţiene şi în special ale Tanagrei. 
Era o argilă pură, care nu cerea prea multe operaţii de 
spălare şi frămîntare , ş i nici ingrediente speciale. Doar 
ceva nisip, pentru ca pasta să se poată conlracta bine la 
uscare şi la ardere. 

De fapt, Tanagra insăş i - aflată aproape de graniţa 
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dintrC' Beoţia şi Attica - era situată pe un munte, nu
mit Kerykion. casele ei albe. elegante. t:U faţade şi por
ticuri bogat sculptate sau decot·ate cu figuri de ceară 

fiind aşezate la diverse înălţimi, ceea ce dădea oraşului 
un aspect deosebit ele pitoresc:. Din vîrful muntelui se 
vedea, in depărtare. Parnasul. in toată splendoarea lui. 

Potrivit legendelor. pe muntele Kerykion s-a nltscut 
Hermes, zeul comerţului. căruia i se închinase, din tim
purile foarte vechi, un templu pe munte. In Acropola 
oraşului. construită tol la înălţime. i s-au înălţat zeului. 
mai tirziu, încă două temple . .1\lai erau in Acropolă şi alte 
temple. Dionysos, zeiţa Thcmis. Afrodila. Apollo. Artemis 
şi Leto aveau şi ei templele lor. 

Pausanias, vorbind despre aceste temple. spune că 

exista la Tanagra şi o statuie a lui Dionis, din marmură 
de Paros, făcută de celebrul seulptor Calamis. 

Marele istoric povesteşte şi legenda după care Dionis 
a scăpat pe iemeilc tanagreene, care erau urmările ele 
un trilon. După altă legendă, el a uds un triton - ame
ţindu-1 mai intii cu vin, t:a să-I facă să-şi piardă puterea 
- trilon care alacase turmele locuitorilor. Drept mulţu
mire i s-a ridicat zeului acea statuie. 

Tot Calamis, care se pare că a lucrat multă vreme 
la Tanagra. i-a făcut o statuie şi lui Hermes Kriophor, 
drept mulţumire că st:ăpase oraşul de o boală molipsi
toare, precum şi una lui Hermes Promachos, care a aju
tat pe tanagreeni in ră;~boiul cu Eubeea. 

Tanagra era un oraş cu o dvilizaţie înfloritoare. 
Lîngă ultimul templu al lui Hermes se desfăşurau colo
nadele şi se înălţa clădirea teatrului. Teatrul nu era nu
mai locul spectacolelor de tragedie şi comedie. Tot aici 
se desfăşurau, încă din vechime. luptele cu cocoşi. care 
duseseră faima oraşului în toată Grecia. 

ln Tanagra s~ născuse celebra poetă Corina. maestra 
lui Pinclar. Ea a scris legende· beoţiene. în dialectul re
giunii. Concurînd alături ele marele Pîndar, Corina a cîş
tigat cinci premii de poezie. 

Tanagreenii, mîndri de poeta lor. au prezentat-o în 
Gimnaziu, încununată cu panglic..:a premierii. 

Mormintul Corinei se află în necropola oraşului. 

In această atmosferă tanagreană, legată de legende, 
case dec:orate, temple, colonade şi teatre. C'U frumoasa 

() 
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-
lor arhitectură, s-a dezvoltat de timpuriu o viaţă artis
tică, ajungindu-se, după cîteva secole, la triumful artei 
pe care o numim coroplastica - arta statuetelor de te
racotă. 

Tiparele de argilă concepute în oraşele din Beoţia 
n-au rămas o taină a beoţienilor. Ele erau trimise in 
toată Grecia, cum şi in insule, in Egipt şi în Asia Mică, 
fiind adevărate ştafete ale culturii, artei şi progresului. 

In toate ţinuturile cucerite, in toate coloniile pe care 
le-au întemeiat, grecii au fabricat statuete de tip Tana
gra. Dacă la început ei se mulţumeau să toarne argila 
moale în tiparele originale pe care le primeau din Ta
nagra, cu timpul nu s-au mai mărginit La atît, ci au por
nit să creeze modele şi tipare proprii. Şi nu se mulţu
meau să repete întocmai tanagraua, ci ii adăugau parti
cularităţi ale oamenilor şi locurilor din jurul lor. Bine
inţeles că n-au întrecut arta tanagreenilor. Tanagra a 
rămas neîntrecută in meşteşugul coroplasticii, oricît ta
lent ar fi arătat artiştii din colonii. S-ar zice că ultimul 
om din eroica şi legendara regiune a Beoţiei poseda ta
lentul şi pute.rea de creaţie a unei lumi aparte. hărăzite 
să fie şcoală înaltă a urmaşilor. 

Unii cercetători au susţinut că artiştii beoţieni au 
fost influenţaţi de· operele lui Calarnis, Fidias, Policlet 
şi Scopas şi că s-au lăsat conduşi de transformările filo
zofice, religioase şi artistice de la începutul sec. IV. Alţii 
au lansat ideia că anumiţi sculptori, rămaşi anonimi, au 
făcut ei înşişi artă coroplastică. 

Noi sîntem pentru acest din urmă punct de vedere, 
care corespunde concepţiei generale despre universalitatea 
geniului artistic al lumii elenistice. 

Faptul că Praxitele a lucrat multă vrerrie înainte de 
anul 350 la Teba, Tespia şi Plateea, adică in vecinătatea 
Tanagrei - poate chiar şi la Tanagra - nu inseamnă 
că spiritul şi opera lui au determinat noua formă a co
roplasticii beoţiene. De asemenea, nu credem posibil ca 
marele Praxitele să fi participat direct la "industriali
zarea" figurinelor, coborindu-se de la înălţimea op<'relor 
sale geniale la arta minoră a coroplasticii, bazată pe şa
blon. Desigur, Praxit'ele a putut urmări mişcarea graţi
oasă a corpului, arta drapajului şi atitudinile femeilor 
beoţiene . El găsea aici surse de inspiraţie, aşa cum gă
seau şi artiştii coroplaşti. Dar nu a practicat el însuşi 

arta miniaturală. 



www.ziuaconstanta.ro

De altfel, mulţi cercetători care, după marea desco
perire din 1870, s-au ocupat de studiul tanagralelor. au 
putul distinge două etape în sec. IV : una in prima ju
mătate a secolului, iar a doua spre sfîrşitul lui, epoca lui 
Alexandru Macedon (336- 323). In această a doua etapă. 
tiparele ş i modelele tanagreene, odată cu răspîndirea lor 
în lumea elenistică mai depărtată. incep să primească 
influenţe din întreaga această lume. Noua fază ..a artei 
coroplastice cunoaşte acum alte subiecte, altă coloristică, 
o mai largă bogăţie de atribute, legate de intervenţia par
ticularităţilor locale. Tehnica prelucrării se schimbă şi ea. 

Deosebirile acestea se constată atit in marile ateliere 
de la Alexandria, cit şi in necropolele, atit de extraordi
nare, descoperite la Mirina, în Asia Mică, nu departe de 
Smirna, dar ele pot fi urmările şi in toate coloniile din 
Mediterana ca şi din Pontul Euxin. 

Dezvoltarea cea mai mare a industriei coroplastice 
in lumea elenistică se constată intre anii 330 şi 200 i.e.n. 

In ce priveşte oraşul care ne interesează în lucrarea 
de fată, Callatis, se ştie că el a fost înfiinţat în sec V 
î.e.n., dar dezvoltarea lui poate fi urmărită mai precis 
din epoca lui Alexandru Macedon. Atunci s-au bătut aici 
primele drahme de argint, cu capul şi atributele lui He
racles, adică asemănătoare cu drahmele lui Alexandru, 
legenda fiind însă KA AAATIA. 

Din tot ce se cunoaşte asupra vieţii la Callatis, se 
vede cît de dezvoltată era aici viaţa artistică. Toate ob
servaţiile făcute in ultimii 50 de ani la Mangalia, toate 
monumentele antice scoase la lumină atestă acest lucru. 
Elementele arhitectonice, piesele sculpturale, inscripţiile 
pe marmură, bijuteriile, vasele. moncdele de bronz, care 
au urmat după drahmele de argint, dar mai ales figuri
nele de lut ars dovedesc acest lucru. 

Figurinelc coroplastice respiră o artă superioară. prin 
portretistica lor, prin trăsături şi coloristică, prin finisaj. 

Să nu uităm că oraşul era o colonie a Heracleei Pon
tice, iar Heracleea, - cetate din Asia Mică, nu departe 
de ţărmurile Bosforului - a fosl, după cum arată izvoa
rele cele mai vechi, o colonie a Tanagrei. 

Sentimentul şi dragostea de frumos s-au păstrat din 
secol in secol şi au trecut de la o colonie la alta. 

Spunînd acestea, ne gindim şi la altă coloni'e hera
cleeană. la splendidul Chersones df:> pe ţărmul Mării de 

1 1 
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Azov, care a atins cea mai mare înălţime artistică din 
acest capăt depărtat al lumii elenistice. Chersonesul a 
avut şi el o infloritoare producţie coroplastică. Callatisul 
avea strînse legături cu Chersonesul, dacă n -ar fi decit 
să amintim de cei peste 1000 de callatieni. care s-au re
fugiat acolo cu corăbiile, cind Callatisul a fost asediat 
de Lisimac al Traciei. 

Am spus că abia după 1921 am inceput să urmăresc 
la Mangalia statuetele de lut ars. Vedeam că a existat 
aici, in vechiul Callatis, o industrie locală, in dealul acela 
din spatele poştei, in care se găseau resturi de figurine 
şi rebuturi informe. Ani pulut constata existenţa unui 
mare număr de tipare, mi-au trecut prin mînă foarte 
multe fragmente şi figurine cu de{ecte de tumar~ şi de 
ardere, ceea ce a fost pentru mine încă o confirmare că 
au existat la Callatis ateliere locale. 

Am cunoscut atunci prima carte românească de spe
cialitate, tipărită la Bucureşti, in "Stabilimentul grafic 
1. V. Socecli1

', cu următorul titlu : "Statuetele de lul din 
Tanagra şi în special cele din colecţiunea Esarcu de la 
Atheneul Român din Bucuresci". Autorul : Aurelia M. 
Bragadir. 

Cartea a apărut in 1894, adică cu 10 - 15 ani după 
ce lumea întreagă fusese cucerită · de descoperirile de la 
Tanagra. 

Şi iată că, după 25 de ani, un om găsea la Manga-. 
lia, în vechiul Callatis, tipare şi figurine de aceeaşi mă
rime - 5 pînă la 30 cm - cu aceeaşi alură artistică şi 

coloristică, cu aceeaşi expresie şi factură ca şi cele de la 
Tanagra beoţiană, fără să fi fost aduse, toate, de acolo. 
Cele mai multe sînt reQetări ale subiectelor din intreaga 
lume elenistică. Unele sint simple copii. J?ar mai toate 
sînt altfel decît acelea : chipurile, formele, expresia, ar
gila şi chiar angoba de caolin alb numai aici au putut 
fi găsite. · 

Unele din aceste caracteristici lipsesc la Tanagra, la 
Mirin·a ş i - mai tîrziu - la Atena, tot aşa cum lipsesc 
şi din masa statuetelor. elenistice lucrate in coloniile ve
cine, adică la Olbia, Tiras, Chersones, Fanagoria sau chiar 
Panticapeia. 
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Aşa cum c6roplastica elenistică era aproape cu totul 
necunoscută in lumea cercetătorilor din sec. XIX îna
inte de descoperirile întîmplătoare şi interesate ale unor 
oameni mercantili, tot aşa nici primii noştri oameni de 
specialitate n-au cunoscut decit tîrziu după 1877 ce bo
găţie ascunde Callatisul. 

Fireşte, lucrarea din 1894. tipărită la Bucureşti de 
Aurelia M. Bragadir, nu pomeneşte nimic despre exis
tenţa unei astfel de comori pe teritoriul ţării noastre. 
Şi nici Constantin Esarcu. ministru al României la Atena 
pe la 1880, adică atunci cînd locuitorii din Tanagra re
voluţionau lumea cu descoperirile lor, n-a ştiut că avem 
la noi in ţară atît de multe figurine de tipul celor din 
Tanagra. El a achiziţionat în Grecia, cu multă cheltuială, 
21 de tanagrale, pe care le-a adus în ţară, şi cu care a 
inzestrat Ateneul Român, la ctitoria căruia participase. 
A<.:easta a prilejuit AUI·eliei Bragadir elaborarea studiu
lui de care am vorbit. 

Dev{'nise acum un fel de modă achiziţionarea, colec
ţionarea şi aşezarea în vitrine a splendidelor statuete de 
Tanagra. Toţi înstăriţii şi diplomaţii noştri, care vizitau 
în vremea aceea Grecia şi capitalele occidentale, se lăsau 
cuprinşi de modă, achiziţionau şi aduceau în ţară statuete 
originale. despre al căror rost nu se mai ştie astăzi. 

Dar curind s-a născut şi la ·noi in ţară o înţelegere 
şi un interes pentru statuetele găsite in regiunea Pon
tului Stîng. 

Nu se descoperise încă istria. Se cunoşteau doar 
ruinele Adamclisiului. monument şi cetate. săpate şi 

publicate de Gr. Tocilescu. Vasile Pârvan organizase 
săpături arheologice, între 1911-1914, la Ulmetum, circa 
40 km nord de Constanţa. In anul 1914 începea săpă
turile la Istria, dar se interesa şi de Tomis şi de Callatis 
şi lua cunoştinţă pe teren de unele probleme din aceste 
două oraşe pontice. 

Este de mare importanţă să menţionăm ca 111 1923, 
publicînd .,Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării", 
(Cult. Naţ., 1923), marele Vasile Pârvan anunţa (la p. 
219) această emoţionantă ştire : 

"La Callatis (Mangalia) s-a găsit in 1915 intreaga 
fabrică a unui meşter de chipuri de lut, ş i, cu tiparele 

13 
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antice, noi am putut îndată turna idolii ca să-i vedem 
aievea. Din nenorocire în vremea războiului s-a pierdut 
şi această neaşteptată moştenire de la cei vechi şi pri
lejul rar ce-l avusesem de a ne da seama de gustul 
greco-romanilor din Scythia, care, din multele tipare 
ce găseau în miazăzi, aleseseră tocmai pe acelea de la 
Callatis, s-a risipit poate pentru totdeauna". 

Desigur că menţiunea lui Pârvan se referă la des
coperirea atelierului de coroplastică din curtea hanului 
Stamatopol, despre care am vorbit mai sus, cum şi la 
tiparele pe care le văzusem şi eu în 1915, la vechea 
primărie din Mangalia. 

Dacă Pârvan nu ar fi fost prins cu marile lucrări 
de la Istria, dacă n-ar fi survenit războiul şi dacă după 
1920, marele nostru om de ştiinţă n-ar fi fost reţinut 
de multiplele şi variatele sale activităţi, poate că încă 

din 1915 el şi elevii lui ar fi lual in mai de aproape 
considerare problema atelierelor coroplastice de la Cal
latis. In cei peste 50 de ani care s-au scurs de atunci 
multe pagini s-ar mai fi putut adăuga istoriografiei şi 
arheologiei Pontului Sting. 

Callatis era recunoscut ca oraş vechi grecesc, de 
ordin doric. Scriitorii şi geografii medievali timpurii 
vorbiseră despre el şi despre splendidele lui diguri, cu 
statui de marmură. Unii vorbeau de marele tîrg al 
Pancaliei, cu sute de prăvălii şi hanuri, despre ruinele 
lui antice, despre fîntînile, cimitirele şi drumurile ora
şului. Cind însă, în vremurile mai noi, s-a deşteptat in
teresul pentru căutarea şi adunarea regulată a resturilor 
arheologice , existente la Mangalia, lucrurile s-au 
schimbat. 

La inceput, interesul era legat de curiozitate. apoi 
de motive de ordin material, căci multă lume credea că 
obiectele au o valoare ·bănească foarte mare. La aceasta 
s-a mai adăugat ambiţia, dorinţa de întrecere, vanitatea 
şi un interes de pseudo-ştiinţă. 

Dar nu poate fi trecută cu vederea nici căldura şi 
iubirea de frumos a amatorului, a artistului, a omului 
rafinat din zilele noastre. A apărut atunci clasicul co
lecţionar, doritor oricînd să aibă la el acasă şi să păs
treze, in vitrine şi dulapuri, obiecte şi documente rare. 
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Toate aceste categorii de oameni, la incepuL inte
resaţi , apoi euprinşi de pasiune şi de iubire, de continui 
sacrificii şi putere de muncă, s-au legat la Mangalia 
de o serie de localnid " intermediari". A inceput atunci 
o adevărată goană după tanagralele locului. Din păcate, 

în aeeastă vreme, am putea spune de aur, pentru arheo
Logia Callatisului, au lipsit cercetările organizate, cer
cetătorii şi acţiunile sistematice ale unor organe de spe
cialitate, au lipsit muzeele şi oamenii generoşi care să 

lucreze pentru ele. 
Doar profesorul Sauciuc Săveanu venea a1c1 regu

lat şi făcea cercetări - desigur pe un plan redus -
urmărind in special descoperirea de inscripţii. Tn rapoar
tele sale, publicate in Dacia, sint menţionate citeva fru
moase fragmente de statuete, fără însă să se meargă 
mai in adînc cu descrierea lor. 

O măruntă şi săracă frămintare, legată doar de se
zonul băilor, ţinea, cu destulă intermitenţă , un fir al 
căutării. Cîţiva mangalioţi, mici negustori, frizeri şi bă
ieţi de prăvălie, doi birjari turci şi mai mulţi muncitori 
şi zidari au început să fie atenti, să ştie să caute obiecte 
de valoare între zidurile dărîmate. De multe ori ei au 
găsit piese interesante, la movila cea mare, in eimilire 
sau la săpatul gropilor şi fundaţiilor pentru casele noi, 
şi se obişnuiseră să l_e aducă, in special lui Cociu şi lui 
Dumitrache Anastasiu , care le cumpărau şi Le păstrau 
pînă cînd veneau colecţionari din Bucureşti. 

Momente culminante ale istoriei tanagralelor de la 
Callatis au fost acelea cind s-a dărîmat vechea primărie 
şi cînd obiecte preţioaase au luat drumul rudelor sau 
prietenilor vechiului primar. Tot cam pe atunci, docto
rul Petrov din Mangalia avea o colecţie de peste 100 de 
splendide exemplare, cum şi citeva tipare, despre care 
nu se mai ştie nimic. Cojocarul Sava, care îşi făcuse o 
casă in apropierea poştei (acolo unde se află astăzi bru
tăria) găsise, la săparea pivniţei, un cuptor dărimat, de 
unde a scos circa 50 de statuete şi aplice mari de pă
mînt ars, pe care le-a dus peste graniţă. 

In 1935, movila cea mare din spatele poştei a fost 
rasă. Mii de căruţe au cărat pămîntul şi "gunoaiele" 
acestui Monte Testaccio, în spatele morii lui Brusalis, 
lîngă podul cel mic, care trecea peste extremitatea de 

15 
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răsărit a lacului Mangaliei, acolo unde apele lacului se 
uneau cu marea. Cu această imensă cantitate de resturi 
s-a înălţat, pe aprox1mativ 5 m, o şosea nouă, ca1·e lega 
pe atunci Mangalia de satul 2 Mai. Timp de cîteva luni, 
cei care s-au grăbit au putut scormoni şi au putut aduna 
mii de statuete, şi mai ales splendide capete, rupte de 
la gît. Dar marea majoritate a pieselor din acest Monte 
Testaccio au fost cărate şi folosite fără nici un discer
nămînt la construirea marii şosele. 

Urmele unuia dintre ateliere au rămas însă la 
aproximativ 80 m spre sud de movilă. Dar şi acest 
punct a fost distrus de tîrnăcoapele care au săpat acolo 
temeliile unui nou bloc de locuinţe. spre vechea gră

dină publică, in spatele casei lui Vasile Lemonides. ln 
1963-1964 am putut recupera de aici mai multe sfărî
mături. capete şi fragmente de figurine mijlocii, de 
10-15 cm, toate cu defecte de turnare şi de ardere, 
dovedind astfel că ne aflam pe locul de fabricare. 

Această jalnică desfiinţare a movilei "gunoaielor" 
a fost un bogat prilej pentru colectionarii particulari, 
dar şi o grea pierdere. 

Ceva mai inainte se făcuseră mari lucrări pentru 
amenajarea terasamentului noii linii ferate şi a gării din 
Mangalia. Peste 100 de morminte, tumulare ş i plate, în 
gropi simple sau în cosciuge de piatră, au fost distruse 
cu acest prilej. Păpuşile se vindeau atunci cu un pret 
foarte mic, prin cafenele şi pe străzi. ca să nu maj 
vorbim despre atîtea podoabe şi valori artistice despre 
care nu se mai ştie nimic. 

Muzeul din Mangalia, care poseda la un moment 
dat citeva sute de statuete, a fost mutat din loc în loc. 
Ultima dată, pe cînd era instalat in vechea biserică 
ortodoxă, tavanul şi zidurile bisericii s-au dărîmat, prin
zînd sub moloz preţioasele valori ale antichităţii. Cine 
a vrut şi cine n-a vrut a scos din moloz, cum a putut 
şi cum n-a putut, tot ce a fost mai bun şi mai ales, 
intre care sute de statuete de Tanagra, vase de sticlă şi 

de ceramică, monede, greutăţi de pămînt ars în formă 
de trunchi de piramidă, inscripţii etc. Pietrele care pu
teau fi folosite pentru "construcţii noi" au fost ridicate 
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şi transportate. Citeva pietre mari, lipsite de importanţă, 

n-au putut fi ridicate de cei care făcuseră .,curăţenie" 

şi au fost duse la biserica germană. cu scopul de a se 
reorganiza acolo muzeul. 

In timpul acesta au fo.st organizate mai multe zeci 
de colecţii particulare şi trebuie să aducem un călduros 
elogiu colecţionarilor români in genere, pentru că, prin 
salva rea şi conservarea atitor obiecte scumpe ale patri
moniului naţional, au ajutat ştiinţa şi muzeistica română. 
In mod special, elogiem pe cei care au colecţionat, în 
condiţii grele, figurinele de lut ars din Mangalia. 

Personal, am folosit toată căldura şi priceperea ca 
să iniţiez prieteni şi cunoscuţi in tainele acestui dome
niu. Am făcut apel la sensibilitatea lor, La dorinţa lor 
de bine şi de frumos şi sînt convins că am făcut un 
lucru bun, îndrumind sau donînd unora dintre prieteni 
figurine tentante, care le-au servit drept bază pentru 
un inceput de colecţie. 

Cred că astăzi sînt în ţară aproximativ 50 de co
lectionari de figurine elenistice, descoperite întîmplător, 

uneori şi organizat, in cuprinsul vechiului Callatis. 
lncă din 1950 m-am adresat unora dintre aceşti 

colecţionari, rugindu-i să-mi pună la dispoziţie piesele 
lor. ca să Le prezint intr-un studiu special. 

Am găsit astfel foarte mult material, peste 2000 de 
exemplare, care au putut fi luate in considerare şi care 
nu puteau fi cuprinse, toate, într-un singur volum. Aşa 
fiind, am hotărît să selecţionez colecţiile şi piesele, re
ţinînd deocamdată un număr mai redus. In felul acesta, 
am pus in lucru, in volumul de faţă, un număr de 281 
exemplare, aparţinînd colecţiilor celor mai de seamă iu
bitori ai acestei splendide ramuri a artei minore, exem
plare care vor putea fi văzute acum pentru prima dată 
in ansamblu ş i în toată măreţia lor. 

17 
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Nr. 
crt. 

Colecţia 

1. Dr. MIRCEA ATHANASIU, Bucureşti. 
2. CONSTANTIN BARA TSCID, Bucureşti. 
3. IVANCIU BACAOANU, Conslanţa. 
4. GABRIELA BORDENACHE, Bucureşti. 
5. GEORGE BUZDUGAN, Bucureşti. 
6. VASILE CANARACHE, Constanţa. 
7. VLADIMIR COLIN, Bucureşti. 

8. Prof. MIRCEA HEROVANU, Bucureşti. 

9. EUGEN JEBELEANU, Bucureşti. 

0 3CM 

Ta 2 

Exemplare 
prezentate 

13 
1 
3 
1 
6 

14 
6 

41 

34 

Piesele apar in lucra re 
sub numerele 

18, 28, 29, 36, 99, 103, 133, 145, 180, 235, 246, 269, 271. 
182. 
4, 86, 248. 
13. 
24, 98, 113, 137, 201 , 233. 
3, 7, 26, 34, 51, 78, 158, 166, 193, 224, 225, 230, 264. 267. 
6. 121, 126, 131. 164. 227. 
11, 20, 22, 31. 38, 39, 49, 55, 62, 71 , 76, 80, 81 , 84, 87, 94, 
96, 107, 109, 112, 115, 118, 125, 128, 136, 138, 139, 146, 
156, 188, 190, 198, 205, 207, 216, 238, 252, 272, 274, 277, 
279. 
2, 5, 8, 9, 10, 12, 14. 30, 43, 61 , 101. 102, 106, 110, 123, 
124, 130, 140, 143, 147, 163, 165, 185, 186, 189, 199, 220, 
226 , 254, 255, 260, 263, 275. 

o 
4 
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Nr. 
cr t. 

Colecţia 

10. MARCELA MIREA, Bucureşti. 

11. MUZEUL DE ARHEOLOGIE Constanţa. 

12. GELLU NAUM, Bucureşti. 
13. GEORGE SEVEREANU. Bucureşti. 
14. Dr. HORIA SLOBOZEANU. Bucureşti. 

TOTAL= 281 

4 

Exemplare 
prezen tate 

4 

45 

11 
7 

95 

177, 181, 184, 237. 

Piesele a par in lucrare 
sub numere le 

16, 41 , 42, 74, 85, 89, 90, 91 , 92, 93 , 119, 148, 149. 152, 
153, 154, 155, 157. 159, 160, 161, 162. 167, 168, 172, 173, 
175, 191 , 192, 194, 195, 196, 197, 209, 210, 211 , 212, 213, 
214 . 215, 229, 231, 232. 240, 259. 
21, 47, 52, 59, 69, 85, 144, 171.174, 176, 222. 
46, 53, 54, 57, 58, 178, 245. 
1' 15, 17, 19, 23, 25, 27, 32, 33 , 35, 37. 40, 44, 45, 48, 50, 
56, 60, 63, 64, 65, 66, 67 , 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 82, 88, 
95, 97, 100, 104, 105, 108, 111, 114, 116, 117, 120, 122. 
127, 129. 132, 134, 135, 141. 142, 150, 151, 169, 170, 179, 
183, 187, 200, 202, 203, 204, 206, 208 , 217, 218, 219, 223, 
228. 234 , 236 , 239, 241 , 242. 243, 244, 247 , 249, 250, 251 , 
253 , 256, 257. 258. 261 , 262, 265, 266, 268, 270. 273. 276, 
27 8, 280, 281. 

J 

Diferite tipare găsite în ate
lierele de pe coasta de nord a. 
Mării Negre .şi anume la OJbia 
(cele din stînga) şi la Nimfeum 
(cele din dreapta). 

19 
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Aşa dar un total de 281 piese ale diverşilor colec
ţionari, puse în lucru pentru studiul de faţă. 

Unele piese imi erau cunoscute de mai inainte, de 
la Mangalia. Asupra tuturor am primit de la colecţionari 
explicaţiile necesare cu privire la locul şi condiţiile de 
găsire. Piesele cu provenienţă nedară nu au fost luate 
in considerare şi deci nu figurează in lista pe care am 
prezentat-o mai sus. 

Am 1·ezervat pentru al doilea volum o serie de 
piese din colecţiile deja cercetate, precum şi din alte 
colecţii particulare, care n-au fost încă descrise. 

Nu ne-a fost posibil să cercetăm colecţia Muzeului 
Naţional de Antichităţi din Bucureşti, care posedă un 
număr important de statuetE', întregi sau fragmentare. 
nepublicate incă. De altfel. această colel'ţie nu are toate 
datele necesare pri v,in"d locul d0 găsire, astfel că piesele 
dubioase nici n-ar fi putut ihtra aici. 

Din păcate, puţine figurine - poate nici una - nu 
s-a găsit la Mangalia în săpături organizate, care să ne 
poată da precizări asupra stratificaţiei, contextului săpă
turii etc. Nici despre existenţa unor ateliere care să 

ateste in mod clar o prelucrare pe loc a statuetelor nu 
poate fi deocamdată vorba, căci nu s-au efectuat pînă 
acum săpături arheologice sistematice. 

Totuşi, datele pe carE' le avE'm nu sinl chiar atit de 
sărace. 

S-au găsit foarte multe statuete fragmentare in acel 
Monte Testaccio de care am vorbit mai sus, cum ş1 m 
pivniţa cojocarului Sava. Lîngă casa lui Vasile Lemoni
des avem urmele atelierului cu piese de rebut. 

Să reţinem că aceste trei puncte se află, toate, in 
regiunea extramurală de sud-vest a oraşului. şi doar la 
50-60 de metri unul de altul. Aceasta ne îndreptăţeşte 
desigur să deducem că era aici un sector special. rezer
vat industriei care ne preocupă. Nici cuptorul şi tiparele 
din fîntîna hanului Stamatopol nu .erau prea departe de 
acest centru. 

Dar argumentul cel mai puternic in sprijinul punc
tului nostru de vedere este faptul că s-au găsit tipare. 
Chiar dacă ar fi tipare importate, şi nu fabricate pe loc, 
şi încă ele dovedesc ceea ce am vrut. să dovedim : tipa
rele s-au adus pentru a fi folosite, adică pentru a se 
.,turna" in ele figurine. 
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Deci exista la Mangalia o industrie de slatuete de 
lip Tanagra. 

In jurul oraşului se găsea un admirabil pămînt ar
gilos, iar la distanţa de circa 50 km erau zăc·ămintc de 
caolin. 

Desigur că la Callatis, unde meşteri locali fabricau 
de multă vreme tuburi de apeducte, ţigle pentru aco
perişuri şi pentru .morminte. cum şi tot felul de vase 
ceramice de bună calitate. se găseau şi unii care să-şi 

fi însuşit meşteşugul modelării statuetelor. Fie că ve
neau din centre in care practicaseră ,.meseria" şi arta 
minoră a coroplasticii (poate că veniseră odată cu tipa
rele), fie că erau din rindurile populaţiei locale de colo
nişti, ei au putut face faţă condiţiilor. nu prea compli
cate, de pregătire şi de modelare a argilei. 

Tehnica de pregătire, tw·nare, coacere şi finisare 
a staluetelor de Tanagra nu mai e ra, in acea epocă de 
veche experienţă în materie, deosebit de grea. 

Să analizăm puţin această tehnică, pe baza obser
vatiilor 1nregistrate din experienţa noastră locală, clar 
mai ales din examinarea materialului, adică a celor 281 
de figurine ale colecţionarilor noştri. 

Plimintul. 

După mai multe spălări repetate. pămîntul era fră· 
mintat cu apă curată, ca să se elimine anumiţi oxizi 
şi alte componente dăunătoare. 

fn timpul frămintării. care trebuia făcută cu cea 
mai mare atenţie, se aclăugau treptat. de la caz la caz, 
anumite ingrediente. in special nisip şi praf de scoică 
pisată, care ajutau la coritracţiuni. Cu ajutorul ingre
dienlelor se obţinea o pastă uniformă care, deşi moale, 
trebuia lotuşi să fie lipsită de apă. O pastă corect pre
parată nu trebuia să conţină urme de corpuri străine, ş i 

m: trebuia să fie sgrunţuroasă. ci să se prezinte ca o 
a lifie grasă, care să poată fi întinsă perfect, atunci cind 
mcşt~t·u l împingea cu degetul primul strat în tipar. 

Cum se obţineau tiparele. 

Desigur că trebuia ca un artist in sculptură să con
ceapă mai intri. şi să creeze o figurină in miniatură. 

21 
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sau să cunoască arta de a reduce la cîţiva centimetri 
capul unei statui de marmură sau de bronz, de mărime 
naturală. 

Artistul trebuia să facă tipare pentru fiecare din 
diferitele părţi ale staluetei : capul - partea din faţă 
pină după urechi, cu bust cu tot (sau fără bust) - apoi 
partea de la git sau de la mijloc, pînă jos. Spatele se 
făcea din altă bucată şi putea fi finisat sau nefinisat. 
Se obţineau in fel ul acesta două sau trei tipare princi
pale, care formau o singură statuetă. Fiecare parte purta 
un număr sau o literă (vezi litera A, pe spatele tipa
rului de la nr. 8). Un semn adînc făcut pe aceste părţi 
componente marca locul precis unde ele trebuiau apro
piate (vezi la nr. 9 partea din faţă, sus, ~n dreapta ca
pului). Se mai poate observa (vezi nr. 9, spatele) că 
tiparul este tăiat de o linie, la jumătatea înălţimii sale, 
ceea ce arată că el era format din doul! bucăţi - spa
tele şi faţa. Pe spatele aceluiaşi tipar se văd urmele 
şanţurilor orizontale, lăsate de sforile care legau de 
obicei cele două părţi. 

Folosirea tipaMJ.lui. 

Tiparul avea spatele bombat în aşa fel, încît meşte
rul il putea ţine comod în mina stingă, în timp ce cu 
degetele de la mîna dreaptă el aplica peste tot, pe faţa 
adincită. lutul pregătit. 

Presiunea degetelor trebuia să fie atît de precisă , 
incit să se umple chiar şi cea mai fină adîncitură a ti
parului. 

După ce se intindea primul rind de lut subţire, 
urma un al doilea şi apoi un al trelea strat, după gro
simea pe care voia artistul să o dea peretelui figurinei. 

Inainte de a primi încărcătura, tiparul era foarte 
atent curăţat şi uns peste tot cu grăsimi subţiri, pen
tru ca imprimarea să se poală detaşa uşor. 

Turnătorul t.r.ebuia să aibă viziunea perfectă a sta
t uetei, pe care o va lucra pînă la capăt - el sau o gru
pă de coroplaşti. Tipare le erau numai indicaţii princi
piale, şi de cele mai multe ori arătau doar elementele 
esenţiale şi nicidecum pe cele ajutătoare. pe care tre
buia să le aibă figurina pînă la urmă. 

Vom arăta mai jos cum şi cinci se făceau aceste 
operaţii. 



www.ziuaconstanta.ro

Retuşul şi asamblarea. 

Scoaterea din tipare şi asamblarea formelor obţi
nute se făcea după cîteva ore, cînd argila turnată înce
pea să se usuce, fără însă a fi lăsată să se usuce prea 
mult. ci numai atît cît să poată sta în picioare pe poli
tele de uscare din atelierel~ de retuş. Piesele turnate 
erau aşezate mai intii in faţa meşterilor retuşieri. pe 
serii şi pe părţi componente. Meşterii, cu spatule fine 
de os sau de lemn, cu răzuitoare subţiri sau cu ace de 
metal foarte bine ascuţite, făceau primul retuş, operaţie 

care era f.oarte !mport_<lntă, in faza in care lut1,1l nu se 
intărise prea mult. Părţile proeminente ale reliefului. 
adică nasul, gura. barba, ochii, coafura şi jocul falduri
lor îmbrăcăminţii aveau deseori lipsuri, căci in adînci
turBe tiparului rămîneau bucăţele de pămînt moale. în 
care caz figurinele trebuiau completate. In urmă, piesele 
disparate treceau la altă masă. unde se făcea prima 
asamblare, cu o argilă lichidă foarte fină , care făcea 
oficiul de liant. Mărginile figurinei se ungeau ş i se 
lipeau cu această argilă şi deodată se obţinea figurina 
întreagă. Urma un nou retuş, pentru ca să nu se cu
noască lipiturile şi să nu se fi astupat ceva din detaliile 
figurinei. După această fază urma o nouă operaţie, tot 
atit de importantă ca şi turnarea sau finisiarea defi
nitivă. 

Completarea operei coroplastului. 

Să ne imaginăm că figurinele stau pe masa coro
plastului, goale şi semirigide, nepotrivite bine, nevop
site, lipsite de bogăţia aripilor şi a bijuteriilor. de ele
ganţa atributelor, de mişcarea şi insufleţirea pe care 
abia de acum incolo vor începe să o capete. O mînă 

fină de coroplast aplică aripile Victoriei, ale Eroşilor 
goi, cu trupuri timide sau casca Atenei, pantera Cybelei 
ş.a.m.d. Multe trupuri au rămas la turnare fără mîna 
care trebuia să se ridice in sus, intr-un gest elocvent 
sau primind un atribut. Dacă mina n-a putut ieşi din 
tipar, ea este adăugată acum, fiind lipită în poziţia ei 
justă. Tot aşa şi picioarele, care puteau ieşi din tipar 
într-o poziţie nepotrivită. 

23 
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Dar capul ? Capul acela, impodobit ·cu elegantcle 
coafuri ale modei din fiecare regiune şi fiecare ·secol. 
capetele femeilor frumoase, cu cercei in urechi~ cu dia
deme, cu coroane împletite din lauri sau din foi de vi\ă, 
cu mere aurite în păr, apoi oglinda, lira sau patera, ca 
şi pălăria sau umbrela unei elegante tanagreene sau 
callatiene, toate acestea erau adăugate ulterior acelor 
trupuri care ieşeau mutilate din primul tipar. 

Cu atit mai mult era nevoie de un artist care să 
imagineze, să lucreze şi să desăvîrşească scenel'e pe care 
le-am numi compoziţionale. In aceste scene apar mai 
multe figuri, formînd un ansamblu cu subiect central şi cu 
diversitate de mişcări. 

Tot atit de complicate erau şi jucăriile pentru copii, 
în care trebuiau asamblate roţile, caii sau alte elemente 
componente. 

Cu o uşoară zvicnire de geniu, arta de a modela 
şi de a aplica fiecare atribut, de a potrivi toate adaosu
rile. refăcînd adesea atitudinea întregului ansamblu al 
statuetei. putea deveni uşor arta desăvîrşită a coro
plastului din epoca elenistică. 

Să accentuăm că toate aceste adaosuri şi completări 
se făceau lipindu-se diferitele bucăţi de ceram1ca, se
parat modelate. Este interesant şi faptul că unele sta
tuete ieşeau din prima operaţie fără cap, cu un simplu 
orificiu in locul gîtului. Capetele, care se făceau separat, 
erau prevăzute cu un fel de cep, aşa ca să poată fi fixate 
cînd la unul, cînd la alt trup. Maniera aceasta de lucru, 
destul de frecventă la Callatis. dovedeşte o epocă de 
criză, de sărăcie, in care admiratorul sau credinciosul 
putea folosi acelaşi cap la mai multe trupuri, în dife
rite ocazii, la diferite sărbători etc. Uneori şi atributul 
din mina sau din braţele unei statuete putea fi schimbat. 

In felul acesta o Demetră putea deveni Atena sau 
vice versa. O laică cochetă, ori un membru al familiei, 
putea primi un cap "de rezervă" care să corespundă 
onomasticii sau altor sărbători particulare. 

La Callatis am găsit, in interiorul cetăţii, cel puţin 
20 de statuete mici de marmură, de circa 25- 35 cm 
înălţime, reprezentind pe Cybela şezînd pe tron, cu sau 
fără panteră in braţe, majoritatea acestor statuete fiind 
fără cap. Desigur că unele capete au putut fi rupte, dar 
la trei din exemplare gitul are o adîncitură in care se 
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putea int1·oduce alt cap. ca şi la slatuetele de argilă. 
Excepţional este ultimul exemplar, la C'are s-au putut 
observa, pentru prima dată. cinci ori şase orificii mici 
la gît, in 'care intrau desigur proeminenţele corespunză
toare ale capului. 

Exista deci la Callatis o practică destul de largă a 
schimbării capetelor şi - făt'ă îndoială - a atributelor. 
folos indu-se aceeaşi figurină pentru diferite culte şi 
ocazii. 

Aerisirea şi arderea. 

Toale operaţiile despre care am vorbit pînă acum 
trebuiau făcute repede. pen tru a nu da timp slatuetei 
să se usuce prea tare. Cu un cuţit special se făcea apoi, 
în spatele figurinii, o deschidere de 3-4 cm, pătrată 

sau clreptunghiulară, stabilindu-se astfel o comunicare 
cu interiorul gol al statuetei şi cu alt orificiu, aflat in 
creştetul capului sau· la picioarele soclului. Orificiile 
pe rmiteau ca statueta, pusă la foc, să aibă un tiraj deo
sebit ele puternic şi să poată trece astfel mai uşor prin 
procesul de arde re. Totodată ele ajutau ca apa să se 
evaporc mai repede şi mai complel. Pereţii figurinei 
devenind mai subţiri, nu mai aveau riscul să se fisureze 
sau să se spargă. 

Arderea se făcea la temperaturi de 700-950 grade. 
Statuetele ieşeau din cuptoare intregi, completate 

cu ultimele retuşări. Pasta căpăta prin ardere o culoare 
roşie, cărămiziu-deschis. gri-cenuşiu sau. uneori, alb
gălbui, totul depinzind de natura argilt:>i şi a ingredien
telor folosite la frămîntare. 

Unii cercetători au crezul că. examinindu-se restu
rile statuetelor, mecanic sau prin analize propriu-zise-, 
s-ar putea stabili uşor din ce strat şi din ce localitate 
a fost extras pămîntul şi că in acest fel s-ar putea de
termina şi provenienţa unui vas ceramic. 

Optimismul acestor cercetători a foost de multă 

vreme oprit in loc, deoarece s-a constatat că la o tem
peratură de 1000, şi chiar numai de 800 de grade, argila 
merge spre vitrifiere, astfel încît valorile ei nu mai pot 
fi determinate. Componentele materialului fiind anihi
late, nu se mai poate stabili provenienţa lui. 

25 
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Aplicarea cuLoriLor. 

Odată terminate, figuiinele erau acoperite cu un 
strat de angobă, făcută - în părţile Callatisului - din
tr-un caolin lichefiat, în amestec cu var stins sau 
cu apă curată. Angoba, moale şi grasă la pipăit, pătrun
dea mai prin toţi porii, şi izola astfel statueta de ume
zeală, dindu-i totodată un aspect unitar. 

Incepea apoi operaţia cea mare. 
·Acum interveneau cei mai subtili artişti dintre co

roplaşti, care desfăşurau o activitate dificilă. dar intere
santă : toate statuetele erau pictate. 

Vopselele, de diferite culori, se întindeau cu pensu
le de mai multe dimensiuni. 

Pe părţile goale ale trupului se aplica un galben 
închis sau un brun-roşcat. 

Faţa figurinei era tratată cu cea mai mare atenţie . 
Ochii se marcau cu puncte albastre, buzele erau vop
site cu un roşu viu, iar obrajii erau daţi cu fard. 

Părul căpăta, în genere, o nuanţă roşcată. 
lmbrăcămint:ea şi încălţămintea primeau culori cît 

mai atrăgătoare : verde sau violet. cenuşiu, cîteodată 

negru. Faldurile imbrăcăminţii se tratau · cu multe de
gradeuri de albastru şi de roşu. Bordura veşmintelor era 
poleită cu aur sau cu argint: Încălţămintea avea tălpi 
roşii. 

Podoabele se bucurau şi ele ·de o atenţie deosebită. 
Diademele de pe cap erau de cele mai multe ori vopsite 
cu mai multe culori. Cerceii, totdeauna proeminenţi, 

erau aUl·iţi, ca şi brăţările sau colierele. 
Atunci cînd figura era împodobită cu o coroană de 

lauri, frunzele şi fructele erau aurite. La fel şi fructele 
de stejar. S-au găsit şi staluete împodobite cu crenguţe 
care poartă mere aurite. Dar de obicei cununile de 
fru.nze erau vopsite in verde. 

Această mare varietate de culori nu era insă nicio
dată stridentă. Totul forma o armonie perfectă. 

Se cunoaşte componenţa cîtorva din culorile folo
site : albastru!, numit albastru de Egipt, se obţinea din 
silicat de cupru. Culoarea roşie se obţinea din oxid de 
fier. Sulfura de mercur (chinovarul) dădea culoarea roz. 
Nu se ştie în ce măsură se foloseau culorile vegetale. 
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Tempera (procedeu care constă din amestecarea culori
lor cu anumiţi lianţi) fiind cunoscută in antichitate, este 
probabil că se folosea şi in industria coroplastică. 

Dar majoritatea statuetelor găsite astăzi - după 

2000-2500 de ani - prin gropi şi prin morminte, şi-au 
pierdut inlertsitatea culorilor, uneori chiar culoarea în
săşi.. Aceasta din cauză · că au stat intr-un mediu umed, 
mormintele nefiind etanşe. Se cunosc însă şi statuete -
nu puţine, ci sute de piese - care îşi păstrează în toată 
splendoarea policromia, dacă au fost găsite in morminte 
de piatră, cu capacul şi pereţii bine izolaţi printr-un 
strat gros de tencuială. 

Din păcate, uneori astfel de statuete au fost expuse 
la aer sau au fost curăţate de pămînt şi de crusta de
pusă, in care caz au început să-şi piardă culorile. 

La Mangalia cunoaştem vreo cinci exemplare, scoa
se din morminte datate pentru sfîrşitul secolului IV, în 
care o bună parte din culori s-au păstrat. 

In ce priveşte exemplarele reproduse in lucrarea de 
faţă, aproximativ 50 poartă încă urme, ce-i drept destul 
-de slabe, de albastru, roşu şi verde. Vreo 10 exemplare 
au încă urme de poleială de aur, iar circa 100 sint 
parţial îmbrăcate cu angobă, albă sau gălbuie. 

Colecţionarii de la Mangalia, prin a căror bună
voinţă am putut utiliza piesele prezentate în lucrarea 
de faţă, au tratat statuetele cu cea mai mare grijă. Ra
reori, pentru a obţine o figurină curată şi limpede, s-au 
lăsat ispitiţi să cureţe pămîntul care astupa, din antichi
tate, ochii, gura sau adînciturile faldurUor. Stratul de 
pămînt sau de calcar constituie de fapt o protecţie a 
pieselor şi nu trebuie îndepărtat decit cu mare precau
ţie, de către oameni de specialitate. 

Dintre cele 281 de statuete pe care le-am utilizat 
aici, mai mult de jumătate păstrează acest strat protec
tor. Dar stratul a umbrit şi a deformat oarecum foto
grafiile, care nu sînt intotdeauna atit de clare cum am 
fi dorit. 

Menţionăm aici că toale tiparele şi figurinele pe 
care le publicăm sînt inedite. Nu am folosit nici una din 
statuetele care au mai fost - fie cîl de succint şi de 
disparal - publicate. 

N-am folosit nici statuetele, ş i mai ales tiparele, 
atit de interesante, despre care vorbeşte profesorul 
Milko Mircev, directorul -muzeului din Varna. în im~or-

27 
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tantul studiu publicat în Buletinul Societăţii arheologice 
din acel oraş (tomul X, anul 1955), spunînd că ele pro
vin de la Callatis. 

Cele 281 de piese care poartă, fiecare, numărul ei 
de ordine, au fost împărţite in 9 grupe distincte, con
form unui criteriu strict tipologie, astfel că exemplarele 
din aceeaşi colecţie pol apărea la capitole diferite. Cele 
9 grupe sînt : 

1. Nr. 1- 10 : Tipare. 
n. Nr. 
m. Nr. 
IV. Nr. 

V. Nr. 
VI. Nr. 
VII. Nr. 
VIII. Nr. 

IX. Nr. 

11- 70 : Zeităţi, Eroi, Figuri mitologice. 
71- 79 : Efebi, Figuri de bărbaţi. 

80- 97 : Femei cu văl, Chipuri de ex
presie. 

98- 175 : Capete şi Busturi de femei. 
176-186 : Statuete întregi. 
187-198 : Staluete fără cap. 
199-243 :. Jucării, Copii, Portrete, Copii 

cu animale. 
244-281 : M?.şti de teatru, Figuri de actori. 

Atragem atenţia că ne-am oprit la înregistrările 
făcute acum 20 de ani. De atunci· unele piese sau chiar 
colecţii întregi au putut Ii mult îmbogăţite. Astfel co
lecţia Eugen Jebeleanu s-a mărit mult, prin unele 
schimburi fericite, cum şi prin achiziţionarea unor tipare 
de la moştenitorii lui N. Roşculeţ (primarul din 1915. 
care participase la descoperirea din curtea hanului Sta
matopol). 

Colecţia mea personală de circa 40 exemplare a 
rămas în 191~ la Mangalia împreună cu primele 6 ti
pare, pierzindu-şi urma. 

După 1922, în decursul anilor, o nouă colecţie, de 
peste 100 de exemplare, a fost împărţită la diferiţi ama
tori, şi noi colecţionari. O a treia colecţie, de 150 figu
rine, a fost donată parţial după 1943 Muzeului Naţional 
de Antichităţi din Bucureşti, împreună cu alte cîteva 
monumente (bronzuri, sticlă, ceramică, monede etc.). O 
parte din această colecţie a fost donată, in 1956, Muzeu
lui de Arh~ologie din Constanţa. 

Colecţia doctorului H. Slobozianu, adunată exclusiv 
de la Mangalia, înainte şi după dărîmarea muzeului des

. pre care am vorbit, a fost dusă la Bucureşti şi, după 
moartea doctorului Slobozianu, a rămas moştenitorilor. 
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Interesanta colecţie a profesorului Mircea Herovanu 
a fost transferată, după moartea acestuia, profesorului 
Ovidiu Drimba din Bucureşti, care şi-a mărit astfel cu 
circa 100 de exemplare vechea lui colecţie. ln felul 
acesta piesele notate ca aparţinînd colecţiei NI. Herovanu 
se găsesc de fapt la Ovidiu Drimba, urmind ca în viitor 
să fie notate pe numele acestuia . 

. Toate piesele, reproduse fotografic, sînt însoţite de 
un text explicativ, în care se face identificarea figurinei, 
se dă o scurtă descriere, se arată dimensiunile şi carac
teristicile tehnice respecti ve. 

După cum am mai spus, n-am putut face o datare 
absolută a pieselor, deoarece nu se cunosc condiţiile ar
heologice, regulate, de găsire. De altfel, am arătat de la 
inceput că nici una din figurine nu este mai veche de 
prima jumătate a sec.olului IV î.e.n. Statuetele de 
Tanagra încep să abunde la Callatis numai după anul 
330, l'a.rga dezvoltare a producţiei ducîndu-ne spre sfîr
şitul secolului li. 

In această lungă etapă a epocii elenistice, caracte
risticile artistice şi economice ale elenismului au rămas 
aceleaşi. Dacă in viitor problema ar fi reluată cu o mai 
largă posibilitate de cercetări, se va găsi, poate, momen
tul pregnant al interpătrunderii romano-elenistice tîrzii. 
Se va desluşi atunci în ce măsură coroplaslica şi-a pier
dut din supleţe şi eleganţă, din bogăţie şi exuberanţă, 
pentru a face loc artei coroplastice mai noi, care tindea 
spre realismul începuturilor fazei romane imperiale. 

Să examinăm acum citeva probleme legate de dife
ritele capitole ale prezentării de ·faţă. 

Am vorbit mai sus despre unele tipare de la Man
galia publicate în 1955 la Varna, de către Milko Mircev. 
Nu am integrat aceste tipare in grupa respectivă a lu
crării noastre. deoarece noi n-am reţinut aici decît 
pies.e inedite, iar cele trei tipare aflate la Varna. sînt 
publicate în Buletinul acelui muzeu. Considerăm însă 
că este bine să le reproducem totuşi, - fără număr de 
ordine - deoarece cu acestea numărul tiparelor calla
tiene a crescut de la 10 la 13. 

29 
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Numărul atît de redus al tiparelor prezentate mai 
jos ar putea fi cel puţin triplat dacă vom reuşi să atra
gem atenţia colecţionarilor ale căror piese n-au fosl in
serate in această lucrare. Este sigur că şi î.n depozitele 
unor muzee se găsesc tipare pentru figurinele coro
plaslice. Avem şi sp<.>ranţa că in viitoarele săpături. or
ganizate sistematic la Callatis, aceste relicve vor fi ur
mărite cu mai multă atenţie şi că vor fi ad\.lnate cu 
grijă, pentru a fi studiate cu folos ştiinţific. 

Am vorbit mai SlJS despre răspîndirea tiparelor din 
Beoţia, Attica şi alte centre ale Greciei continentale. în 

depărtatele centre ale lumii elenistice. La început răs

pîndirea se făcea numai in centrele de sud, dar după anii 
330- 300 căile comerciale s-au extins. Toale oraşele afro
asiatice, ca şi insulele şi sutele de oraşe-state din Medi
terana, ş i toate coastele Pontului Euxin au devenit deo
dată, ca la o comandă, ele înşile producătoare de tipare. 
După ce s-au servit un timp de formele importate cu 
care se puteau reproduce oricîte piese, au trecut La o 
producţie proprie, tiparele fiind concepute şi realizate 
de către oamenii locului. 

De aici înainte avem in mai toate oraşele respective 

Trei tipare descoperite mai de mult la Mangalia ş i aflate acum la Muzeul din 
Varna. Nu le-am inregistrat la capitolul 1 (tipare inedite) deoarece au fost publicate 
in 1955 de M. Mircev, in Buletinul Societăţii de Arheologie din Varoa. 

J?e la stinga la dreapta (tiparul şi reproducerea) : Afrodita, Cybela pe tron şi 
ArtemtS. 



www.ziuaconstanta.ro

o dezvoltată producţie directă. Urmărirea acestei m1şcan 
ar fi depăşit cadrul lucrării de faţă. Ne mărginim să 
arătăm doar că şi celelalte oraşe elenistice din Pontul 
Euxin, atit de pe coasta de nord, cit şi de pe cea de vest, 
au urmat aceeaşi cale a inte reselor economice şi sodale, 
ca şi Callatisul nostru. Intreg şirul acestor oraşe au avut 
in secolul 111- 11 i.e.n. o deosebit de dezvoltată industrie 
ceramică proprie, de toate felurile : amfore, diferite vase, 
chiar şi cu firnis negru, ~igle şi - mai ales - figurine, 
fabricate in masă pe loc. 

Avem in faţă rapoartele publicate în 1966 de Aca
demia de Ştiinţe din U.R.S.S. privind producţia ceramică 

in sectorul Crimeii şi al Mării de Azov. Volumul este 
in.soţit de o prefaţă a renumitei cercetătoare l. B. Zeest. 

Rapoartele arheologice sînt însoţite de cîteva zeci 
de planşe reprezentînd cuptoare, ateliere şi foarte multe 
tipare găsite in cele trei faze mari de săpături, începute 
în 1888 şi continuate pină in zilele noastre. 

Cercetînd cataloagele, am avut marea surpriză să 
constatăm aproape 200 de tipare pentru turnat statuete 
şi enorma cifră de 100 de cuptoare, numai în şase din 
oraşele principale ale regiunii despre care am vorbit. 
In frunte stă Chersonesul. cu 40 de cuptoare şi 75 de 
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tipare. La Olbia, avem 13 cuptoare şi ·20 de tipare. In 
Bosporul Cimerian, 10 cuptoare şi 11 tipare, iar la Pan
ticapeia. 10 cuptoare şi 20 de tipare. Fanagoria figurea
ză cu 12 cuptoare şi 3 tipare. Este prezent şi Gorchipio
nul , dar numai cu două cuptoare şi un singur tipar. 

S-au mai descoperit şi alte numeroase aleliere de 
ceramică in citeva mici localităţi din jw·ul acestor 
oraşe. Aceste cuptoare au un gen aparte. sînt miciJ nu
mai de 1 m pină la 2 m diametru ş i sînt săpate in 
pămînt, platformele fiind găurite deasupra focarului. 
Construcţia aceasta este identică cu aceea pe care am 
găsit-o la Callatis (Neptun) şi mai ales la Tomis, in 
centrul oraşului. Dar piciorul central care ţine platforma 
găurită, ca şi focarul, sint de 4 - 5 ori mai mari decit 
la cele din sudul U .R.S.S.-ului. Poate că, la noi, cuptoa
rele au ars numai cărămidă şi ţiglă sau oale mari, pe 
cind cele din oraşele vecine au ars cu siguranţă numai 
statuete mici. 

Destinaţia aceasta este bine dovedită, prin faptul 
că săpăturile, sistematic făcute , au înregistrat in con
textul cuptoarelor prezenţa multor tipare şi fragmente 
de statuete. 

Cercetătoarea M. M. Kobilina, care a publicat in 
1961, in editura Academiei U.R.S.S., lucrarea "Statuete 
de teracolă din Panticapeie şi Fanagoria", nu ne-a ofe
rit însă un capitol special despre tiparele din regiunea 
respecti vă. 

· Din grupa a doua relevăm în primul rind splendida 
înfăţişare a Afroditelor de sub nr. 13, 14, coafate cu 
polos şi <:ea ·de · sub nr. 15, cu sthepane şi cu cercei de 
aur pro~minenţi, apoi ·grupul variat al Athenei de la 
nt. 18-22, uQde casca de diferite tipuri, departe de a 

. r-ăci expresia, dimpotri vă1 dă figurii o căldură şi o ele-
ganţă deosebită. Urmează figurile Demetrei de la nr. 
26 - 32. Remarcăm pe cea de la nr. 26 cu aerul arhai
zant, care ar fi putut-o apropia de tipul attic cu uşoară 

'tradiţie arhaică, dar cerceii mari, care dau figurii multă 
viaţă, arată că nu poate fi vorba decît de sfîrşitul se-
colului III. · 

Scena de la nr. 33, ca şi cele de la nr. 38 şi 39, fac 
fac parte dintr-o serie deosebită. De fapt , nu sînt sta
ttiete de tanagra ronde-bosse, ci basoreliefuri de tera
cotă, pe plăci drepte. Astfel de reliefuri se întîlnesc şi 
pe -cutii de teracotă sau pe funduri de vase. 

~ ..... 



www.ziuaconstanta.ro

Splendida figură din seria următoare, de la nr. 57, 
se apropie mult de Silenul publicat de Mircev, în Bule
tinul din Varna (la pag. 47, fig. 18). In aceeaşi publica
ţie găsim figura 113 (la pag. 46) care are multă asemă
nare cu figura noastră de la nr. 58. 

Interesant este că Dorothy Burr în "Figurinele de 
teracotă din Athena" . lucrare publicată în 1933, pre
zintă două capete de Satiri cu barbă încîrlionţată, care 
sint aproape identice cu capul publicat de noi sub nr. 
59. Dorothy Burr opinează că, după mică ş i argilă, ele 
puteau fi importate din Asia· Mică. 

De remarcat frumuseţea şi fineţea Efebului de la. 
nr. 71, de tip alexandrin din anul 70 i.e.n. Acelaşi aer 
de feminitate şi la figurile de sub nr. 72-74, cu frizura 
stilizată în ondulări, asemeni coafurilor feminine din 
epoca elenistică tîrzie. 

După proeminenţele din vîrful capului este aproape 
sigur că la nr. 75 avem de a face cu un Pan tînăr 
(Panisc). 

Torsurile următoare - şi mai ales cele de la nr. 76 
şi 78 - prezintă excepţionale forme feminine, curbura 
pronunţată a şoldului indicînd totdeauna în plastica 
timpului, hermafroditul. 

La nr. 78 este evidenţiat in mod deosebit muntele 
lui Venus. 

Reprezentarea femeilor cu văl formează o grupă 
aparte, pentru a se detaşa pe cît posibil aceste figurine 
de cele comune. In adevăr, toate reprezentările de fe
mei cu văl au o deosebită semnificaţie. Dacă ele sînt în 
genere t riste, durerea se vede mai totdeauna atît în 
expresia feţei , cît şi în mişcarea pe care o capătă trupul 
aproape complet învăluit, şi mai ales capul, înclinat in 
diverse poziţii foarte semnificative. 

Pentru figura nr. 85, este interesantă similutudinea 
cu figutile reproduse de Dorothy Burr in lucrarea 
"Figurine de terracottă din depozitul elenistic de la Agora 
dtn Athena". 

Expresia figurinei noastre de sub nr. 86 dezvăluie 
pe femeia rea şi intrigantă. Piesele de sub numerele 87 
şi 88 par mai curînd două amulete, care alungă bolile. 
Amîndouă sînt masive, fiind făcute dintr-o singură bu
cată. 

Pentru observaţiile care pot fi făcute l a Callatis, 
sint foarte interesante figurile de sub numer ele 89, 90, 

·n 
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91, lipsite de finisaj sau ieşite din tipar şi cuptor cu 
defecte, ceea ce le-a făcut să devină rebuturi. 

Coroplastul a căutat să dea subinţelesuri de ordin 
psihologic reprezentărilor de la nr. 96 şi 97. 

Am adunat în grupa V-a mai toate capetele bine 
conservate. şi care au o deosebită valoare artistică. Am 
ţinut să punem, pe cît posibil. la un loc figurinele care 
caracterizează splendoare& artei coroplastice către sfîrşi
tul secolului III. 

Este o adevărată galerie a portretisticii elenistice 
feminine. o galerie care se poate urmări pînă în cele mai 
preţioase amănunte. 

Minunatele coafuri pot fi oridnd o bază şi pentru 
· cochetele moderne. Panglicile, mai late sau mai înguste, 

turbanele artistic răsucite, diademele şi coroanele-colac 
de tot felul, bijuteriile, arta de a împleti şi de a friza 
părul, îmbogăţesc la maximum vechea artă a femeilor 
care urmăresc să fie cochete, interesante, frumoase, su
perbe, deosebite de altele. Este o adevărată iconografie 
a cochetăriei, model pentru toate secolele care i-au 
urmat. 

In grupa a VI-a, rezervată statuetelor întregi, ne 
putem satisface şi mai mult plăcerea de a admira citeva 
minunate figurine, in ansamblul lor de construcţie, de 
mişcare, de cochetărie. In figura de sub nr. 176, apar
ţinînd scriitorului Gellu Naum, putem recunoaşte o 
statuetă callatiană care n-a fost complet retuşaiă, nici 
înainte şi nici după ce a trecut prin cuptor. 

In ce priveşte piesa de sub nr. 177, avem îndoială 
asupra provenienţei : ar putea fi de import. 

Nu putem trece uşor peste minunata figw·ină de 
sub nr. 178. din col. Severeanu, a cărei variantă este 
reprodusă şi pe coperta lucrării. Găsim aici una din cele 
mai clasice atitudini de linişte şi de expresivitate. Seni
nătatea şi generozitatea se împletesc aici, ca să formeze 
o linie a frumosului perfect, prin atitudine, mişcare şi 

conţinut. 

Piesa nr. 179 provine, fără nici o indoială, din ate
lierele Callatisului. Ea făcea parte dintr-un şir întreg 
de figurine locale, cu aceeaşi înfăţişare : adică figură 
bucălată, rotofeie, surîzătoare, coroană pe creştet, mîna 
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dreaptă reţinînd himationul la ·piept. La fel este şi figurina 
următoare, aparţinînd doctorului Athanasiu. Aici spatele 
este nefinisat. 

Piesa Marcelei Mirea, de sub numărul 181, pare a 
fi de import. In primul rînd orificiul de aerisire de 
formă rotundă este neobişnuit la Callatis, unde aceste 
orificii erau de obicei pătrate sau dreptunghiulare. 

Figurina de sub nr. 182, a sculptorului Baratschi, 
a fost găsită într-un mormînt de la Callatis. Cea de sub 
nr. 183 pare a fi de provenienţă pontică. 

Piesele de la nr. 186 şi 187 par a fi .rebuturi, fiind 
găsite în contextul atelierelor locale callatiene, de la 
punctul pe care l-am numit Monte Testaccio. Prost im
primate, deformate la începutul arderii, ele au fost de
sigur scoase din cuptor şi aruncate. 

In grupa a Vlll-a au fost . puse o serie de statuete 
fără cap, la care se pot vedea detalii asupra costumaţiei 
epocii. Este de remarcât eă majoritatea figurinelor au 
spatele lipsit aproape total de finisaj. Mai important 
este faptul că, în opoziţie cu statuetele de Tanagra, 
aşezate mai totdeauna pe un soclu inalt, care făcea parte 
din corpul statuetei şi era din acelaşi tipar, aici statue
tele sint toate fără soclu, ceea ce marchează încă odată 
producţia locală. 

Să ne oprim un moment asupra figurinelor de sub 
numerale 206, 207 şi 208, care poartă causia. Aici părul 
este pieptănat în două cozi răsucite, care atîrnă de o 
parte şi de alta a figurii. Himationul este ţinut la piept 
cu mîna stîngă, nu cu dreapta, cum vedem la adolescen
tele callatiene, ceea ce ar da de bănuit că ne aflăm în 
faţa unor producţii străine. Figurinele de la numerele 
210-215 sint însă tipice producţiei locale, mai toate 
avînd nasul turtit de presiunea pămîntului, care era 
in că umed cind piesa a fost aşezată în cuptor. Avem a 
face, după cum se vede, cu piese de rebut. De altfel, au 
gost găsite intre Monte Testaccio şi atelierul de lîngă casa 
Lemonides. 

Capul copilului de la nr. 218, acoperit cu o glugă 
din care abia iese obrazul, este o producţie de regiune 
friguroasă, astfel că el poate fi atribuit Callatisului sau 
altui oraş pontic. 

\ 
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,Seria rt:>speclivă se l~rmină eu citeva s.cene compo
zite, în care apar copii cu animale. Tot aid, citeva splen
dide jucării. reprezentind un viţel, o cămilă, un cîine, 
o panteră. o pasăre, un leu. o oaie. un taur tinăr. 'uo cal 
şi un cocoş. 

Urmează cite,·a capete deformate de copii, deformare 
care se practica foarte des in re~iunile noastre. 

Cei trei actori ele sub numerele 244, 245, 246. di
formi. cu barbă, Ş(•zind pe fotolii de piatră, asemenea cu 
cele de la teatrele al1lic:e. sint identici, ca atitudine şi 
fizionomie. dar mai ales ca expresie grotească şi înţe

pătoare. 

Despre figurina de sub nr. 248 nu putem fi siguri că 
este din Tomis sau din Callatis. 

După tipurile clasice şi populare de actori tragi
comici şezind pe fotolii de piatră. avr=m o serie de cir• 'f ! 
20 de măşti diferite, care reprezentau desigur personaje 
din străvechile legende şi din piesele autorilor celebri 
din secolele V- 111 i.e.n. O analiză amănunţită. făcută 

de un specialist, ar putea duce la identificări sup'rinză
toare. 

Mai urmează citeva măşti şi cîţiva actori machiaţi. 
reprezentînd tot felul de figuri din viaţa comună. tipuri 
de oameni cu caracterul deformat, cu trăsături de per
versitate şi de răutate sau de înţelepciune şi de calm 
imperturbabil. Sînt oameni de toate zilele, din viaţa obiş
nuită a antichităţii, figuri care apăreau pe scene şi care 
s-au păstrat pînă la noi, sub forma valoroaselor sta
tuete de la Callatis. 

Statueta de sub numărul 267 reprezintă figura unui 
barbar local, poate un scit. ln orice caz, nu este tipul 
grecului. Ochii adînciţi, mustăţile, nasul turtit şi mai 
ales pomeţii foarte proeminen~i sint străini de tipul 
grec. 

La numărul 268 avem de asemenea o figură exo
tică, un barbar sau poate un africah. ln coroplastica 
găsită la Callatis se intîlnesc de multe ori figuri afro
asiâtice, fenicieni, egipteni. evrei şi chiar negri. ln 
lucrarea de faţă nu am avut astfel de figuri, dar ele 
vor putea apărea oricînd în viitor. 
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Figurina de sub numărul 272 este de bună seamă 
un exemplar de rebut, cu încercări de intervenţii ne
reuşite, făcute cu mîna; după scoaterea din tipar. 

Piesa de sub numărul 273 este reprodusă şi descrisă 
în treacăt de l. Andrieşescu, în "Artele in timpurile 
preistorice la noi". Autorul o consideră ca operă de 
artă a populaţiei băştinaşe. 

De remarcat (la numărul 281) complexitatea expre
siilor, atit de multiple şi de variate, reprezentate într-o 
singură figurină , de numai 5 cm înălţime. Chipul bătrî
nului actor exprimă în . acelaşi timp tristeţea şi surîsul 
satisfacţiilor. durerea şi tragismul unei vieţi întregi ne
fericite, în acelaşi timp şi bucuria vieţii. In aceeaşi figură 
şi în acelaşi moment, fiecare muşchi joacă altfel şi vor
beşte despre altă stare sufletească. 

Actorul care a putut exprima pe scenă stări sufle
teşti atît de complexe şi de contradictorii, a fost fără 

îndoială un om de mare talent. Dar am putea spune 
că şi mai minunat a fost artistul-minor care a ştiut să 
redea, cu o măiestrie desăvîrşită, atîtea stări sufleteşti 

intr-o minusculă figurină de lut. 

Din toate cele expuse mai sus, se vede ce mare 
dezvoltare a avut industria coroplastică proprie la 
Callatis. 

Dacă prih secolul IV producţia de ceramică ele
nistică era atît de răspîndită în sp~ţiul Bosporan şi al 
Pontului Euxin, nici nu s-ar fi putut ca oraşul nostru, 
ajuns, spre sfîrşitul secolului III, la cea mai mare in
florire, să rămînă străin de o artă atît de căutată. Este 
sigur că meşterii greci au trebuit să instaleze şi aci 
industria statuetelor de teracotă, care .nu era doar un 
simplu meşteşug, ci o artă în toată puterea cuvintului, 
expresia subtilului rafinament al lumii elenistice din 
acea epocă. 

37 



www.ziuaconstanta.ro38 



www.ziuaconstanta.ro

1 
TIPARE 
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CD 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti 

Tipar - Cybela imbrăcată intr-un ehi
ton cu mineci lungi, prins pe umeri cu 
două fibule. Părul, strins pe lîngă timple, 
cade in plete pe umeri. Pe cap zeiţa poartă 
coroana murală. 
Şade pe un tron din care se vede bine 

speteaza. Braţul drept se opreşte la cot, 
lăsînd loc pe ntru un atribut, desigur tym. 
panonul. Pe genunchii zeiţei se yede pan
tera. 

Din tipar lipseşte umărul cu bra tul 
sting şi partea de la genunchi in jos. · 
Pastă gălbuie-cenuşie. Stare de conser 

vare foarte bună, Tipar foarte puţin folos it. 
Relief pronuntat. 

Înălţimea , o:u7 m. 
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Col. Or. H. SLOBOZIANU, Bucureşti . 

Tipar - Cybela îmbrăcată intr-un chiton cu mineci lungi, 
prins· pe umeri cu două fi bule. Pă rul, s trins pe linga timple, cade 
In plete pe umeri. Pe cap zei ţa J>Oarlă coroana murală . 

Şade pe un tron din care se vede bine s peteaza . Braţul drept 
se opreş te la cot, lă sînd loc pentru un atribut, des igur tympano
nul. Pe ~enunchii zeitei se vede smntera. 

Din tipar lipseşte' umărul cu bra!ul s ting şi partea de la ge
nunchi in jos. 

Pastă gălbuie-cenuşie . S tare ele conservare foarte bună . T ipar 
foarte puţin folosit. Relief pronunţat. 

înălţimea, 0,117 m. 



www.ziuaconstanta.ro

Col. EUGEN JEBELEANU, Bucureşti. 

Tipar - Afrodita cu doi Eroşi pe umeri. 
Poartă chiton, colan şi medalion. Pletele 
se revarsă pe nmeri. 

Au existat desigur ambele jumătăţi ale 
negati-.rului, căci se văd wmele Lăsate de 
s foara care le lega, la turnare. Astăzi ju
mătatea din spate lipseşte complet. Jumă
tatea din faţă are partea frontală ruptă . 
Pămînt dur, de culoare cărămiziu

deschis. Stare de conservare bună. 
lnălţimea, 0,18 m. 
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Col. V. CANARACHE (la Muzeul de Arheo
logie Constanţa) lnv. 5340. 

Tipar - reprezentind o femeie culcată pe pa
tul de ospăţ, goală pînă mai jos de pîntece. Nu 
este sigur că a existat şi partea din spate a ti
parului. 

Se sprijină in mina stingă ; mina dreaptă o 
ţine de-a lungul trupului. Peste părul lăsat pe 
umeri poartă o coroană. 
Pămînt cenuşiu-deschis, dur, bine ars. Stare 

de conservare excepţională. Tipar puţin folosit. 
lnălţimea, 0,10 m : lăţimea, 0,16 m. 
A fost găsit in anul 1936 la Mangalia, aproape 

de cimitirul turcesc din s patele poştei actuale, 
unde existau pe atunci resturile faimosului 
.. Monte Testaccio". 

Col. 1. BACAOANU (la Muzeul de Arheologie 
Constanţa). Inv. 1878. 

Tipar (partea din faţă). Reprezintă bustul unei 
femei cu părul coafat in şuviţe, formind parcă 
raze. Pe deasupra părului, un voal care o aco
peră pînă peste bust. Ţine mina dreaptă intre 
sini. Fata rudimenar redata. 

Ceraoiică cărămizie in exterior şi cenuşiu-brun 
in interior. Stare de conservare slabă. Tipar 
foarte uzat. 
fnălţimea, 0,105 m. 
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Col. F.. JEDELEAN U, Bucureş ti . 

Tipar - Hermafrodit. S ta tueta 
reprezintă jumătatea din faţă a unui 
bărbat gol - tip atlet. 
Pastă cărămizie. Stare de conser

vare bună, cu excepţia a dou_ă zgi
rieturi la cap. 

lnălţimea, 0,20 m . 
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CD 

Col. VLADIMIR COLIN. Bucu
reşt i . 

Tipar - Cap de femeie. intors 
uşor spre stinga. Părul pare să fie 
strins la spate. Poartă diademă. 

Pastă cărămiziu-de.~chis. Stare de 
conservare bună. Relier foarte pro
nuntat. 

ln.ăllimea, 0,09 m. 

Col. V. CANARACHE (Ia Muzeul 
de Arheologie Constanţa). Jnv. 5341. 

Tipar reprezentind s patele une i fe
mei in picioare, pînii la coapse. Pă
rul strins in coc. 
Pastă cenuşie la exterior, neagră 

in interior. Stare de conservare 
proasta. 

inălţimea, 0,95 m. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Tipa r reprezentind jumătatea din 
faţă a unei figuri feminine bătrine, 
cu chiton şi himation, ţinînd ceva la 
piept (poate un copil). Nebună, be
tivă sau bocitoare? 
· Pastă cărămizie-deschis. Stare tie 
conservare bună, tiparul n-a permis 
însă o reproducere cu relief pro-
nuntat. · 

in.ăltimea, 0,18 m 
Provine din puţui hanului Stama

topol. 
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Col. E. J EHELEI\NU, Bucureş ti. 

T ipar înt reg, compus din cele două ju
mălă!i separate ale unui bust de femeie 
in chi ton. Tiparele, care se imbucau pe 
cani, prezintă incă u{mele sforilor cu care 
se legau la gît şi peste piepl. T iparul din 
spate a re indicat pătratul care devenea 
gaură de evaporare. 

Pastă gă l buie-cenuşie, fără urme de 
culoare. S ta re de conservare foarte bună. 

inăllimea, 0,22 m. 
Provine din lotul descoperit acum 50 de 

ani . in puţul hanului S tamatopol din Man
galia. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Tipar intreg, compus din cele două jumată!i separate ale unui 
bu~t de femeie in chiton . Tiparele, care se imbucau pe cani, pre
zintă inca urmele sfo·rilllr cu care se legau la git şi peste piept. 
'l'iparul din spate are indicat pătratul care devenea gaură de eva
t>orare. 

Pastă gă lbuie-cenuşie, fără urme de culoare. Stare de conser
vare foarte bună. 

l1iăl!imea . 0,22 m . 
Provine din lotul descoperit acum 50 de ani in puţul hanului 

S tamatopol din Mangalia. 

® 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Tipar - Masca unui actor comic. 
Pastă gălbuie-cenuşie, fără urme 

de culoare. S tare de conservare 
slabă . 

Înălţimea, 0,12 m. 
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ZEITĂŢI-EROI 
FIGURI MITOLOGICE 
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Col. Prof. HEROVANU, Bucureşti . 

Afrodila - Bust pe fundalul rotund al unui 
vas. Zeiţa poartă pe cap o coroană înaltă, din 
care coboară pe spate un văi. E îmbrăcată cu un 
chiton, care ii lasă gol sinul drept. 

In dreapta, un Eros mic, cu aripioarele întinse. 
Se l ine cu o mină de umArul Afroditei, căreia ii 
şopteşte ceva la ureche. De umărul sting al zei
ţei se sprijină facla. 
Pastă cărămizie, acoperită cu firnis negru-ce

nuşiu. 

înălţimea, 0,078 m. 

® 

® 

Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Afrodita - Pe o aplică semicirculară, lucrată 
in ronde bosse, zeiţa, goa lă, cu diademă mărunt 
crenelată ş i cu părul strîns, din care ii atîrnă 
două şuvi ţe lungi pe umăr. Bratul sting, ridicat, 
ţine capătul unui vă i, pe care il prinde de mar
ginea aplici i. 

Afroditu priveşte in s us, intr-o pa rte. 
în dreap,ta, deasupra umărului, un Eros mic, 

din care nu s-a mai păstrat decit o aripioară. 
Lipseşte .partea din dreapta şi partea de jos a 
aplicii cu Eros, cum ş i • 'f>raţul drept ş i jumătate 
din talia zeiţei. 

Pastă cărămiziu-deschi~. urme de culoare albă. 
lnălţimea, 0,10 m. 
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Col. G. BOKDENAC'HE. Bucureşti . 

Afrodita - Capul zei ţei cu polos, 
11e o apli că. Pe umărul sting, un 
Eros mic îşi sprijină t'an<lru ca JIUI 
de capul zeiţei. Aplica, care reJJre
zenta doar bustul Afro<litei. are in 
spate o streaşină, <le care se s us pen
da. Capul divin ităţii - mare - este 
frumos lucrat ş i retuşat. Erosul. 
foarte mic. e lucrat sumar, abia dis-
tinct. 1 

Lipseşte 11artea inferioară a bus 
tului, cum şi părţi din ma rginea 
aplicii. 

Pastă gălbuie-cenuşie, fără urme 
de culoare. 

lnllţimea, 0.14 m. 

® 

Col. E. JEBELEANU, Bucu
reşti . 

Chipul superb al Afrod 
Poartă polos, cu părul 

la s pate. In urechi, cercei. 
Pastă gălbuie-cenuşi e. 

lnălţimea, 0,07 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIA NU, 
Bucureşti. 

Af.rodita cu s te phane. cu pă
rul pe umeri şi cu cercel m 
urechi. De jur împrejurul co
roanei, o margine în formă de 
arc de cerc, Iată de 0,03 m. 

Piesa, o aplică bine retuşa
tă, es te un exemplar frumos 
al epocii de tranziţie de la 
attic la elenistic. 

Pastă cărămiziu-deschis, ur
me de culoare albă. 

lnălţimea, 0,12 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Artemis, basorelief. Zeiţa in picioare, in plină 
mişcare, cu piciorul sting puţin indoit. In mina 
dreaptă, depărtată de corp, ţine un obiect neclar, 
poate bita de vînătoare ; în mîna stîngă, facla, 
cu capul in jos. Veşmîntul, reţinut de braţul 
stîng, îi acoperă coapsa dreaptă, descoperindu-i 
piciorul. Pieptul este acoperit cu o blană de ani
mal. In picioare, cizmuliţe. 

Jos, in dreapta, cîinele, nedespărţit de zeiţa 
vînătoarei, ptiveşte spre ea, culcat pe burtă. 

Din figurină lipseşte capul, gitul şi antebraţul 
stîng. 
Pastă că.rămizie cu firnis roşu, cu urme de 

culoare albă. 
lnălţimea, 0,105 m. 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE CONSTANTA. Jnv. 5262. 

Afrodi ta - Spatele redat in pozi
jia clasică a zeiţei, cu veşmîntul sub 
coapse. Palmele lipsă. Lipsă şi capul. 
Pastă cărămizie, cu urme de cu

loare. 
lnălţimea, 0,95 m. 

® 
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® 

Col. Dr. M. ATHANASIU, Bucureşti. 

Capul Athenei, cu coif. Nasul mutilat. Lipsesc podoabele coifului, 
care este lăsat pe spate. Părul coboară pe umeri, in şuviţe risipite. 
Gura întredeschisă şi privirea îndreptată in sus ii dau o expresie 
patetică. 

Pastă cărămizie-deschis, urme bogate de culoare albli. 
înălţimea, 0,095 m. 
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Col. Dr. H. SLOBO~IANU, Bucu
reşti. 

Capul Athenei, cu coif. Panaşul 
coifului rupt, nasul şi gura lovite. Cu 
toată desfigurarea, se vede bine pă
rul lung, care coboară pe umeri. 
Pastă cărămizie, fără urme de 

culoare. 
Inălţimea, 0.065 m. 

® 

Col. Prof. M. HEROV ANU, Bucu
reşti . 

Capul Athenei cu diademă şi coif, 
din care lipseşte panaşul şi virful ari
pioarelor. Părul scurt iese de sub 
coif, dar lasă să se vadă cerceii ro
tunzi. 

Urme abundente de culoare ; tot 
capul este acoperit cu alb, la ochi se 
văd resturi de culoare albastră : bu
zele sînt vopsite cu roşu. 

lnălţimea, 0,05 m. 
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® ® 

® 

Col. GELLU NAUM, Bucureşti. 

Capul Athenei, cu cască. Faţa muti
lată ; cele două aripioare ale căştii, 
rupte. Părul strins simplu la spate, 
fără coc. 
Pastă cărămizie-deschis, fără urme 

de culoare. 
Jnăl ţimea, 0,06 m. 

Col. Prof. M. HEROV ANU, Bucu
reşti. 

Cap frumos de femeie. Ar putea fi 
o divinitate. (După presupunerea co
lecţionarului, ar fi Al.hena. determi
nare cu care nu putem li de acord, 
d in cauza vălului , a cerceilor şi a 
poziţiei capului). Acoperit cu un vii 
scurt. care cade unduindu-se deasu
pra frunţii, lăsînd să se vadă puţin 
din .Părul ondulat, strins la spate 
intr-un coc, pe car e se muleazA vii
lui. Virful nasului este rupt. ln urechi 
poartă cercei rotunzi. înclinaţia uşoa
ră a capului ii dă un aer divin. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme com

pacte de culoare albă. 
lnălţimea, 0,05 m : lăţimea, 0,035 

m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, 
Bucureşt i. 

Cybela ? - Este jumătatea 
anterioară din capul ullei di
vinităţi protectoare a cetăţii, 

cu coroana murală înaltă. Ca 
toate divinităţile din vremea 
respectivă, are părul lăsat pe 
umeri. Lipseşte marginea din 
stinga a obrazului. 
Pastă cărămizie, fără urme 

de culoare. 
lnălţimea. 0,06 m . 

Col. GEORGE BUZDUGAN, 
Bucureşti. 

Cybela ? - Aplica reprezin
tă o zeitate cu coroana mu
rală pe cap. Prost conservată. 
Nasul, uşor strimbat spre stin
ga. Lipsesc bucăţi din mar
ginea care o înconjoară, cum 
şi o parte din git. 

Pastă cărămizie, cu margi
nea şi suprafaţa cenuş ii , fără 

urme de culoare. 
Înălţimea, 0,075 m. 

® ® 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Cybela sau De meter? Baso
relief, reprezentind frontal 
capul zeiţei , cu părul lung 
pe umeri şi cercei sferici in 
urechi. Pe cap poartă o co
roană murală cu trei creneluri. 
Toată aplica e înconjurată de 
o margine, lată de 0.25-0,03 
m. 

Lipseşte marginea de jos, 
din stinga aplicii ; nasul şi 

marginea de sus, din stinga, 
lovite. 
Pastă cărămiziu-deschis, ur

me de culoare albă. 

lnălţime, 0,15 m . 

® 
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Col_. Dr. H. SLOBOZIA
NU, Bucureşti. 

Demeter - fragment u ln
tr-o statuetă arhaizantă . 

Zeii<~ poartă părul lung pe 
umeri, s tephane şi cercei in 
urechi. E prezentată fro~
tal. Faţa es te puţin lovită 

in dreptul gurii" ş i al na
sului. Trupul avea fără în
doială o poziţie rigidă. Are 
surîsul fix, comun tu turor 
divinităţilor din aceeaşi 

vreme, care aminteşte de 
zimbetul s tatuilor din e poca 
arbaică. 

Pastă cărămiziu-deschis, 

urme de culoa re albă. 
lnălţimea, 0,088 m. 

Col. V. CANARACHE (la Muzeul 
de Arheologie Constanţa). lnv. 1954. ® 

Demeter. Poartă coroană. Părul, 
despărlit la mijloc printr-o c~rare. 
este lăsat pe umeri in şuviţe m ari. 
răsucite. In urechi, cercei mari. 
Pastă cărămiziu-deschis. fără urme 

de culoare. 
lnălţimea, 0,063 m . 

Col. Dr. M. ATHANASIU. Bucu
reşti . 

Demeter, statuetă fragmentarii. 
Zeiţa, cu chipul sever. este repre
zentată frontal. Poartă stephane şi 

părul despletit pe umeri. Pe umă
rul drept se văd urmele chitonu
lui. Lipseşte partea anterioară a 
umărului sting. 
Pastă cărămiziu~deschis. urme de 

culoare albă. 
lnâlţimea, 0,07 m . 
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Col. Dr. M. ATHANASIU, Bucureşti. 

Demeter. - Capul divinităţ ii cu cala
thos şi cu părul pe umeri. Surisul zeiţei, 
puţin fix, aminteşte de statuile arhaice. In 
creştet, in spatele calathosului. o scobitură 
adîncă. 

Pastă cărămizie, urme de culoare albă. 
(nălţimea 0,045 m. 

® 

Col. E. JEBELENAL' . Bucureşti. 

Demeoter? Div initatea poartă o stephane, 
aşezată pe părul mărunt ondulat şi strins 
la spate. Faţa este gravă, chiar austeră ; 
trăsăturile sint u~or şterse de vreme. 

Piesa, care este o aplică (estampaj) are 
o margine lată in jurul coroanei. In jumă
tatea dreaptă, marginea este ruptă. 
Pastă cărămizie, urme de culoare albă. 
inillţimea. 0.10 m. 
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f. 

® 
Col. Prof. M. HEROVA NU. Bucu

reşti, 

··-
Demeler sau Chore '! - Fragment 

dintr-o statuetă. Zeiţa are &>ărul lung 
lăsat pe umeri : pe cap poartă ste
phane, iar in urechi cercei sferici. 
Faţa, uşor ştearsă de vreme. păs
trează încă s urisul care e~nimă mai 
toate ehi purile acestor · divinităţi din 
epoca clasică. Lipseşte trupul. de la 
umeri. 
Pastă cărămiziu-deschis. fărf1 ur

me de culoare. 
lnălţimea. 0,075 m. 

• 

® ® 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Demeter ? - Capul divinităţii cu 
stephane. Frumos executat. Părul nu 
este modelat. Nasul puţin mutilat. 
Lipse.şte părul de lîngă obraji. · 

Piesa este o aplică. 
P.astă cărămiziu-deschis, fără urme 

de culoare. 
'tnălţimea, 0,08 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZI.ANU, Bucureşti. 

Dionysos şi alte două personaje, pe un baso
relief fragmentar dintr-un vas. 

Scena il reprezintă pe zeu împreună cu o 
bacantă, care il sărută. La spatele lui Dionysos, 
un personaj care nu se vede, probabil un 
satir, care-I cuprinde cu mîinile de coapse. 

Bacanta es te îmbrăcată cu un chiton legat sub 
sini. Diooysos este gol, doar cu o ghirlandă 
care-·i înfăşoară trupul in diagonală. In picioare, 
sandale cu legături înalte. 

Person11jul din spate, 'căruia i se văd numai 
miinile şi piciorul sting, pare să fie gol. 
Pastă gălbuie-închis, fără urme de culoare. 
lnătţimea, . 0,046 m : lăţimea, 0.038 m . 

• 

® 

Col. · V. CANARACHE (la Muzeul de Al'heo
logie Constanta). Inv. 5343. 

Dionysos - copil. Zeitatea, cu bonetă frigiană. 
ţine in poala tunicii scurte trei mere. in mîna 
dreaptă un ciorchine de strugure, iar sub bra
ţul sting un cocoş, care vrea să apuce desigur 
fructele co~ilului. Stă pe un postament trapezoi
dal. La spate, un orificiu circular pentru aeri
s ire. 

Pastii cărămizie. 
înălţimea, 0,192 m. 
A .fost descoperită de colecţionar înainte de 

1940, într-un mormint, lîngă actualul stadion de 
pe şoseaua principală, cu prilejul săpăturilor 
pentru subsotut uzinei electrice a oraşului. 
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Col. Dr. ti. SLOBOZli\NU. Bucureşti. 

Nyke înaripată. In t>lin mers, îmbrăcată · in. 
tr-un chiton pe care şi - 1 ridici\ uşor cu amîn
două miinile, Vintul îi fluturii faldurile şi-i li
peşte veşmîntul de corp, lăsînd să se vadă miş
carea picioarelor. Piirul ii cade lung pe umeri. 
Pe cap poartă o coroană, din care se desprinde 
vălul căzut pe spate. 

Aripa stingă, foarte mare, este ruptă şi lipită. 
cea dreaptă lipseşte. Are un orificiu, pentru a 
fi fixată in perete. 

Pastă cărămiziu-deschis, fără urme de cu-
loare. 
lnălţimea, 0,085 m. 

Col. Dr. M. i\THANASIU, Bucureşti. 

Nyke fără aripi. Zeiţa, uşor aplecată 

in faţă, in mers avintat. cu t>iciorul drept 
uşor indoit. Imbrăcată in chiton lung, cu 
coroană şi văi atirnind pe spate. 

Piesa este lucrată grosolan. Spatele. ne
ted şi plat. 
Pastă cărămizi e, urme de culoare albă. 

lnălţimea. 0,085 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Nyke. statuetă fragmentară. Lipseşte par
tea superioară (de la talie în s us), pi
CiOI"UI drept de la genunchi şi piciorul 
sting de la gleznă. Spatele este spart şi li 
pit. Are gaură dreptunghiulară de aerisire. 
Faldurile chitonului şi himationului sint 
agitate de bătaia vintului. Zeiţa păşeşte cu 
piciorul dre1H inainte, puţin ridicat şi de:~
g(llit în mers, Piciorul s tîng se străvede 
prin chitonul lipit de el. 
Pastă cărămiziu-deschis, cu urme de 

culoa re albă. 
lnălţimea, 0,165 m. 

® 

Col. Prof. M. HEROVAi'!U, Bucureşti . 

Nyke sau menadă ? - In J)rofil. in plină 
mişcare, cu părul desfăcut. ţine in mina 
dreaptă o coroniţă. din care atîrnă pan
glici. In mina stingă. lăsată in jos, ţine 
un obiect neclar. poate un vas. lmbrăcati 
intr-un chiton care-i lasă braţul drept J:OI 
şi ii mulează graţios piciorul, făcînd fal
duri. 
Lipseşte partea de jos (puţin din picio

rul sting). 
Pastă cărămiziu-deschis ; n -a păstrat 

urme d e vopsea. 
Jnalţimea , 0,05 ; lăţimea 0,03 m. 
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Col. ~r. H. SLOBOZlANU, Bucureşti. 

Amymone. basorelief. Nimfa în picioare, 
cu genunchiul drept uşor îndoit, sprijinin
du-se pe stingul. E îmbrăcată cu un ehi
ton fără mîneci. legat mai sus de talie. In 
mîna dreaptă ţine U!l vas (hydrie) ; mina 
stîngă, îndoită, este adusă pe umăr. 
Pastă cărămiziu-deschis. fără urme de 

culoare. 
lnălţimea. 0,042 m. 

® 

@ 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

Poseidon şi nimfa Amymone, în scena impacaru. Basorelief 
fragmentar. Zeul ţine in mîna stingă tridentul ; mina d·reaptă e 
întinsă, lateral, pe umărul nimfei. 

P oseidon, în atitudine de repaos, cu capul întors spre nimfă, 
este acoperit de la mijloc in jos de un veşmînt căzînd in falduri, 
din care un capăt este adus pe umărul. stîng. Partea 'de sus a 
corpului este goală. 

Amymone priveşte drept inainte şi îşi ridică mîna spre umă
rul pe care. a pus mina zeul. ln mina dreaptă ţine probabil un 
Yas, astăzi pierdut Stiţ tot in a titudine de repaos, cu J)ic iorul 
drept puţin îndoit. Este îmbrăcată intr-un chiton lung, J.egat la 
talie. Sub fald urile moi se ghiceşte genunchiul îndoit. Vipseşte 

puţin din părul zeiţei. 
Pastă cărămiziu-desch.is ; ,în păr, urme de culoare albă şi 

roşu-brun. 
lnălţimea , 0.042 m. 
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® 
Col. MUZEULUI DE 

AHHEOLOGJE Con-
stanta. lnv. 1892. 

Eros. cu aripile de~
chise. Ţine mina dreaptă 
pe lîngă corp. iar pe cea 
stingă la spate. Pe cap 
poartă o cunună . Faţa 

este 'itirb•tă. In spate are 
o gaură pentru agăţ.at. 

Pastă cărămizie. fără 
urme de culoare. 

lnălţimea. 0.10 m. 

Col. E. JEBELEANU. Bucureşti. 

Eros , gol. \'eşmintul ii acopera 
doar bratul s ting. Cu mina dreaptă 
line cuiele veşmintului. in felul in 
care Eroşii funerari ţin facla in
toarsă. De o parte şi de alta a ume. 
rilor se văd urmele aripilor mari. 
Lipseşte capul şi partea de sus a 
aripi lor. Este reprezentat cu un efeb 
cu forme lungi şi subţiri. in propor
tiile căruia s-ar J>Utea recunoaşte 
canonui lui Lysip. 

Piesa este un basorelief-aplică. 
Pastă cenuşiu-deschis. gătbuie la 

exterior, cu urme de culoare albă. 
Înălţimea, 0.095 m. 

@ 

Col. Ur. H. SLOBOZtANlJ, Bucu
reş ti. 

E:ros, . !{OI. Veşmîntul ii aCOJ>eră 
doar braţul s tinl{. fi lipseşte caJ>UI. 
Slab reluşat. S1>alele l>hlt al aces
tei aplici are în dreJ>Iul omoplalilor 
o gaură de aens1re sau de atirnat. 
Pastă cărămizie. urme de cu loare 

albă. 
Inălţimeu, 0.10 m. 

® 
Col. MUZEULUI DE 

ARHEOLOGIE Constan
'ţa. lnv. 14.987. 

Eros. Divinita te in 
p1C10are. cu un culathos 
pe cap. Pe umărul sting 
se observă veşmîntul 
care cade in falduri pînă 
la picioare. Lucrare în
grijită. detalii anatomice 
realist prinse. 
Pastă cărămizie, cu 

urme de culoare albă pe 
corp şi 1>e ari l>ă. 

Înălţimea, 0,11 m : lă
ţimea, 0.59 m. 



www.ziuaconstanta.ro

@ 

Cot. Dr. H. SLOBOZIANU, 
Bucureşti. 

Eros - efeb. Părut lung ii 
cade pe umeri ; pe cap, cata
thos. Pe umărul sting se vede 
urma unui văi care- i acoperea 
probabil şi braţul. Deasupra 
umărului drept a rămas un 
fragment de aripă . Capul este 
uşor aplecat in jos, spre stin
~a ; buzele, întredeschise, schi
ţează un zimbet vag. Lipsesc 
braţele, a r ipa stingă şi jumă
tate din cea dreaptă, piciorul 
drept de ta genunchi, piciorul 
sting de sub genunchi. 
Pastă cărămiziu-desch i s, cu 

urme de culoare albă. 
lnăl(imea, 0,12 m. 

Col. GELLU NAUM, Bucu
reşti. 

Eros, copil. Cu văi pe cap 
şi cu o tunică scurtă, trecută 
cruciş peste piept. Capătul din 
dreapta este ţinut cu mina. 
Tăietura picioarelor indică po
ziţia de mişcare : tocmai fă
cea o săritură, t•u piciorul 
drept ridicat. Acelaşi lucru 
indică şi privirea atentă, in
dreptată in jos. Lipsesc picioa
rele ş i aripa dreaptă : faţa este 
mutilată. 

Pastă gălbuie, fără urme de 
culoare. 

lnălţimea, 0,08 m. 

® 

@ 

Col. SEVEREANU ( lu Muzeul oraşului Bucureşti). 
Eros - efeb. Cu polos pe cap. cu aripi mari desfă

cute, îmbrăcat cu o tunică care-i acoperă doar bratul 
stinJ:. Cu mina dreaptă (ine celălalt capăt al tunicii. 

Piesa. o aplică, âre in spate, in dreptul umerilor, o 
s t reaşină cu o gaură mică, pentru s us pendat. 

Pastă cenuşie. urme de culoare albă peste tot. 
fnă lţimea, 0,115 m . 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap de bărbat. Attis? Poartă păr 
Jung, ondulat şi bonetă frigiană. 
Ochii, adînciţi in orbite, privesc pu
ţin patetic ; fruntea are o uşoară 
umflătură intre sprincene : nasul 
este mare şi drept, gura întredes
chisă .. F igurina se termină jos prin
tr-o parte l ăţită, care ii serveşte 
drept postament. ln spate are o gau
ră dreptunghiulară de aeris ire, iar 
in c~;eştet una circulară, astupată cu 
un dop de pămînt ars (poate un rest 
dintr-o podoabă care lipseşte). Pos
tamentul este spart in dreapta. 

Pastă cărămizie : in păr, urme de 
culoare albă şi roşu-brun. 

lnălţimea, 0,125 m. 

Col. Prof. M. HERO
VANU, Bucureşti. 

Altis sau dadofor ? 
Poartă bonetă frigianâ. 
Capul, intors s pre dreap
ta, priveşte in jos. 'Mai 
curind un dadofor decît 
Attis. 
Pastă cărămiziu-des-

chis, fără ur01e de cu
loare. 

lnâlţimea, 0,046 m. 

@ 

Col. Dr; H . SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Cap de bărbat. Dado(or ? Poartă bonetă 
frigianâ. Părul lung, privirea spre d reapta. 
Statueta este legată de cultul lui Mithras 
şi reprezintă ptobabil pe unul d in cei doi 
purtători d e faclâ (dadofori) care-i intovă
răşesc pe zeu la sacrificarea taurului. 

In scena sacrificiului, unul dintre dado
fori ţine facla întoarsă şi priveşte in jos, 
simbolizind frigu l şi moartea. Celălalt, care 
ţ ine facla drept, simboljzitid căldura şi 

viaţa, priveşte în s us, aşa cum priveşte şi 
capul de faţă. · 
Faţa este lov ită in două locuri (obrazul 

sting şi n asul). · 
Pastă cărămiziu-deschis, fară urme de 

culoare. 
lnălţimea, 0,046 m. 

r 
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® 
de Arheologie Const:\nţa). lnv. 1894. 

Cap de bărbat. (Mithras, dadofor 
sau Atlis ?). Poartă bonetă frigiană 

cu virful întors. Trăsături excepţ io

nal de frumoase. de lip a siatic : ochi 
foarte alungiţi, pomeţi reliefaţ i, buze 
foarte accentuate, gura larg tăiată, 

nasul muti lat. 
Pastă cărămiziu-deschis ; in păr, 

urme de c uloare brun-roşcat. 

inălţimea , 0, 105 m. 

CoJ. GELLU NAUM, Bucu
reşti. 

Gap de hermâ cu zeul Her
mes, replică' arhaizantă-elenis
lică , frumoasă, a lui Hermes 
Propylaios al lui Alcamenes, 
statuie apreciată şi reprodusă 

în special .de regii atalizi din 
Asia Mică. Nasul puţin rupt. 

Pastă cărămizie, fără urme 
de culoare. 

ină lţimea, 0,054 m. 
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Col. SEVEREANU (la Muzeul Oraşu
lui Bucureşt i). 

Pne~p. Zeul gol, şezind, cu miinile 
pe abdomen. Capul mare, chel, cu 
barbă, urechi mari de animal. Zim
bet echivoc, subli niat de buzele sub
firi. 

Pastă galbenă. urme de culoare 
roşie. 

lnăl!imea, 0,08 m. 

® 

® 

Col. SEVEREANU (la Muzeul Oraşului Bucu· 
reş ti). 

Priap. Lucrat rudirn•mtar. 1'tliinile in şold , ab
domenul impins inainte, frun tea foarte bombata, 
nasul m.are ş i gros ; ochii, două adincituri sub 
arcadele proeminente, g ura· abia schiţatâ ; barba 
lungă, despărţ ită in două, ·se urcă pe porneţi. 
Părul dispus ca o coroană în jurul capului. Mîi
nile se lipesc pe şolduri fără nici o diferenţiere, 
picioarele abia se desprind din masa de lut. 

Nu este turnat in t ipar, ci luc rat cu mina. 
Pa'ttă cărămiziu-deschis, fără urme de culoare. 
lnălţimea, 0,10 m. ® 
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Col. Prof. M. HEROV A. NU, Bucureşti. 

Pan. Pe un căpăcel rotund, modelat in 
basorelief, capul divinităţii, cu părul lung, 
cu o ghirlandă şi cu două corniţe drepte-, 
aurite, deasupra · frunţii (poate un Pan 
imberb). 

Piesa e prost conservată, faţa frumoasă 
este ştearsă de "reme. Lipseşte o treime: 

Pasta cărămiziu-deschis, urm e de culoa
re albă in pâr şi in j u rul capului şi aurie 
pe corniţe. 

fnălţimea, 0,&4-s· ru. 

Col. Dr. H. SLOBOZIA.NU, Bucureşti. 

Pan, statuetă fragmentară. Lipseşte par
tea de sus a corpului - cu cap, umeri şi 

braţe - pina la piept şi picioarele mai jo~ 
de genunchi. Picioare . de capră, acoperite 
cu blană. Peste mijloc e!jle legat cu o cin
gătoare. aplicatii la retuşare, din care un 
capăt atîrnă !)e coapsa stîngă. Cingătoa
rea; căreia ii lipseşte o bucată din faţă, se 
intrerupe la s pate. 
Pastă cenuşie la mijloc şi cărămiziu

deschis la exterior. 
Urme de culoare albă in alveolele care 

imită b lana . 
inălţimea, 0,.08 m. @ 
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Col. SEVEREANU (la Muzeul Oraşului Bucureşti). 

Pan. Stă Pe o stîncă. Arc picioare de capră, pe care 
le ţine incrucişate. Pe spate. o blană înnodată sub barbă. 
Ţine în mîna dreaptă naiul, iar în stînga cornul abun
denţei. Părul este despărţit la mijloc, printr-o cărare. 
Sint vizibile cele două corniţe caracteristice. Are mus
tăţi şi barbă. Nasul este rupt. 

Spa tele neted , nelucrat, are un orificiu rotund de 
aerisi re. 
Pastă poroasă, cărămizie, fără urme de culoare. 
lnă l ţ imea, 0,21 m. 

Col. SEVEREANU (la Muzeul Oraşului Bucureşti). 

Pan. In picioare, înfăşurat într-o tunică scurtă. Pe 
capul mare, vîrît între umerii inguştî, se văd corni
ţele (cea ~in dreapta mai bine păstrată). Picioarele, 
incAltate cu cizmulite, sint rupte deasupra gle&nelor. 

Fiiurina are. o spărtură in s patele capului. 
Pastă cărămizie, fără urme de culoare • 
lnălţimea, 0,09 m. 

® 
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Col. GELLU NAUM, Bucureşti. 

Cap de Silen. Aplică ornamentală, 

reprezentînd un demon din ciclul 
lui Hefaistos şi un satir cu barbă. 
Mica din compoziţia ceramicii şi ar
gila indică provenienţa din Asia 
Mică. 

Pastă cărămizie. 

lnălţimea, 0,103 m ; lăţimea, 0,10 m. 

® 

Col. Dr. H. SLOBO
ZIANU, Bucureşti. 

Masca unui Silen, 
Poartă pe frunte o cu
nună de frunze de vită, , 
Barbă modelată jn Şu
vife răsucite şi mustăţi 
lungi, lăsate in jos. Re· 
licfurile, slab retuşate, 
apar foarte şterse,. fiind 
şi corodate de xreme . 

. Pastă cărămizie, fără 
urme de culoare. 

fnălfimea, 0,057 m. 
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® 
Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Bust de sirenă cu aripi. Aplică, cu 
o mică gaură în streaşina din spate. 
Pastă cărămizie, cenuşiu-gălbuie. 

Urme de alb. 
fniiJimea, 8,06 m. 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

Hydroforă. Se păstrează capul, cu vasul pe 
creştet. Părul ondulat, lăSat pe umeri, este dat 
după urechi. Vasul este ţinut cu mîna dreaptA. 
Se mai vede palma şi puţin din Incheietura mîi
nii. Capul mic, ţinut drept, este puţin rigid. Tră
săturile feţei, deşi nereliefate. nu sint lipsite de 
farmec. Spatele nefinisat, ca şi intreaga piesă, au 
fost lucrate cu oarecare neglijenţă şi neîndemâ
nare, după cum se vede şi din mîna grosolani 
care Jine vasul. După stil, aparJine sec. V-IV. 
Pastă cărămizie, fără urme de culoare. 
lnilţimea, 0,038 m ; lăfimea 0,02S m. 

® 
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® · 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Dansatoa1·e sau menadă ? lmbrăca
tă intr-un chiton, legat sub sîni cu o 
cingătoare lată. Este surprinsă in 
plină mişcare. Chitonul scurt, lipit· de 
coapse, lasă să se vadă picioarele, 
desfăcute intr-un pas mare. Pe umă
rul drept s-a mai păstrat un rest din
tr-un obiect neidentificat. Lipsesc 
capul, braţele ~i picioarele, mai sus 
de genunchi. 

Pastă cărămizie, fără urme de cu
loare. 

lnăl!imea, 0,07 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Hydroforă. Figurină fragmentară, cu braţele 
ridicate in sus. Pe cap, o amforă răsturnată cu 
gura în jos, sprijinită pe un colac numit de ro
mari "areuJum" sau ,,cesticilus" (în româneşte : 
oblanic). 

E Lucrată grosolan, cu pereţii gro~i. Trăsăturile 
sint neretuşate şi fără relief. Lipsesc 2/3 din corp: 
în faţă, deasl,lpra sinHor, iar în spate, din talie. 

Pastă cărămiziu-deschis-gălbuie, cu urme de 
culoare albă. 

lnălţimea, 0,09 m. 

® 

@ 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
re~ti. 

Dansatoare sau menadă ? Se păs
trează numai capul, cu coroană. Bra
ţul drept este ridicat deasupra capu
lui. ln mina stîngă ·ţine un obiect, 
poate un instrument muz!cal. Capul 
este aplecat putin pe spate, într-o 
atitudine extati~ă. 
Piesă neproporţ:ionată, lucrată gro

solan, dar totuşi expl'esivă. 
Pastă cărămiziu-deschis, fără urme 

de culoare. 
lnalţimea, 0,05 m. ----
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@ 

Col. Dr. H. SLOBOZlANU, Bucureşti. 

Oansatoare. Statuetă fragmentară. Hima
tionul lasă gol braţul drept şi acoperă 
braful sting, care tine un instrument. Oan
satoarea se acompaniază din tympanon. 
Piesa este slab retu~ată, mîinile sint gro
solan lucrate, dar mişcarea corpului. uşor 
inclinat pe spate, este destul de firească. 
Lipseşte capul şi partea de jos a trupului, 
de la coapse. 

La spate, o gaură rotundă de aerisire. 
Pastă cărămizie, fără urme de culoare. 
lnăllimea, 0.063 m. 

® 

<Al. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Dansatoare in mişcare. Se acompaniază 
din liră. Mi~carea avintată agită faldurile 
chitonului, din care iese vîrful piciorului, 
abia atingind pămîntul. Instrumentul, ru
dimentar modelat, este tinut în mina stîn
gă. Cu mina dreaptă dansatoarea atinge 
coardele. Torsul, şi probabil capul, care 
lipseşte, sint intoarse spre dreapta. 

Are un postament în·gust, dreptunghiular. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de cu

loare albă. 
tnălţimea, 0,045 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZJAN\J, 
Bucureşti. 

Fragment dintr-o statuetă re
prezentind o femeie care cîntă 
la harpă. Veşmîntul, răsucit, o 
acoperă de la coapse in jos. I n 
dreapta, harpa înaltă, cu mar
ginea inelată. Lipseşte partea 
de sus a figurii şi a harpei. 
Pastă găJbuie, cu urme d e 

culoare albă. 
lnă!Jimea, 0,11 m. 

@ 

• 
1 

.., 
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Col. GELLU NAUM, Bucureşti. 

Menadă cu capul dat pe spate, cu mina stingă in şold 
'i cu sinii dezveliti. Pe cap poartă coroană de ospăt. 
Lipseşte jumătatea' inferioară a statuetei. 

1 

·· Piesă rudimentar lucrată, cu reliefuri foarte ~terse ; 
poziţia capului stingaci redată, prin ingroşarea exace
rati a 1itului. Miinile grosolan f~cute : buclele părului 
su1erate de nişte proeminenţe sferoidale, disproporţio
nat de mari. 

Spatele, vac modelat, are linia dintre omoplaţi adin
cită, pentru a accentua mişcarea violentă. 

Pastă &Aibuie, fără urme de culoare. 
lnilţimea, 0,05 m. 

® 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Bocitoare ? Fragment dintr-o sta
tuetă cu subiect funerar, Părul, lung; 
pe cap, o coroană-colac. Mina stingă 
e adusă la cap, in semn de jale. Faţa 
mutilată. Piesă iucrată cu stingAcie. 
Bratul si trupul executate cu mîna, 
fără tip'ar. Jumătatea dreaptA a tru
pului lipseşte. 
Pastă cărămizie, fără urme de cu

loare. 
lnălţimea, 0,085 m. 

7i 
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Col. Prof. H. HEROV ANU, Bucureşti. 

Capul unui tînăr, desâvirşit executat. Es
te un exemplar care imită cu succes vreo 
statuie, probabil de marmură, a unuia din 
marii sculptori din sec. IV l.e.n. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de cu

loare albă, mai ales in cutele părului. 
lnălfimea, 0,017 m: lăţimea, 0,03 m. 

® 

@ 

Col. Dr. H. SLOBO
ZIANU, Bucureşti. 

Efeb. Capul cu părul 

ondulat in şuviţe, rCJU
Iat aşezate de jur im
prejur. Trăsăturile retu
şate sint feminine ; spa
tele nelucrat. 

Pasti · cărămiziu-des

chis, urme de culoare 
roşcată în păr. 
lnălţimea, 0,04 m. 
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@ 

Col. Dr .. H. SLOBOZIANU, 
Bucureşti, 

Efet5 ? Cap cu trăsături fe
minine. Spatele, nefin"isat, nu 
poartă nici o urmă de coafu
ră. 

Capul, împodobit cu o ban
dă, are poziţia uşor înclinată 
a capetelor de femei din seria 
tanagreană. Trăsăturile sînt 
prost retuşate; spatele capu
lui este disproporţionat de 
mare. 
Pastă cărămiziu-deschis; in 

pă.r, urme de culoare brun-roş
cată. 

lnălţimea, 0,037 m. 

® 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO· 
GIE Constanţa. lnv·. 1089. 

Cap de Efeb. Părul tuns scurt, in 
bucle scurt.e pe frunte. Restul capu
lui, în special partea de la ceafă, 

neîngrijit lucrată. Ochii bine contu
raţi, cu arcadele sprîncenelor proe
minente ; nasul mare, cu nările um
flate; gura adinc tăiată; bărbia scur
tă. 

Pastă cărămizie. 

lnălţimea, 0,050 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

· · .. • · Efeb. Ar putea. fi · Şi ·panisc, 'Pen.trQ · t:ă 
se pare eli s-ar vedea pe frunte urmele 
cornitelor. 

Ochii figurinei sint mari şi accentuaţi. 
Pleoapele, .groase, au. o deschidere mai ma
re şi mai pronunţată decit la alte statue
te de lut ars, dind impresia că imită . o 
statuie de marmură. Nasul este mutilat. 
Pastă cărămiziu-deschis, fără urme de 

culoare. 
lnălţimea, 0,044 m. 81 
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Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

HermafrodiL Trupul frumos modelat a l unui tînăr cu for
me leminine, într-o atitudine de repaus. Pe cit se poate de
duce din fragmentul conservat, braţele erau depărtate de 
corp, dreptul mai mult, stîngul mai puţin. O cingătoare rii
sucită, legată intr-un nod sub bratul stîng, U înfăşoară de 
jur imprejur trupul gol, coborînd p~ şoldul drept. De la nod, 
aiîrnă de-a lungul corpului o coadă lungă, in falduri. Cin
gătoarea, care este aplicată, a fost finisată şi la spate, după 
cum finisat este şi spatele statuetei, căreia îi lipseşte capul, 
braJele de la umăr şi picioarele de la genunchi. Nu are gau
ră de aerisire. 
Pastă cărămiziu-deschis: în cutele cingătoarei se păstrea

ză urme de culoare albă. 
lnâlţimea, 0,085 m : l ăţimea, 0,04 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu.reşti. 

Herma frodit? Tînăr gol, legat peste pîn
tece cu o cingătoare răSucită şi ionodată pe 
şolduri. Picioarele sint rupte puţin mai jos 
de incheietura coapselor, permiţînd să se 
vadă pozijia lor, care era cea obişnuită, în 
repaus : dreptul inainte, puţin indoit, greu
tatea corpului fiind lăsată pe piciorul sting. 
Lipseşte capul, gitul şi braţele. 
Pastă cărămiziu-deschis-gălbuie; urme de 

culoare albă şi roşie la cingătoare. 
lnâlţimea, 0,105 m. 

® 
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Col. V. CANARACHE (la Muzeul d~ Arheo
logie Constanta) Inv. 1885. 

Hermafrodit. .Statuetă fragmentară, nud cu 
forme feminine. Tunica, primii pe umArul stîne, 
este strinsă şi ruucită intr-o cingătoare care tre
ce în diagonalA peste mijloc. Lipseşte capul, bra
fele cu pieptul şi umărul drept, cum şi picioarele 
de deasupra genunchilor. 

Pastă- cărămiziu-deschis, fără urme-de . culoare. 
lnălfimea, 0,145 m. 

@ Col. Dr. H. SLOBOZJANU, Bucu~ti. 

Cap de bătrîn, poate capul unui actor tragic, 
de un tip neobişnuit şi de o expresivitate rar 
Intilniti la figurinele de lut. 

Retuşarea, fAcuti cu un instrument ascafit pe 
pasta inci moale. este foarte accentuafi.. 

Pasti cirimiziu-deschis, aproape galbeni, fără 
urme de culoare. · 

lniltimea, 0,045 m . 

83 
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Col. Dr. H . SLO
BOZIANU, Bucureşti. 

Cap de femeie, a
coperit cu himationut 
care se încrucişează 
sub bărbie. Puţin 
aplecat pe spate, spre 
dreapta, capul priveş
te visător in sus. Na
s ul şi gura, ooroda
te: din · spate lipseşte 
1/3: capul spart ş i li 
pit. 

Pastă cărămizie lu 
m~jloc şi gălbui-cenu
şiu spre margine: ur
me de culoare albă. 

lnălţimea , 0,045 m. 

Col. Prof. M. HEROVANU, 
Bucureşti. 

Cap de femeie, acoperit cu 
un vă) incrucişat pe umeri şi 
care-i umbreşte ochii. Capul, 
de dimensiuni foarte mici, es te 
aplecat, cu o uşoară tristeţe, 
intr-o parte. 

Pe faţa neretuşată trece aH 
văi subţire, transparent; abia 
vizibil. 

Piesa este de s ine stătătoare, 
cu partea de jos lăţită pentru 
a-i servi de postament. 

Pastă cărămiziu-deschis, fără 

urme de culoare. 
fnălţimea, 0,032 m. 

® 
Col. Prof. M . HEROVANU, Bucu

reşti. 

Cap de femeie, acoperit aproape in 
întregime. F runtea legată cu o bantii 
lată. Fata, bărbia, gura, nasul, acope
rite cu ' un văi. Pe cap şi-a ridicat 
himationul care stă ascutit peste coc, 
ca o glugă . Au rămas · liberi doar 
ochii, care privesc trist - şi puţin 
din păr deasupra frun!ii. Capul este 
inclinat si intors s pre dreapta, com
pletind ~xpresia tristă a !efe i. 

Pastă cărămizie, fără urine de cu
loare. 

Înălţimea, 0,035 m : l ăţimea, 0,02 
m. 
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® 
Col GELLU NAUM, Bucureşti. 

Bust de femeie, frumos drapată intr-un bimation care-i 
acoperă capul, obrazul drept, bărbia şi gura. Expresia figurii 
demnă şi gravă. Pe cap poartă probabil o diademă, pe care 
o ascunde vălul. Jn spate are o gaură mică, circulară. Lip
seşte jumătatea corpului de la talie in jos, cum şi braţul drept. 

F igurina, mai mare decit majoritatea stauetelor, este una 
dintre piesele frumoase ale coroplasticii. 
Pastă gălbuie, strat lucios şi resturi masive de culoare albă. 

Înălţimea, 0,11 m. 

® 

8i 
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@ 

Col. Prof. M. HEROVANU. 
Bucureşti. 

Cap de femeie, ingust, cu 
fruntea înaltă, cu părul ondu
lat, impletit intr-o coadă lă

sată pe spate. Capul se înclină 
pe umărul drept, cu o gratie 
fermecătoare. Himationul aco
peră o parte din obrazul drept 
şi gura. Lipseşte nasul intreg. 

Pastă . cărămizie ; in păr, ur
me de culoare ro~cată. 

Înălţimea, 0,033 m. 

@ 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE CONSTANŢA. Inv. 1091. 

Cap de feme ie imbroboditâ strins. 
fn spate, cocul proeminent. Ochii 
conturati, cu sprincenele si pleoapele 
trasate.' Gura strîmbă, pr~babil pen
tru a ex prima durerea. 
Pastă cărămizie, cu urme de vop

sea in pHurile vâlului. 
lnălţimea , 0,038 m. 
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Col: 1. BĂCAOANU, (la Muzeul de Arheologie 
Constan!a). Inv. 5298. 

Cap de remeie lucrat fără prea multă gnJa. 
Înainte de ardere a fost turtit J>e partea stîngă, 
inci t este asimetric. Părul , împărţit in două la 
mijlocul capului, este aranjat numai in jurul 
ovalului feţei . ln spate, nelucrat. Piesa este 
spartă mai mult de jumătate. 

Pastă cărămizie. 
lnălţimea, 0,039 m. 

@ @ 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

Cap de femeie. Amuletă barbară. Faţa, asime
trică, are ochii ca două inele rotunde, inegale; 
nasul şi gura stri'mbe, obrazul drept teşit, fruntea 
acoperită în intregime de păr. In dreapta, mo
delat fără vre-o intenţie precisă. Pe obrazul drept, 
incepind de la ureche, trecind pe bărbie şi pier
zindu-se apoi spre stînga, o barbă scurtă. 

Amuleta are forma unui cerc ne regulat. Sus, in 
s pate, o gaură mică de atîrnat. 
Pastă cărămizie, urme de culoare albă. 

lnălţimen, 0,075 m. 
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Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE CONSTANŢA. lnv. 12364. 

Cap de femeie cu coafura foarte 
înaltă, peste care trece un văi, căzînd 

în jos, pe umeri. Faţa este tocită. 
Pastă cărămiziu-deschis : urme de 

culoal'e roşiatică. 
Inălfimea, 0.062 m: lăfimea, 0,03 m. 

@ 
Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu

reşti. 

Cap de femeie. Amuletă de prove
niEmţă barbarii. Părul este indicat 
prin cîteva linii oblice, de o parte 
~~ de alta a obrazului. Faţa, asime
trică, are un ochi rotund, iar celă
lalt alungit, nasul strîmb şi fruntea 
teşită. 

Tot capul este inscris intr-un cerc 
cu marginea neregulată. 
Pastă gălbuie, urme de culoare 

albă. 

lnăllimea, 0,038 m. 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE, Constanta. Inv. 14709. 

Cap de femeie. Detaliile feţei uşor 
estompate. Păful bine realizat, cu că
rare la mijloc. O panglică s trînge, 
deasupra rruntii. două bucle. 
Pastă cărăm'izie, cu urme de vop

sea albă. 
lnălţimea, 0,048 m. 
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Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE Constanţa. lnv. 4682. 

Cap de femeie. Trăsături realiste, 
coafură frumos realizată, cu cărare, 
acoperită cu văi. 

Pastă gălbuie, cu urme de vopsea 
roşie. 

lnălfimea, 0,053 m ; lăţ imea 0,048 
m. 

Col. MUZEULUI DE ARHEOL().. 
GIE, Constanta. lnv. 5324. 

Cap de femeie. împodobit cu o co
ronitâ în formă de semilună, care in 
part~a de sus are o incizie. Părul , 
pieptănat cu cărare la mijloc şi cu 
coc la spate. Nasul şi gura mult ştir
bite. ln urechi, cercei mari. 
Pastă cărămizie. 
lnălţimea, 0,04 m. 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE Constanţa. Iov. 1087. 

Cap de femeie. Faţa lungă: păru l, 
făcut rulou in jurul frunfil, atîrnă 
peste urechi. Pe cap, o beretă. Par
tea din spate a figurinei, lipsă. 
Pastă cărămizie. 
lnălţimea, 0,043 m. 
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Col. Prof. M. HEROVANU, Bucure!j1i. 

Amuletă reprezentind un cap de feme ie impo
dobit cu o ghirlandă de frunze, care nu-l încon
joară complet, ci incepe din dreapta, de pe 
frunte, ingustindu-se in stînga şi urmînd contu
rul amuletei pînă jos. Obrazul drept, mutilat pe 
alocuri. 

Pe spatele plat se vede restul inelului de ce
ramică cu care se suspenda amuleta pe piept. 
Pastă cărămiziu-deschis : in adinciturile frun

zelor, urme foarte slabe de culoare albă. 
lnălţimea, 0,105 m. 

® 

Col. Dr. H. S LOBOZIANU, Bucureşti. 

Amuletă reprezentind un cap de femeie, deo
sebit ca tip fizic de celelalte statuete, care - cu 
toată varietatea de trăsături - redau în marea 
lor majoritate un tip feminin grecesc. Faţa mai 
mult rotundă, cu pomeţii obrajilor proeminenţă; 
nasul, mic, nu este unit cu fruntea intr-o linie 
dreaptă ; ochii mari, puţin trişti şi depărtaţi ; 
gura mică, rotundă, cu buze foarte groase. Pe 
cap un văi, cu bordură ondulată, care încadrea
ză faja de jur imprejur. 
Pastă cărămiziu-deschis, cu nisip mult : urme 

de culoare albă. 
lnălţimea, 0,072 m. 
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® 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucure~ti. 

Cap de femei e. coafat după moda sec. 
III, cu părul despărţit în felii late şi 
strînse intr-un coc. în urechi, cercei mari, 
sferici. Faţa are o expresie de dispreţ şi 
de durere, care nu este comună statuete
lor de Tanagra. Părul este finisat in amă
nunt şi la spate. Spatele capului pu!in 
s pa rt. 

Pastă cărămiziu-deschis : in pâr, urme 
de culoare roşu-brun. 
lnălţimea, 0,045 : lăţimea, 0,028 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Cap de J'em eie , cu părul ridicat pe creş
tet şi ţinut cu o panglică lată. Cercei piri
formi în urechi. Piesa s lab retuşată şi ne
finisată la spate. 

Pastă cărămiziu-deschis, fără urme de 
culoare. 

Înălţimea, 0,043 m. 
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Col. Dr. M. ATHANASIU, Bucureşti. 

Capu l acesta, cu trăsături delicate, poa
te fi al Afroclilei, dar poate reprezenta şi 
o femeie oarecare, împodobită de meşter 
cu o diademă crenelatâ, din care lipsesc 
3/4. Părul, lăsat larg pe timple, este strins 
la spate în două coruri. In urechi, cercei 
sferici. 

Pastă cărămiziu-deschis : in pâr, urme 
de culoare albă şi brun-roşca t. 

lnăltimea, 0,05 m. 

@ 

Col. GEORGE· BUZDUGAN, Bucureşti. 

Spre deosebire de majoritatea femeilor 
reprezentate cu capul gol sau acoperit cu 
himation, această femeie poartă o bonetă, 
care-i cuprinde tot părul, lăsindu-1 liber 
numai in faţă. Marginea bonetei este le
gată cu o pangli că. Capul, inclinat spre 
stinga, este frumos retuşat, cu trăsăturile 
accentuate. Spatele este lucrat cu grijă. 

Pastă cărămizie : urme de culoare albă. 
lnălţimea , 0,054 m. 
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@ 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap de femeie. Pieptânâtură cu 
două cocuri, ridicate mai s us. Cercei 
rotunzi. Oiademă cu marginea din
ţată. Lucrarea este finisatâ şi la 
s pate. 

Pastă cărămiziu-gălbuie, urme de 
c:uloare albă. 

lnălţimea, 0,06 m. 

Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Cap de femeie inclinat pufin spre 
s tînga ş i împodobit cu o diademă 
uşor crestată pe margine. Părul fru
mos ondulat, puţin umflat in părţi. 
pe urechi, apoi strins intr-un coc 
dublu, depărtat de git. In urechi. 
cerc:e i sferici. Diadema arc margi
nea ruptă in dreapta. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de 

culoare albă . 
lnălpmea. 0,05 m. 

. .. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucu
reşti. 

Cap inclinat uşor 

stinga. Coroană subtire 
frunt e, de sub care cad 
urechi bucle ondulate. 
s pate, nimic. 
Pastă cărămiziu-gălbuie. 

lnălpmea. 0.04 m. 

spre 
pe 
pe 
La 

Col. Dr. M. ATHANASIU, 
Bucureş ti. 

Cap de fată tinără, cu 
părul ridicat in creştet şi adus 
sub o basma, care se încruci
şează deasupra frunţii şi se 
innoadă la s pate. 

Piesă puţin ştearsă de vreme. 
Pastă cărămiziu-deschis: fără 

urme de culoare. 
înălţimea, 0,05 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Cap coafat cu două roc:uri 
separate şi l ăsate jos pc gît 
Pe cap, o diadcmă cu a lveole 
mici, rotunde. In urechi, cer
cei s ferici. 
Pastă cărămiziu-gftlbu ie, ur

me de culoare a lbă pc fa ta. 
lnălţimca. 0.06 m. ' 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Cap de fe meie. prezentat frontal, cu părul a
dunat la spate in două cocuri. Este impodobit cu 
o diademă, din care n-au mai rămas decit două 
aripioare mici, deasupra urechilor. In urechi, 
cercei sferici, auriţi. Partea din mijloc a diade
m ei lipseşte. 

Pastă cărămiziu·deschjs, urme de culoare albă 
pe faţă, roşu-brun in păr şi auriu pe cercei. 

fnălţimea, 0,065 m. 

@ 

Col. E. JEBELEANU, 
Bucureşti. 

Cap cu plete lungi, 
drepte, căzînd pe umeri 
in linii orizontale. Stil 
egiptean. Lipseşte spa
tele capului. 
Pastă gălbui-cenuşie, 

cu urme de alb. 
lnâiJimea, 0,04 m. 
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Col. Prof. M. HEROVANU, flucureştl. 

Cap de femeie, pieptănatâ cu un coc lat, desfăcut. adăugat 
la retuşare. In jurul capului, o panglică care se pierde sub 
coc. In urechi, cercei mari. piriformi. Un zimbet vag pe figură. 
Piesă foarte frumos finisată si la spate. Virful nasului putin 
erodat. ' ' 

Pa"Jtă cârămiziu-deschi'i : in păr se văd resturi de t•uloare 
albă ~j brun-roşca t;~. 

lnălţimea, 0,06 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZl!\Nt..:. Bucu
re~ti. 

Capul unei fem e1 elegante, piepta
nată cu cărare la mijloc. Părul. adu
nat in virful capului, este fi xat cu o 
panglică d e sub care ies către timple 
bucle frumo<; ondulate. La s pate 
capul es te a cope rit cu o bas ma aşe
zată in falduri largi. ln urechi, cercd 
rotunzi. ' asul mutilat . Spatele este 
finisat. 
Pastă cărămizie, urme de culoare 

albă şi ro~u -brun in păr. 
lnălţimea, 0.055 m. 

Col. Prof. M . HEROVA NU. 
Bucure~ti. 

Cap de femeie cu o coroană 
mărunt crenelată, a~ezată pc 
părul pieptănat simplu, cu ca
rare la mijloc, si strins la sp1.t1e 
intr-un coc. 1~ urechi, c·ercei 
rotunzi. 

S patele este lucrat, fără să 
fie însă finisat in amănunt. 
Pastă cărămizie, urme de 

culoare brun-roşcată in păr. 
lnălţimea, 0,045 m: lăpmea. 

0,03 m. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Cap de femeie. Părul, strîns Ia 
spate, este legat cu o panglică înno
dată Ia mijloc, deasupra fruntii . ln 
urechi, cercei mari, in formă d~ cerc 
plin. 

Capul are o gaură pătrată la spate 
~i una circulară in creştet, folosind 
la aerisire. Cea din spate folosea şi 
pentru a atirna figurina in perete. 
Piesa este slab retuşată. Gîtul este 
spart. 

Pastă cărămiziu-deschis, urme de 
culoare albă. 

lnâlţimea, 0,15 m. 

@ 

CoL Dr. H. SLOBOZlANU, Bucureşti. 

Jumătatea anterioară a unui cap de fe
meie. din care lipseşte o parte din obrazul 
drept şi părul de pe tîmple. Părul este legat 
cu o panglică, innodată Ja mijloc. Capul, 
prezentat frontal , are trăsăturile frumoase 
şi bine retuşate. 
Pastă cărămiziu-des~his, urme de culoare 

albă. 

lnălţimea, 0,085 m. 
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Col. GEORGE BUZDUGAN, 
Bucureşti . 

@ 

Jumătatea anterioară a unui cap 
ele> femeie. cu părul strins spre s pate 
şi cu o bant ă lată, dar foarte scurtă. 
pe creştet. Capul neterminat, in curs 
de retuşare. Un singur cercei in ure
chea dreaptă, care pare masiv, din 
cauza ovalului plin al feţei şi al gi
tului gros. 
Pastă cărămiziu-inchis, fără urme 

de culoare. 
fnălţimea, 0.05 m. 

Col. Prof. M. HEROVA NU, Bucu
reşti. 

Cap f rumos, inclinat pulln spre 
dreapta şi lăsat cu graţie 'pe spate. 
Părul, frumos modelat şi la s pate. 
era strins intr-un coc rămas neexe
cu tat, dar al cărui loc, anume lăsat, 
se vede. Intre timple, o panglică 
groasă, aparentă numai pe creştet, 
restul fiind ascuns in păr. tn urechi. 
cercei mari, scobiţ i la mijloc. Virful 
nasului este putin deteriorat. 

Pastă cărămi~ic, urme de culoare 
albă pe faţă şi brun-roşcat in păr. 
Înălţimea , 0,055 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. Bucu
reşti. 

Piesa, întreagă, reprezintă un bust 
de femeie. pînă la umeri. Părul, 
strins pe Jingă timple, coboară pe 
git şi pe umeri, in şuviţe ondulate. 
Pe creştet se vede o panglică. Femeia 
priveşte drept inainte. cu expresia 
senină şi imperturbabilă a zeilor. 

Figurina este goală in interior. La 
spate, o gaură dreptunghiulară de 
evaporare. In virful capului, altă 
gaură , mai mică, circulară. 

Piesa este spartă şi lipită in mai 
multe Jocuri. La spate lipseşte un 
fragment foarte mic. 
Pastă cărămizie. urme de culoare 

illbă. 

Înălţimea. 0,15 m. 
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Col. Or. H. SLOBOZIANU. Bucu
reşti. 

Cap graţio!>, pieptănat cu cocul o
bişnuit. Un rulou ingust Se opreşte 
in dreptul tîmplelor. în urechi, cer
cei mari, ~ferici. Virful nasului este 
rupt. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme- de 

culoare albă ~au, în păr. brun -roş
cată. 

lnălţimea. 0,055 m. 

Col. t>rof. M. HEROVANU, Bucu
reşti. 

Capul unei femei. Părul, bogat. 
este strins intr-un rulou larg: pe 
cap, o panglică care dispare in păr. 
deasupra tîmplelor. In urechi, cercei. 
care au la mijloc o !icobitură. t'aţa, 

bine retuşată, are o expresie pujin 
gravă. Nasul este rupt. 

Pastă cărămizie. fără urme de cu
loare. 

tnălţimea, 0,055 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap de femeie, cu părul strins pe 
lîngă timple intr-un rulou larg. O 
panglică se pierde sub păr, deasupra 
urechilor. Lucrarea este finisată la 
spate. Virful nasului este rupt. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de 

culoare albă şi, în păr, brun-roşcată. 

@ tnălţimea. 0,045 m. 
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Col. Prof. 1\1. HEROVANU, Bucureşti. 

Cap frumos de femeie, tipic tanagrean. 
Păn.Jl, ondulat, este strins la spate. Pe creş
tet, o bantâ. In urechi, cercei. Capul este 
uşor inclinat spre stînga, intr-o atitudine 
graţioasă şi visătoare. Virful nas ului mu
tilat. 
Pastă cărămiziu-deschi s, urme de culoare. 
lnăl!imea, 0.05 m. 

Col. MUZEULUI 
Con~tanţa . Jnv. 1889. 

DE ARHEOLOGIE 

Cap dE' femeie cu părul lăsat pe urerhi. 
Pe frunte, o panglica. lată. 

F;xccuţ ie slabă, stingace. Na~ul mutilat. 
Pas tă cărămizie, urme de culoare brun

roşcată în păr. 
fnălţimea, 0,04 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reştL 

Cap ele fată tînără, cu părul bogat 
ondulat, acoperind mult urechile. În 
creştet. strins cu o panglicii. 
Trăsături frumoase şi bine retu

şale. Spatele capului, s lab şi negli
jent modelat. Virful nasului rupt in 
dreapta. 
Pastă de culoare deschisă, puţin 

cenuşie, fără urme de culoare. 
înălţimea, 0,063 m. 

Col. VLADIMIR COLIN, Bucu-
reşti. 

Cap de femeie, pieptănată fără 
coc, cu părul strins la s pate şi legat 
cu o panglică foarte l ată, care se 
pierde dea~opra timplelor. In urechi, 
cercei. Nasul şi bărbia sint puţin 
mutilate. Spatele e nefinisat. 

Pastă cărămiziu-deschis, fără urme 
de culoare. 

lnălţimea, 0,045 m. 

@) 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap de femeie tînără, cu părul 
strins într-un fel de rulou şi legat 
cu o panglică lată. Trăsăturile deli
cate ale zeiţei sint bine retuşate. 

Pastă de culoare de~chisâ, slab ce
nuşie ; urme de culoare albă. 

inălpmea, 0,043 m. 
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' • . 

Col. E. JEBELE.'\NU, Bucure!ili. 

Col. E. J EBELEANU, Bucureşti. 

Cap âplecat spre dreapta, legat cu o pan
glică tată. Coc la spate. În urechi, cercei 
aplatisaji. 
Pastă gălbui-cenu-'iie : in păr. argintie. 
Înălţimea. 0,045 m. 

Cap feminin, legat cu o panglica. Părul. 

ondulat, pieptănat cu cărare la mijloc pinii 
la ceafă, acoperă urechile. La ceafă este 
strins intr-un rulou larg. 

Pastă cenuşie sau. in p:ir. roşie. 

Înăl!imea. 0,05 m. 
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( 
Col. ProL M. HEiiOVÂ~U. Bucure~ ti . 

Cap tle femeie, cu părul strinş ' Ia spa"te 
in două cocuri mici, aprc;~piate. Modela t 
doar in fa(ă. d e j ur împrejur ul obrazului. 
Cocurile. modelate şi e le. au fost aplicate 
după scoa terea capului din tipar. tn urechi, 
cercei sferici. 
Faţa, uşor prelungă, a re trăsăturile. re

tuşate. 

Pastă cărămiziu-deschis, urme de culoare 
albă , sau, in păr. brun-roşcată. 

lnălţimea , 0,04 m" 

Col. VLADIMIR COLIN, Bucu
reşti. 

Cap de femeie p ieptănat simplu, 
cu- cărare la mijloc şi cu coc. Faţa 
aie t răsături f rumoase, retuşate. 
Nasul e puţin mutila t. Spatele este 
fini sat. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de 

culoare albă : in păr, brun-roşcat. 
" Inălţimea , 0,06 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu· 
reşti. 

Cap de femeie. Coafură "pepene" 
cu coc. In urechi, cercei. 

S pa tele este finisa t. 
Pastă cărămiziu-deschis-gălbuie, 

fără urme de culoa re. 
lnă l ţimea, 0,10 m. 
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Col. Prof. M. HE
ROV ANU, Hucu
reşti. 

Cap inclinat spre 
s tinga. Părul in 
şuviţe s u b 1 iri, 
strînse într-un coc 
mic ; in urechi, 
cercei. 

Nasul rupt. 
Pastă cărămiziu

deschis, urme de 
culoare albă. 

lnălţimea, 0,048 
m. 

Col. E. JEBE-
LEANU. Bucu-
reşti. 

Cap de remeie. 
Coafură "pepene". 
Figura puţin de
leriorată la fată. 

Pereţii figurir:ei 
foarte groşi. 

Pastă gălbuie

albicioasă. 

lnălţimea, 0,045 
m. 

Col. Dr. H. SLO
BOZIANU, Bucu
reş ti. 

Cap de statuet<L 
Coafură .,pepene". 
In urechi, cercei 
ma'ri, sferici. 

Lucrarea este 
finisată şi Ia spate. 

Nasul putin mu-
tilat. ' 

Pastă cărămi-

ziu-deschis, urme 
de culoare brun
roşcată in păr. 

lnălţimea, 0,054 
m. 

Col: VLADIMIR 
COLIN, Bucureşti. 

Cap de remeie. 
intors putin spre 
stinga. Pă~ul piep
tănat în şuviţe 
late (coafură .,pe
pene") şi strins Ia 
spate într-un coc. 
Piesa, mi~cată pro
babil la scoaterea 
din tipar, are t ră

săturUe p u ţ i n 
strimbate. 

Este Iin isată Ia 
s pate. 

Pastă cărămi

ziu-deschis. urme 
de culoare albă şi. 
i'n păr, roşu-brun. 

inăljimea, 0,05 
m. 
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Col. Dr. M. ATHANASfU, Bucureşti. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap frumos de femeie. Din părul 
strins pe lîngă timple, coboară pe 
git două şuviJe ondulate. 

In creştet, jumătate dintr-o gaură 
mică. circulară. 

Pastă cărămiziu-deschis. fără urme 
de culoare. 

lnălţimea. 0,09 m. 

Cap de femeie cu părul strins la spate, des
părţit in şuviţe egale, din care două coboară pe 
git. Cercei imenşi, s ferici, aşezaţi asimetrjc. Tră
săturile sint foarte nete, regulate şi frumos retu
şale, dar cu o asimetric : obrazul stin.g este mai 
îngust, conturînd un oval dulce. Partea dreaptă 
este mai lată şi puţin deformată, ca o umflătură. 
Gitul, foarte gros, dă intregului cap un aspect 
masiv. 

Pare să fi fost un cap de sine stătător (margi
nea de jos a gitului e puţin evazată şi finisată) 
copiat după o statuie de marmură. 

Pastă cărămiziu-deschis, urme de culoare brun
roşcată in păr. 
inălfimea, O,o7 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucure~ti. 

Cap de remeie, pieptănat cu un coc lă
sat jos pc git şi împodobit cu o coroniţă 
de fr unze de iederă, din care n-au mai 
rămas decit două frunze late în stinga, 
deasupra urechii şi un bob in v irful capu
lui. Capul este legat cu o panglică, earc 
se pierde sub părul de pe timple. tn u
rechi, cercei mari. sfericî. 
Pastă cărămizie, urme de culoare albă, 
lnălţimea, 0,044 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. Bucureşti. 

C'ap de f-eme ie, lăsat visă1or pe spate şi 
pupn s pre dreapta. Părul este pieptănat 
cu două cocuri mici. Pe cap, coroană-co
lac. In urechi, cercei sferici. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme. de cu

loare albă şi roşie, iar în păr, brună. 
Înălţimea, 0,06 m. 
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Col. GEORGE BUZOUGAN, Bucu
reşt i . 

Cap de remeie, inclinat spre stinga, 
cu trăsăturile şterse, neaccentuate. 
Din coroniţa de iederă au rămas 
doar cele două boabe aşezate s ime
tric. de o parte şi de alta a cărării. 
cum şi cite o frunză deasupra ure
chilor. Părul, s trins într-un coc larg 
care atîrnă greu pe git, este finisat 
Şi Ja spate. dar, ca !'ţ i res~ul piesei, a 
rămas neretuşat. 

Nasul puţin spart In dreapta. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de 

culoare alba şi , în păr, brun-roşcat. 
Înălţimea. 0,037 m. 
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Col. Prof. M. HEROV ANU, Bucureşti. 

Cap inclinat puţin spre dreapta, ou un zimbet abia 
schiţat pe buzele intredeschise. Se poate observa o 
particularitate : in loc să păstreze linia dreaptă a nasu
lui grecesc, meşterul a făcut o scobitură sub frunte şi 

a tras virful nasului in sus, făcindu-1 aproape cirn. 
Părul este adunat la spate intr-un coc lat. De o parte 

~i de alta a capului se văd frunzele coroniţei de iederă, 
cum şi panglica de legătură pe mijloc. La spate, părul 
este negli jent lucrat, nefinisat. Trăsăturile feţei, inclusiv 
neregularitatea nasului, sint pupn strimbate. 

Din coroniţă lipsesc frunze, poate şi boabe. 
Pastă cărămizie,· fără urme de culoare. 
ină14imea, 0,05 m : lă ţimea. 0,035 m. 
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Col. l'rof. M. HEROV ANU, Hucu
reşti. 

Cap de femeie aplecat uşor spre 
stîn~a. Coroană-colac. Părul este a
dunat la spate sub o bonetă. In 
stinga, deasupra urechii , se vede 
urma unei coroniţe de iederă. ln 
urechi, cercei rotunzi, cu mijlocul 
scobit. 

Virful nasului erodat. 
Pastă cărămiziu-deschis, urme de 

culoare albă. 

Înălţimea , 0,055 m : l ăţimea. 0,042 
m. 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucure~t i . 

Cap de feme ie. Părul pieptănat in eule ondulate, cu 
cărare la mijloc, este s trins pe git în două cocuri mici. 
Pe cap se văd urmele coroniţe i de frunze de iederă. 
Spatele e nefinisal. 

Virful nasului este putin erodat. 
Pastă cărămiziu-deschis. urme s labe de culoare albă, 

pe faţă şi in păr. 

lnălţimea, 0.082 m. 
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Col. Or. H. SLOBOZIANU, 
Bucur~ti. 

Capul uşor înclinat spre 
stinga al unei femei, pieptă
nată cu coafura .,pepene". Din 
coronită se mai vede in 
dreapta o frunză şi două 
boabe aurite. 
Trăsăturile sînt foarte fru

moase şi bine retu'jate. Lucra
rea este finisată şi la spate. 

Lipsesc frunze din coroană. 
Pastă cărămiziu-deschis, ur

me de culoare albă pe faţă, 
brun-roşcată in păr şi aurie 
pe bobite. 

lnălţi~ea, 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Cap de femeie tînă ră , intors 
graţ ios spre dreapta. Pe cap, 
o coroană-colac mare, a cărei 
structură este foarte clară. Pă

rul, ondulat, lăsat in jos pe 
urechi şi modelat in şuviţe, ca
re converg pe creştetul capu
lui. Lucrarea este finisată şi 
la spate. 

Pastă cărămizie, urme de cu
loare albă in alevolele coroa
nei şi pe faţă. 

Înălţimea, 0,05 m. 

Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Cap feminin. Tînără, poate o ado
lescentă. Un colac gros este aşezat 
pe coafura care nu se vede decît la 
timple şi care este mult împodobită 
cu fructe şi frunze de iederă. De 
sub colac se văd cel puţin încă douli, 
mere. La stinga, încă două fructe, 
care nu par a fi tot mere. Nasul este 
mai gro~ şi mai pu!in drept decit 
deobicei. Nici buzele nu sint căr
noase şi arcuite, ca in alte cazuri. 
Pastă gălbuie-cenuşie. 
lnălţimea, 0,04 m. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucu
reşti. 

Cap cu o bogată coroană. 

formată din şuviţe împleti te. 
Este u~or aplecat pe spate şi 
spre dreapta. l''runtea înaltă, 

gitul inalt. Cercei alveolari. 
Lipseşte cercelul sting. Virful 
nasului este rupt. 
Pastă gălbuic-cenuşie. 

lnălţimea. 0,05 m. 

Col. Dr. 1\J. r\TH ANASI U, 
Bucureş ti. 

Cap dt> remit'. neretuşat 
Pieptănătură cu coc. Se văd 
urmele unei coronite de iederă 
din care a mai ră1~as o frunză 
in stinga. in urechi, cercei 
mari, sferici. Gitul este lung 
şi gros. 

S patele s umar lucrat. 
Pastă cărămiziu-deschis. ur

me de culoare brun-roşcată in 
păr. 

fnălţimea, 0,05 m. 

Col. GELU Ni\UM. Bucu
reş ti, 

Cap de fem eie. Figură m31 

sobră, fără podoabe, fără cer
cei. Boneta terminată la spate 
cu Ufl virf ascuţit. E neretu
şat[\ şi foarte erodată de vreme. 
Marginea bonetei ruptă în 
s tînga. Bărbia lovită . 

Pastă gâlbuie, fără urme de 
culoare. 

Înălţimea, 0.045 m. 
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Col. Prof. M. HEROV ANU, Bucureşti. 

Cap prelurag, cu nasul uşor acvilin. Pă
rul pieptănat cu coc. Coroana de iederă, 
sumar redatâ, are două fructe aşexate pe 
capetele panglicîi de pe mijlocul capului 
şi cite o frunză deasupra urechilor. in 
urechi, cercei cu scobitură. 

Lucrare finisată şi la spate. 
Pastă cărămiziu-inchis, foarte puţine 

urme de culoare albă. 
lnălţimea, 0,045 m. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Cap de feme ie lăsat pe spate, cu pnvl
rea îndrepta tă in sus, intr-o atitudine ex
tatică. Un fel de pălărie, a cărei borduri\ 
formează o coroană-colac, dă figurii o 
excepţională eleganţă, mai ales privită 
din profil (147 b.). Părul, ondulat uşor, 
umflat pe timple. este strins la spate in
tr-un coc. 
Pastă cărămiziu-deschis. urme de cu

loare albă in păr şi mai ales pe coroană. 

lnălţimea, 0.05 m. 
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Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE Consatnţa. Inv. 5292. 

Capu l frag mentar al unei statuete, 
descoperit la Mangalia în 1959, cu 
prilejul unor săpături edilitare. A 
fost întregit in laboratorul Muzeului 
din Constanta. 

Expresie Şi execufie simplă, care 
se depărtează de epoca elenistică. 

Pastă cărămizie, cu urme de vopsea 
albă .. 

lnălţimea, 0,047 m. 

Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE Coustanţa. Jnv. 4684. 

Cap de adolescentă, cu părul bu
clat. lăsat in părţi. Pe frunte, co
roană cu două fructe. Expresia fi
gurii tinerească, cu un suris luminos. 

Pastă curată, urme de vopsea albă 
pe git şi pe păr. 

Înălţimea, 0,035 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZI/\NU, Bucu
reşti. 

Un cap (jumătatea anterioară) ne
obişnuit de mare, de proporţiile u
nui cap de statuie. Foarte frumos 
executat, dar foarte prost conservat 
(lipseşte aproape jumătate din fi
gură). in colţul care mai păstrează 
un rest de păr, se ''ăd urmele unei 
cununi de frunzuliţe. inguste, lan
ceolate (poate de laur). 
Past~ cărămiziu-deschis, urme de 

culoare albă. 
lnălţimea, 0,16 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIA NU, Bucu
reşti. 

Cap de femeie cu o coafură înal
tă, neobişnuită. Părul, despărtit la 
mijloc de o cărare. este pieptănat 

in şuvi\e curbe, regula te, inşirate 
orizontal de o t>arte şi de alta a 
capului. acoperind şi urechile. 

Totul, pe fondu'l unei coroane p la
saUi in a l doile11 plan. 'frăsăturile 
sint neretuşate : ochii abiH lasă să 
se vadă privirea indreptată in s us. 
Gura este u:;;or întredeschisă. @ 

Spatele. drept , este nelucrat. 
Pastă cf1rămizie cu mult nisip, flln'i 

uTme de culoare. 
înălţimea . 0.0:15 m. 117 
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CoL M UZEULUI DE 
ARHEOLOGIE Con
stanţa. Jnv. 4690. 

Cap fem inin. cu tră
sături frumoase, rea. 
liste. Privirea mîndră . 

De s ub coroană ies 
prelungiri de formă 

regulată, s imetric dis
tantate intre ele şi 
car~ acopăr toată 
fruntea. N u putem 
crede el\ este o for
mă a coafurii, ci mai 
curind o căptuşeală 
a coroanei, servind 
d e protecţ ie capului. 
Pas tă roşcat-cără

mizie. 
lnă lţimea. 0,039 m. 
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Col. 1\'JUZEt;LUI DE ARH EO
LOGIE Constanta. ln v. 5345. 

Cap de feme ie. Pe cap o diudem~ 
uşor crestată in partea de ~us, care. 
in dreptul urechilor. intră in t)ărul 

coafat cu grijă şi strins intr-un coc. 
în partea dreatltă . In urechi , cercei. 
Nasul ~i obrazul sting sînt împărţite 
in două printr-o cd'lllătură. 

Pasta carămizie. cu urme de cu
loare a l bă. 

lnă lţime<t. 0.052 m. 

Col. MUZEULUI OE ARHEOLO
G IE C'onstanţa. ln v. 14755. 

Cap fpmi n in. d e dimens iuni mijlo
cii , r eprezentînd jumătate11 din faţă 

a tiparului, SJ>atele fiind lipsă. Pă

rul pieptănat cu cărare. Oeasu1Jra 
Irunţii. coroana simplă. Git inalt. 
puternic, gură senzua la. 
Pastă cărămizie, urme de culoare 

albă pe faţă. 
lnălţimea. 0,012 m. 

Col. MUZEULUI DE 
ARHEOLOGIE 

Cap de fată tînără, 

cu o fiz ionomie deose
bită de a fig urilor e
lenistice obişnuite. Pe 
cap, rulou. Gura vi
zibil întredesch isă. 

bărbia s uptr•. pome\ii 
proeminenţi, nasul u
şor turtit. ochii a lun. 
gi\i. Faţu rotundă -
nu alungită - pla
sează această figură, 
luminoasrt şi nobilă, 

într- o categorie apar
te. 
Pastă cu mult ni

s ip. Pe cap, în creş· 

tet, urme de vopsea 
roşie. 

lnălţimea. 0.048 m. 
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Col. V. CANARA
CH E (la Muzeul de 
Arheologie Constanta) 
lnv. 1951. 

Cap de femeie, pu
tin aplecat spre 
dreapta. Părul, ondu
lat, este despărţit in 
două printr-o cărare. 

Gitul inalt, buzele 
cărnoase, uşor intre
deschise. 
Pastă cărămizie, ur

me de vopsea albă. 
lnălţimea, 0.056 m . 

Col. Prof. M, HEROVANU. 
Bucureşti. 

Cap de fe m<>ie cu părul 
~trins pe lîngă timple ş i le
gat cu o p<mglică. Piesă nere
tuşată. 

Lii)Se.şte partea de jos 
gurii, cu g ura şi bărbia. 
Pastă cărămiziu-inchis. 

Tnălţimea. 0,035 m. 

@ 

a fi . 

Col. MUZEULUI DE 
HEOLOGIE Constanţa. 

1888. 

Cap ·dt· femde. Părul, despăr
lit printr-o cărare adîncă, este 
coafat pe toată suprafaţa capu
lui, fiind strîns într -un coc. 
Cercei proeminenti. 

Partea din faţă a 
ruptă. 

Pastă de culoare cărămiziu
gălbuie. 

lnă lţimea. 0,053 m. 

Col. MUZEULUI DE 
ARHEOLOGIE Con
s tanta. Inv. 1090. 

Cap dt:> femeie. 
Fruntea înaltă. Pă

rul, in suviţe sau în 
cozi subţiri, este 
prins la spate într-un 
coc mare. Faţa mare. 
cu privirea senină, 
care respiră multă si
guranţă. 

Mai puţină exube
ranţă decît la figu
rinele tipic elenistice. 
cu toate că şi acest 
exemplar se plasează 
in epocă. 
Pastă cărămizie. cu 

urme de culoare albă. 
înălţimea, 0,05 m. 
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Col. MUZEULUI DE ARHEOLO
GIE Constanţa. Inv. 1886. 

Cap de femeie, cu părul despărţit 
in două printr-o cărare şi adunat la 
spate intr-un coc mare. Gîtul gros. 
Cercei. 

Pastă fină, de culoare 
urme de culoare albii. 

Inălţimea. 0.091 m. 

Col. MUZEULUI DE AR
HEOLOGIE Constanţa. lnv. 
1961. 

Cap de femeie. Părul este a
dunat în jurul capului şi strins 
la l>J>ate intr-un coc crestat. 
Pe cap. o coroană-rulou . Gitul 
gros. 

120 

Pastfi cărămizie, cu urme de 
vopsea albă şi colorată. 

lnălţimea. 0,042 m. 

Col. MUZEULUI DE AR
HEOLOGIE Constanţa. Inv. 
1951 b. 

Cap de feme ie, inclinat pu
lin spre dreapta, bine ş i fru 
mos retuşat. Părul încadrează 
bogat figura. Linia gurii foar. 
te ondulată. Expresie melan
colică. 

Virful nasului este rupt. 
Pastă cărămiziu-deschis, fă

ră urme de culoare. 
lnălţimea, 0.05 m. 
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Col. VLADIMIR COLIH, luca
rest. 

TtTE de femme. Chignon tres 
haul. Sur ta tele, un diademe. 
Le nez, la bouche el le menton, 
couverts de depots de calcalre, 
donnent l'impression d'un visage 
de travers. Le cou est mlnce et 
elan ce. 

Pile brique clair ; traces de 
teinture blanche. 

Hauteur, O,OS3 m. 

Col. E. JEBELEAHU, Bucarest. 

TErE de femme a coiffure inusitee. 
les cheveux, stipares par une raie, en
cadrent amplement la tfte, pareillement 
a une couronne, sur laquelle sont visi
bles des restes de fleurs el de fruils. 

Pile gris jaunltre. 
Hauteur, 0,04S m. 

Col. E. JEBELEAHU, Bucarest. 

PETITE tUE-a coiffure melon. 
Visage tres efface. 

Pâte brique jaunitre. 
Hauteur, 0,038 m. 
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Col. V. CANARACHE (au 
Muuie d' Archeologie de 
Conllantxa). lnv. No. 1883. 

TElE de femme. lel che
veux, lepau!l par une raie, 
sont releves en deux rouleaux 
en torsade. Sur la tele il y 
avait peut-etre une couronne. 
Les narines sont rendues par 
deux renfoncements. La parlie 
comprise entre les oreilles el 
le cou manque. la levre infe
rieure est casse du cote 
gauche. Sur la joue droite, 
deux incisions. 

Pâle jaunâtre, avec des tra
ces de teinture. 

Hauteur, O, 113 m. 

@ 

Col. du MUS EE D' ARCHI:OLOGIE de 
Constantza. lnv. No. 1879. 
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TElE de femme. Les cheveux, qui parais
sent avoir ele attaches avec un ruban, 
sont separes par une raie el descendent 
du c6h~ gauche jusqu'ă l'epaule. le .co~e 
droit du visage est casse. le nez est ebre
che. 

Pâle brique. 
Hauteur, 0,098 m. 

Col. du MUSI:E D' ARCHEOLO
GIE de Constantu. lnv. No. 1891. 

TETE de femme. C'esl la moitie 
anhhieure de la staluette. le 
dos manque. Piece lres belle el 
tres bien executee. Sur les che
veux, qui descendaient proba
blement sur les e paules, il y avait 
un diademe, dont on ne conser
ve que le bord inferieur. 

La figurine est tres ressemblan
te ă la prăcedente (166) mais, ă 
l'encontre de celle·ci, la bouche 
est cassee du eate droit, el non 
pas du eate gauche. 

Pâle jaunâtre, sans trace de 
teinture. 

Hauleur, 0,065 m. 
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Col Dr. H. SLOBOZIANU, Bucarest. 

TElE non retouchee, coiffee d'une couronne en 
torsade. Les cheveux, onduh~s. tombent sur les oreil
les. La couronne, appliquee apres que la tele fut 
retiree du moule, est grossierement el superficielle· 
ntent executee. L'arriere de la fete n'est pas para· 
cheve. Les dimensions en sont grandes et dispro
portionnee.s. 

Pife brique clair ; traces de teinture blanche el, 
dans les cheveux, brun rougeitre. 

Hauteur, 0,053 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucarest. 

Statuette qui represente une femme sans jambes. 
Les bras sont representes jusqu'aux coudes. La moi
tie droite du corps manque. La tele est cassee el 
recoilee en deux points. Le corps est enveloppe d'un 
chiton ă manches courtes, sene au-dessous des 
seins. Les cheveux, en meches regulieres, sont ra
masses dans un grand chignon. Les traits du visage 
sont un peu effaces, par raction du temps. Le bout 
du nez est casse. 

Au dos, un trou d'event rectangulaire. 
Pâte brique clair ; traces de teinfure blanche. 
Hauteur, 0,13S m. 
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Col. GELLU NAUM, Bucarest. 

FEMME elendue sur un li! de table. 
Le visage, quoique gauchemenl mo
dele el non relouche, garde encore 
un sourire vague el quelque p eu mis
lerleux, rappelant l'expresson archa'ique 
des figures en terre cuite, sans appar
tenir loutefois a cette epoque lointaine. 

11 manque la moitie inferieure du 
corps, ainsi que le li!. 

Pile b rique, sans traces de leinture. 
Hauteur, 0,065 m. 
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Col. du MUSEE O' ARCHEOLOGIE d e 
Constanha. l nv. No. 15103. 

BUSTE de femme, casse. Les che
veux, separes par une raie, sont ra
masses en un haul rouleau. Le nez un 
peu grand, la bouche sensuelle. 

Paie rouge b rique. Epais d ep61s de 
calcaire. 

Hauleur, 0,09; largeur, 0,07 m. 

Col. du MUSEE O'ARCHEOLOGIE de 
Constanlza. lnv. Ho. 5349. 

STATUETTE representant une femme 
coiffee d'une couronne, dont le eate 
droit manque. Les cheveux, re leves par 
derriere dans un petit chignon. Les 
seins bien modeles. Les bras envelop
pes d'une echarpe enroulee. 

Paie fine, de couleur brique clair, 
avec une engobe rose ; traces d e tein
ture jaune. 

Hauteur, 0,125 m. 
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Col. GELLU NAUM, Bucarest. 

BUSTE de femme, le regard leve. La femme 
porte un chiton, serre sous les seins. Sur 
la ti!te, un long voile. 

Le fragment est lres erode. La parlie infe
rieure manque. 

Pille brique, sans traces de teinlure. 
Hauleur, 0,1 O m. 

Col. du MUSU D'ARCHEOLOGIE de Con
stanlza. lnv. No. 1088. 

ST ATUETTE representant la tAle el une par
tie du corps d'une femme. La tele est ronde, 
les joues aux pommettes proemlnentes. Le 
front large, les cheveux ramasses par derrlere 
dans un chignon, sans autres detalls de coif
fure. On conserve une partie du vetement, 
enroule autour du cou. 

Piite brique, avec des traces de teinture 
ro se. 

Hauleur, 0,54 m. 
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Col. GELLU NAUM, Bu· 
ca rest. 

FEMME en posilion gra
cieuse de repos, la tele 
h~gement penchee a droi
te. Coiffure simple, a ehi· 
gnon large, tres modele. 
On remarque des pen-
dants d'oreilles. 

L'himation qui l'enveloppe couvre le bras gauche, replie sur la poitrine. De 
la main gauche la femme releve une des extremites du vetement; elle semble 
tenir dans cette main un objet rond (une pomme 1). 

La piece n'est pas retouchee : le bord inferieur de l'himation ne se dis
llngue pas du chilon ; les plis ne sont pas bien marques. A defaut de socle, 
la slatuette est appuyee sur le bord, un peu evase, du chiton. La fete est 
cassee et recollee au niveau du cou. 

Pi\te brique clair, sans traces de teinture. 
Hauteur, 0,17 m. 
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Col. MARCELLE MJREA 
(au Musee d' Archeologie 
de Constantza). lnv. Ho. 
5342. 

LA FIGURINE, un des 
rares exemplaires com
plets et bien conserves, 
represenfe un jeune hom
me vetu d 'un chifon 
d'homme ă manches cour
fes, qui descend jusqu'aux 
genoux. Sur J'epaule drol
le est aflachee une chla
myde. 11 est coiffe d'un 
chapeau ă double bord, 
un peu incline a l'arriere. 

Les formes allongees el les proportions de la sfatuelle (la file pourrail elre 
englobee huif fois dans la hauteur du corps) rappellent les statuefles de Ly
sippe. La file du personnage rappelle d 'ailleurs, elle aussi, la grande sculpture 
du JVe s.av.n.e. Pour obtenir la stabilite necessaire, a defauf de socle, on a 
comble l'infervalle compris dans la parlie posterieure de la slalue, enlre les 
pieds. 

Le dos, qul manque de flnissage, a un frou d 'event rectangulaire. 
P31e brique clair ; lraces abondantes de teintur'! blanche el rouge sur les 

jambes el sur le bras gauche. 
Haufeur, 0,14 m. 
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Col. Dr. SEVEREAHU (au 
Musee de la viile de Bu· 
urestJ. 

JEUNE FEMME vetue 
d'an himation large, de
collete, qui prete au corps 
un mouvement gracieux 
et qui est en meme temps 
d'une grande sobriete. 

Les cheveux sont r1m1ues par derriere d1ns un grand chignon. On rem1rque 
des pend1nts d 'oreilles. Le cou, mauif, est penche en arriere. 

St1tuette complete, bien retouchee, sans socle ~leve. 
Pile brique ; traces de teinture blanche. 
Hauteur, 0,18 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucarest. 

JEUNE FEMME au visage enfantin, enveloppee d'un himation, qu'elte ecarte 
du cou de sa main droite. La main gauchc, maintenue le long du corps, re
tient les plis du vetement. Le visage, aux traits delicats, est encadre par les 
cheveux qui lui tombent sur les epaules. La femme est coiffee d'une cou
ronne en torsade, trop grande pour sa tele. 

La statuette, qui s'appuie sur un socle elroit, rectangulaire, a ele probable
ment coull!e dans un moule execute d'une maniere malhabile, par un artisan 
local. Le finissage est mal realise. 

Pâte gris clair ; traces de teinture blanche. 
Hauteur, 0,124 m. 

Col. Dr. M. ATHANASIU, Bucarest. 

LA STA TUETTE represente une femme debout, portant une couronne 
sur sa tele. L'himation couvre les deux bras ; le bras gauche, replie, 
s'appuie sur la hanche ; du bras droit, la femme releve le bord infe
rieur du vetement. 

La statuelle se termine, en bas, p ar une partie plus large, rectangu
laire, qui lui seri de socle. Le dos est ·grossier. 

Pâte brique clair, sans traces d e teinture. 
Hauteur, 0,144 m. 
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Col. MARCELLE MI· 
REA, Bucarest. 

LA STATUETTE est 
un des types classiques 
du style Tanagra. La fi. 
gurine represenle une 
femme au repos, dans 
l'attilude commune ă 
ce style. Elle est vitue 
d'un chiton el enve
loppee dans un ample 
himation, qui couvre 
son bras droit, ap· 
puye sur la hanche. 

Le v"ement s'enroule sur la maln drolle, â laquelle la femme tient un mi· 
rolr. L'etoHe descend dans un melange de plis droits, obliques ou courbes, 
el lalsse voir par endroits le contour de la silhouette. Les cheve ux, ramasses 
sous une large bande nouee sur le sommet de la tele, jouissent de finissage 
dans le dos egalement. 

Le dos de la statuette, lisse, a un trou d'event rond. 
La piece est posee sur un socle etroit, rectangulaire. L'execution en est par

talie, la retouche minutleuse. Le socle, rectangulaire, ne justifierait pas la sup
posltlon que ce soit une piece d ' lmportation. 

Pile brique ; abondantes traces de couleur blanche par1out, brun rouge 
dans les cheveux et rouge sur le cadre du mlrolr. 

Hauteur, 0,2S m. 
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Col. sculptor C. BARATSCHI, Bucureşti. 

O femeie in picioare, în poziţie de repaus. lmbrăcată cu chiton lung 
ş i cu un himation care ii acoperă in intregime braţul s tin l(, sprijinit pe 
şo ld. Cu mîna dreaptă îndoită, depărtează himationul de la git. Din 
cutele drepte a le chitonului ies virfurile picioarelor. Capul figurinei, 
cu părul ondulat, pieptănat cu coc rotund, este finisat peste tot. 

Spatele nefinisat are o gaură de evaporare rotundă. Statueta stă pe 
un postament ingust, dreptunghiular. Capul este spart şi lipit. 
Pastă cărămizie : peste tot, culoare albă . 

lnă lţimea, 0,203 m. 

Col. Dr. H. SLOBO
ZIANU, Bucureş ti. 

Statuetă întreagă, 
bine conservată, aşe
zată pe un soclu 
inalt, cilindric. Repre. 
zintă o feme ie in pi
cioare, în atitudinea 
cunoscută a tanagre
enelor. lmbrldmin
tea este şi ea identi
că : chiton şi himation 
lung. Dar spre deose
bire de statuetele de 
Tanagra, corpul de 
faţă este mai rigid. 
fără flexiuni graţioa
se: haina cade mai 
drept, fără bogăţia de 
eule a costumului a
devăratelor tanagre
e ne. 
Părul, des pArtit la 

mijloc de o cărare, şi 
pieptănat in şuviţe o
rizontale, este strins 
peste urechi, şi cade 
pe umeri in două co
diţe răsucite. Pe cap, 
o diademă mică. in formă de semilună, din c11 re coboară pe spate un vă i , 
vizibil in dreptul cerceilor mari, sferici. Fala are trăsături delicate şi ac
centuat retuşate. amintind de figurinele arhaizante ale Demetrei şi 
Chore i. 

Miinile (cea dreaptă trage marginea de sus u himationu lui, stinga iese 
din veşmîntul care-i acoperă bratul ţinut lipit d e corp) au degetele mo
d ela te, dar disproportionate. Mina stingă, mult prea mare faţă de întrea
I!!B s tatuie, este m ai mare decit mina dreavtă. De sub cbiton ies virlurile 
picioarelor. încălţate cu pantofii ascuţifi ai tanagreenelor. Spatele, nete d, 
este nefinisat. Nu are gaură de evaporare, evaporarea făcîndu-se pri n 
gaura de la baza statuetei. 

Pastă cărămizie. fără urme de culoare. 
lnlilţimea statuetei, 0,243 m : inălţimea postamentului, 0,04 m. 

133 



www.ziuaconstanta.ro
134 

··' 

Col. MARCELA MI
REA, Bucureşti. 

Statut>tâ frumoasă. re
prezentind tipul cunoscut 
al fem eii 1anagr~ene, în 
poziţie de repaus. lmbră
cămintea, chiton şi hi
mation. acoperă bralele 
(dreptul sprijinit pe 
şold ; :otinr;uJ, indoit pe 
piept, jine marginea de 
sus a imbrăcăminţii) si 
capul, lăsînd să se vadă 
părul 5i cerceii rotunzi. 

Piciorul drept indoit, trupul sprijiniudu-se pe stingul; linia şol-· 
dului frumo~ scoasă in relief. Veşmîntul, in cute bogate, este bine 
retu~al. spre deosebire de t•ap, care este destul de şters. Spatele, 
nefinisat, are gaoră rotundă de evapurare. 

Pastă cărămizie-de~chis: urme masive de culoare albă pe aproa
pe toată '>UJlrafaţa; poalele veşmîntulu i au o dun~ă albastră : faţa 
şi gitul, o nuanţă de roz: părul, brun-roşcat. 

fnălţimea, 0.19 m. 
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Col. E. JEHELEANU. Bucureşti. 

~·emeie in oicioare, imbri\catf1 cu chiton ş i himation. Marginile răsucite 
ale himationului trec pe sub mina dreaptă , sprijin i tă pe şold. Capul, in
tors spre drea1>ta şi puţin inclinat, este neobi~nu i t de mic, disproporţionat 
fa(ă de dimensiunile corpului. Neobişnuite s int şi trăsăturile: nasul mare. 
acvilin, bărbia scurtă şi trasă inapoi. gura abia schiţată de o linie, ime
diat sub na~. Totul este :;: ters, neaccentuat. Părul. strins la s pate intr-un 
t·oc ridicat ~us pe creştet ; in urechi, cercei. 

In spate, ~nuri1 d e evapvrnre dreptunghiulară. 
Pastă cenu~ie, urm e de culoare a lbă. 

lnăiJimea. 0,14 m. 

Col. E. JEBELEANU. Bucureşti. 

Figurină ~:oa lă in interior, reprezentind o fe
meie întreagă. cu coroană pe cap. Spatele groso
lan, peretii ~:roşi. Reliefuri şterse. Soclu in~tust, 

dreptunghiular. t-a!a ştearsă . Fără gaură de eva
porare. 
Pastă cărămizie. 

fnălţimea, 0.19 m. 
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Col. Dr. H. SLOHOZlA:-.JU. Uu<·ureşli. 

F'emt'it- in picioare. imbri"1cată cu chiton ~ i înfăşurată 

intr-u n h imation care-i 'ICOt>eră ambele brate. Mina 
stfngă, invcli tfl. o !inc pe pie1>t : dreapta. uşor depăr
tată de corp. trage un capăt al himatinn ului. 

Statue ta n-are ))Ol>tament adău~il. baza fiind formatii 
de margin ea ,·eşmintului. Piesa e1>te bine retu~ntă: la 
!;J)ate. himationul este mi:lrcat d oa r prin ci teva linii. 
Lipseşte cat>ul. / 
Pastă cărămizie-de!>chis. fără urme de <·uloare. 
Tnălţimea, 0, 15 m . 

Col. t•rof. M. HEROVANU. flu<·ureşt i . 

Fr.enwi!' fără cap, pe un po1>tament ingu1>t ~i t>rea pu
ţin inalt. Poartli <·hi ton lun,::, ';>Î bimation destul de 
... trin-, pe partea de :ou.., a corpului. l ' rmele unei ncrt>
~ularită ţ i t>l' pintN·ul ~tatuetei ar arăta că aici era ph•· 
sa lă o o~ l indă. ţinută cu minu ~tingă. Lip'>eşte un coli 
din postament, t>robubil virful t>iciorului. Piesa este 
foarte mkă şi nu are gaură de e\'aporare in ~patc. 

Pa ... tă cărămizie-de~chis : urme de <·uloare albă in 
cu te. 

lnălţimea. 0.073 m. 
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Col. E. J EBELEANU. Bucureşt i. 

O lcnwic in picioare, cu trupul dre 1>1. intr-o poziţie rigidă. Mina .,tin
gă este ţinută drc1ll in jo,, pe lîngă cuql. ·rn mina dreaJllă, un obiect 
(llOate u n llOrumbc l). Fem eiu c:; te imbrăcută cu un chitou Jung, fărft mi
neci, cm·e cade in cu te largi. Cinl-(ătoareH. legată mui sus de talie, sub sini . 
"'te wmnul femeilor tinere. Lipseşte capul. 

,\ titudinea hieratică a pcr5onajului, ca ş i cuiele umple ule ve~mintulu i. 

cHre cad inliă in linii drepte, dmcdcsc că statucla e~te dintr-o perioadă 
de lranzipc către tipul tana~rean. Fi~urina avea probabil o de.'itina!ie 
reliţ!ioao,ft, llOale :,ă fie chiar o 1\Frodi t ă. 

s ,mtele. ncfini
sat. a re o gaură 

mică, circulară, de 
evaporare. 
Pa~tă cărămizie

desthi~ : urme de 
culoare albă, mai 
ale., intre cute. 

lnălţimea . 0,06 
m. 

Col. Prof. M. 
HEROVANl. 
Bucureşti. 

Statuetă repre
zentind o ft-meie 
in p1c1oare, in una 
din pozitiile bine 
cunoscute : toată 

!!reutatea corpului 
se lasă pe picio
rul drept ; picio
rul st ing, depărtat 
puţin, lasă să se 
vadă virful panto

fulu i ieşind din cu
tele hainei. 

Fe meia, imbrăcatt1 cu chiton luni!. care cade bogat in falduri, este 
înfăşurată intr-un himation. care-i acoperă braţele. Braţul drept, in
doit, se sprijină pe şold ; cu stingul susţine capătul himationului, 
lăsat să cadă pes te braţ de-a lungul trupului. Lutul foarte bine ars, 
ca ş i jocul perfect al cuielor veşmintului dintr-o ţesătură moale şi 

grea, ş i retuşat de o mină sigură, ne-ar îndreptăţi să presupunem că 
este o piesă de import. 

Sputele, nelucrat, are o gaură lungă , dreptunghiularA, de evaporare. 
Statueta n-are postament adăugat şi este goală la bază. Lipseşte 

capul. 
Pastă cărămizie-deschis ; multe urme de culoare albă in adinciturile 

cuielor. 
tnălţimw , 0,11 m. 
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Col. MliZJ-;{'Ll ' l DE ARHEOLOGIE (onstanţa. 
Inv. 5327. 

Stalueta reprezintă o femeie cu chitonul lung, 
rulat peste şolduri şi tinut cu mina stingă : 
drCCIPia, ca de obicei, este ţinută in drcs>tul piep
tului. Chitonul es te strins sub sini. Postament 
dreptunghiular şi nu inalt. Lipseşte capul. 
Pastă cărămizie, fără urme d e culoare. 
lnălţimca, 0.12 m. 

Cot. MUZEULUI DE ARHEOLOGIE Constanta. 
lnv. 1955. 

Statuetă reprezentind o femeie CaJHll lii>Să. 1-e
m eiu este imbrăl·ată cu chiton 1ung, ~trins s ub 
s>iepl şi lăsat liber pină jos. Mina dreaptă ţine 
strins himationul. Mina 'itingă , la spate, ţine cea
laltă 11arle a h imutionlllui. t>.-cfl lucrarea ar fi 
fost bine finisată, statueta, văzută din spate, a r 
fi apărut desi~ur înfăşurată in toată bo,;ăţia hi
mationului. 

Pastă cărămizie. 

lnăl(imea. 0,165 m. 



www.ziuaconstanta.ro

Col. V. CI\NAKACHE (la Muzeul de Arheolo
gie Constan(a)." lnv. 5326. 

Repre7.intă un t>crsnnaj f~minin. îmbrăcat cu 
u n chiton lung, legat s trins sub sini. Pe umeri, 
ş i lă s at pe spate, se vede himat ionul. Cele douii 
părţ i ule lui, uşor răsucite in dreapta ş i in s tin
ga, sint elegant ţinute către fata statuetei. De 
remurcat mina stingă, care (ine himationul ră
sucit. LitJseşte capul. Gaură de aerisire, mare, 
drept unghiulară. 

Pastă cărămizie. 

Tnăl(imea, 0,012 m. 

CoL Mt:ZEULt' I DE o\RHEOLOGU: Constanta. 
lnv. 15860. . 

Statuetă repretentînd un t>crsonaj fl"ml!lin in 
picinure. Jlimationul, cu tunică, se vede ~trins 
pînă s ub ~ini. E'lle o;;igur că ambele miini prind 
cat>elele răsucite ale himationului, care e~le in
tins pe ~pute şi pe umeri. Staluela nu are t>osta
m cnt. 

Pa.,lă tf~rărni7.ie-ro~catft : multe urme tie cu
loare. 

înă lţimea, 0.116 m. 

.. 
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Col. MUZEULUI UE ARHEOLOGIE Constanţa. 
ln v. 15862. 

Statuetâ reprezentind un pllrsonaj fe minin in 
picioare. Piciorul drept, puţin indoit din ge
nunchi, este u::.or adus inapoi, (Jind impresia ca 
femeia merge. Greutatea corpului se sprijină pe 
piciurul <;ling. Hraţul sting este. ca de obicei, pu
ţin ridicat către sini, pentru cu mina să t>oată 
tine falduril e himationului. Mina dreaptă, în
doita din cot pe piept, se sprijină d e falclurile 
imbrăcămin(ii, retinindu-le in -acelaşi timp. Lip
seşte capul. 

t'a,tll cărămitiu-gălbuie: urme de culoare albă. 
lnăllimea. 0.1 14 m. 

Col. MUZEULUI DE ARHF.OLOCaE Constanţa. 
Inv. 15864. 

Statuetă reprezentind o fe me ie in piCIOare. Pi
ciorul drept. abia vizibil, este puţin indoit in 
faţa, din genunchi. Piciorul sting, nereliefat (este 
acoperit de îmbrăcăminte). Mina dreaptă, adusă 
pe piept, ţine parcă fuldurile himationului. Mina 
stingă, lăsată J)e lîngă corp, ţine in acelaşi timp 
faldurile laterale ale himationului. Chitonul, 
abia vizibil. Himationul acoperă corrJUI, cobo
rînd pînă la baza figurinei. Lipseşte capul. 

1n spate. o gaură de aeri'>ire dreptunghiularli. 
J>ustă cru·ftmizie : urme de culoare albrt. 
lnăl(imca, 0.104 m. 
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. C'ol. MUZEULUI DE ARHEOLOGIE Constanţa. 
lnv. 1958. 

Stutucta fără cap a unei ft•me i. Himationul. 
trecut t>CI\te umeri, t)este braţe şi peste piept, este 
l ăsat s:l cadă, l'U părţile răsucite, J>esle t>artea 
de jo!. 11 corpului, frumolS acoperit de chitonul 
Jlrclung si bogat in falduri. Lipseşte capul. 

fn spat'elc ncfinisat, o gaură de aerbire mare, 
drept unghiulară. 
Pastă cărămizie, fără urme de culoare. 
lnălţimea, 0,115 m. 

Col. Prnf. M. HEROVEANU. Bucureşti. 

Mamă şezind pe un !SCaun. alăptindu-şi copilul. 
E«c îmbrăcată intr-un chi ton care face un joc 
frumo' de cute pe picioarele cu genunchii d e
părtaţi. 

C'ot>ilul, gol, cu un picior peste braţul drept al 
mumei, ţine cu mina stingă sinul dezvelit. 

i\luma carc-~i alăptează copilul. ca şi femeiu. 
cu miinile pc ~ini, face parte din categoria divi
nităţilor care simbolizează fecunditatea. 

Statucta, goa lă la bază, nu are gaură dl' eva
porare in spate. Capul lipseşte. 

Pu!.lă cărămizie-deschis ; urme de culoare albă. 
(nălţimea. O.O!l m. 
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VIII 
JUCĂRII 

COPil-PORTRETE . 
COPil ŞI ANIMALE 
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Col. K JEHELF./\ NU, Hucureşti . 

Doi copii, un băia t ş i o fe ti ţă, îm
brăţişaţi. Băiatul, mai 1nult, cuprin
de fetiţa pe după umeri cu o mJOa. 
Cu cealaltă mina stringe la piept un 
obiect neclar (probabil o jucărie). 

Fetiţa il îmbrăţişează şi ea cu mina 
stingă şi ţine capul puţin intors spre 
stin~a. Amindoi copiii sint îmbrăcaţ i 

la fel. cu o haină fără mineci, l egată 

la talie. Hăiatul parc să poarte pe 
cap o pă lărie in formă de beretă 
(causial ; feti ţa, cu capul gol. a re 
părul scurt şi este l egată pe frunte 
cu o panglică. 

Spatele are o gaură dre ptunghiu
lară de evaporare. 
Pastă cărămizie-de<ichis, urme de 

culoare albă. 
inălţimea , 0,15 rn. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, 
Bucureşti. 

Cap de copil cu părul lung, 
buclat, lăsat pe umeri şi cu o. 
codiţă in creştet, după moda 
din vremea elenistică. Nasul 
putin mutilat. 

Spa!ele capului, finisat. 
Pastă cărămizie-deschis, fără 

urme de culoare albă. 

Înălţimea, 0,035 m. 

Col. GEORGE BUZDUGAN, 
Bucureşti. 

Cap de băieţel trist, aplecat 
spre stinga, cu părul pieptănat 
in şuviţe neregulate care cad 
pe frunte. Bărbia şi nasul pu
ţin erodate. 

Pastă cărămizie-inchis : ur
me de culoare albă, mai ales 
pc frunte şi in păr. 

tnălţimea, 0,03 m . 

@ @ 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, 
Bucure~ti. 

Bust de copil cu faţa bucă
lată, pieptănat cu cărare 'intr-o 
parte. Obrajii şi nasul puţin 

eroda te. 
Este o piesă întreagă, de sine 

stătătoare. 

Pastă cărămizie, fără urme 
de culoare. 

lnălţimea, 0,0-t m. 
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('oi. Prof. M. HEHO\'i\Nl' , 
But·ureşti . 

C'ap d e ft>tită , \urîzătoare; 

nasul cîrn ~i gropiţâ in bârbie. 
Părul, strtns la spate 1nt r-un 
coc rotund. Virful nasului este 
rupl. 

Statuei<• este sparH'• fn mai 
multe hwuri şi lipită. 

Pastii dlrămizic-dcschis; ur
me ~tcrse de (·uloarc a lhâ. 

inăltimca. 0.021! m. 

Col. Or. H. S LOBOZIA NU. 
Bucureşti. 

Cap cu un caracter nedct'i<~. 

Trăsăturile sint de copil cu 
fa!a rotundă, da r coafura este 
de adolescentă, cu părul strins 
la spate ş i legal cu o panglică. 
ReliefuriJe sint neaccentuate. 
Spatele complet nefinisat. :Na
sul mullilal. 
Pastă cărămizie-deschis, po

roasă, : în păr, urme de <·uloa
re brun-roşcată . 

lnălţimea, 0,035 m. 

Col. l>r. H. SLOROZI/\Nl' , 
1 

Bucureş ti. 

Cap de copil mai \'irstni!', <'U 

coroniţă de iederă, din care 
li pse.~c frunze. Spatele ncfini
sat. Părul e.o;te rudimentar mo
delat, numai deasupra frunţii. 

Pastă cărămizie ; urme de 
t•uloarc brun-roşca t ~•. 

lnălţimea, 0,0:12 m. 
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Col Ur. H . !'jLOHOZIA NU, Dut·ureş li. 

Fragment din s talueta unui b5 i<t t cu causia pe cap ::;• 
Infăşurat intr-o tunica care-i acoperă hra!ele. 
După mişcarea tors ului, pe rsonajul stătea in pic ioare, 

cu piciorul sting inainte, cu greu tatea corpului l ăsată 
pe piciorul drept. S patele, nefinisat, are o gaură de 
evaporare mare, dreptunghiulară. Virful nasului l~ste 

pu!in mutilat. 
Pastă carămizie-desdtis, fără urme de t uloare. 
lnălţimea, 0.10 m. 

Col. Prof. l\1. HEROV :\ N l '. Buc·ure.şti. 

Hustul unui b <'l iat cu p[trul lung. t u eau
s ia . pc cap, i n fi"tşu rat intr-o tunic[1 pc tarc 
o îndepărtează de La git cu mîna stîngă. 

Spatele este n eted, ncfinisat. Ma rg inea de 
jos a bustului es te lovita. 
Pastă t•ărămizie-desehis, fă ră urme de 

culoare. 
Tnitlţimca, 0.07 m. 
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Col. Dr. H. S LOBOZIANU, Bucureş ti. 

Copil care se odihneşte pe o piatră. Este 
îmbrăcat cu o haină care-i acoperă tot 
trupul, lăsindu-i dezvelită numai mina 
stingă, pe care îş i sprijină capul. Poartă 

pălăria numită causia. Veşmîntul abia face 
citeva e ule. Stalueta, slab sau de loc retu
şată. a re trăsăturile mici, cu reliefuri şter
se. Spatele, puţin rotunjiţ, este nefinisat. 
Are gaura d e evaporare. La bază, statueta 
este goală: postamentul s part in două 

locu ri . 
înălţimea, 0,07 m. 

Col. MUZEULUI DE · ARH EOLOG IE 
Constan(a. 

Copil in picioare. îmbrăca t cu o tunică 

prinsă pe umărul drept. Cu mina dreaptă. 

scoasă 1>rin desch izătura la terală a hainei. 
îşi s tringe tunica la piept. Părut lung, lăsa t 
pe umeri. 

Postamentul este format d e tălpile pi
cioa relor şi de locul plin dintre e le. Gaură 
de evapora re dreptunghiulară. 
Pastă cărămizie-deschi s, fără urme de 

culoare. 
înă l(imea, 0,117 m. 
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CoL MUZEULUI DE 
ARHEOLOGI E Consta n . 
ţa. lnv. 15719. 

Cuv de copil cu Jlărul 

lung. l ăsat pe umeri. 
Poartă o J)ă lărie t•u 

borul lat. Nasul şi ~:unt 

vulin corodate. 
Pnstă cărftmi1:ie. 

inălţimea, 0,25 m . 

Col. MUZEUL UI L>E 
ARHEOLOGIE Con-
stanta. fnv. 15720. 

Cap de copil cu frun
tea bombată. cu părul 

lung, lăsat pe umeri. 
Poartă pălărie. Deta
lii!'! feţei mult şterse. 

Pastă cărămizie. 

lnă lţimea, 0.03 m . 

Col. MUZEULUI DE 
ARHEOLOGIE Con-
stanta. lnv. 15715. 

Cap de copi l, cu pă
rul lăsat pe umeri şi 
cu o codilă ridicată in 
creş tet. Totul acoperit 
apoi cu un \'ăl. Nas ul 
ş i gura corodate. 

P astft gftlbuic. 
lnăHimea, 0.038 m . 
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Col. MliZE liLl ll Ot-: ,\t< -
llt-:OLOGI E Cun-; tunta. ln v. 
15721. 

<:~p de copil cu pă rul lung. 
buclat. l ăsa t pe ume ri ş i a
co-perit cu dîudemft. In creş

t e t. un cot·. Na!> ul şi g- ura 
mult l'Orod nt e. 
Pastă cârărnizi c. Ul'ntc de 

culoare ro~ i e. 
lnă l ! imea. O.O:l5 m . 

Col. MUZE UL UI UF. 
ARHEOLOGIE ('on-
~tanţa . lnv. 15717. 

Bust de copil. cu 
capul i ntor~ s pre dreap
ta. cu păru 1 lftsat IH' 

umeri. P e cap. o cn 
roanft. Ueta liile corod a
te. 
Pastă cărămizie. 

Înălţimea. 0.05 m 

Col. Ml' Z}; UL l ii UE .\1( -
HEOLOGIE Constan ta . ln v. 
15716. 

Ca1> de copil , c u părul 

lătiat in codi !e p e u m eri. Ue
t<~ l iile şterse. 

Pa~tă gălbuie. a co peritfl l ' ll 

,·opsea roş i e. 

i năl!imea. O.O:l m . 
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. ' . 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşt i . 

Ca1> de copil, frumos executat şi retuşat, 
impodobit cu o coroniţă de flori. Părul, 
scurt. cade drept, de o parte ş i de alta a 
capului, pînă la urechi. Pe frunte, un moţ. 
Faţa, vag surizătoare, cu gropiţe în o
braji ş i in bărbie. Gura mare, ochii fără 
pupile. excepţional de expresivi. 
Pastă cărămizie-deschis , cu urme de cu

IO<tre albă sau, in păr, brun-roşcată. 
l nălţimea. 0.08 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Cap de copil, cu faţa uşor 
surizitoare. Coronita prost e
xecutată. Figurina, ieşită din
tr-un tipar frumos, este foarte 
puţin sau de loc retuşată. Spa
tele capului, exagerat de bom
bat, este nefinisat. 
Pastă cărămizie-deschis: ur

me de culoare albă in adinci
t urile coroanei. 
lnălţimea, 0,0:15 m. 

154 

Col. Dr. « . SLOBOZIANU, Bucu
reşti. 

Cap de copil cu fata surîzătoare. 
purtind o bonetă cu virful intors in 
faţă. ca o glugă. Pe frunte, este le
gat cu o bandă, care trece pe s ub 
bărbie ş i acoperă aproape intreaga 
figură, asemenea unei căşti de avia
tor din zilele noastre. Este desigur o 
îmbrăcăminte de iarnă din t>ărţile 
noastre. 
Pastă cărămizie-<leschis. aproape 

gălbuie : pe bonetă, urme de cu
loare albă ş i cafenie. 

lnăttimea. 0.0211 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANlJ, Ru(· urc~ti. ~ 
Un exemplar, probabil r ebut, cu t •·ăsă -

turi incerte intre copil ş i femeie (are coc 
la s pate), ş i coroană de frunze d e i ederă. 
Acestea nu s int aplicate, ci trase din pas-
ta capului. Părul este sugerat de o serie 
de linii. trasate cu un virf ascuţit. Trăsă-
turile sint complet sterse s i d eformate. 

Pastă cărămizie-deschis ; · urme de cu
loare roscată. 

lnălli...;..ea, 0,042 m. 

Col. E. ~EBELEANU, Bucureşti. 

Copil culcat pe o parte, s prijinindu-se 
pe mina stingă. Veşmîntul, prins pe umă
rul drept, a alunecat, dezgolindu-1, astfel 
incit a rămas acoperită numai jumătatea 
stingă a pieptului, cu umăr şi braţ. 

Pe piciorul drept stă cu lcat un animal 
(ciine sau p isică), cu botul intins spre 
mina copilului. Sub braţul sting copilul 
ţine o raţă (?) cu capul scos afară, zbă

tindu-se să scape . din strinsoare. Lipseşte 
capul. gitul şi umărul drept al figurinei. 

Pastă cărămizie-deschis: urme de cu 
loare albă. 
lnălţimea, 0,10 m. 
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Col. E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Copil (sau Eros ?) mic, cu figura 
minuţios executată, înfăşurată in bla
midă, cu picioarele unul peste altul. 
O mînă in şol d, alta pe piept. In 
spate. o toartă mică cu gaură de 
suspendat. 
Pastă cărămizie ; mult alb ş i roşu 

in păr. 
lnălţimea, 0.07 m. 

@ 

Col. GELLU NAUM, Bucureşti. 

C opil, purtind pe umărul sting un vas 
(sau un coş) susţinut cu ambele miini, 
dreapta arcuindu-se deasupra capului. Fun
dul vasului se sprijină pe unul din cape
tele tunicii, care este ţinut cu mina stin
gă. Celălalt capăt a l tunicii este ţinut în 
gură. Pc cap copilul poartă coroana de 
ospăţ. 

Figurina - o aplicli - are orificiu de 
s us pensie in s pate. Lipseşte partea infe
rioară, de la coapsele copilului. 
Pastă cărămizie, fără urme de culoare. 
fnălţimea, 0,06 m . 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, 
Bucureşti. 

Copil s au Eros aşezat in in
teriorul unei jumătăţi de scoi
că. Este pieptănat cu părul pe 
urechi şi cu o codi!ă in mijlo
cul capului. Pe umărul sting 
arc aruncat un vâl. Mina 
drcaptrt se odihneşte pe picio
rul indoit sub cochilie. 

Statueta arc in spate o gau
ră de cvaporarc. Lipseşte mîna 
şi piciorul sting al copilului. 
Pastă dtrămizie-deschis, ur

me de culoare albă . . 

Col. V. CANARACHE (la 
Muzeul de Arheologie Con . 
stanţa). inv. 5344. 

Copil gol, şezind pe jos, 
cu picioarele s trînse sub el 
şi mingiind cu amîndouă 

miinile, probabil un căfel. 
S talucla are postament. 
Lipseşte piciorul drept al 
copilului şi aproape jumă

tate din postament. 
Pastă gălbuie, fără urme 

de culoare. 
lnălţimea, 0,067 m. 

Col. V. CANARACHE (la 
Muzeul de Arheologie Con
stanta>. ln v. 5346. 

Copi 1 reprezentat şezind 
pe jos, cu piciorul sting 
indoit sub cel drept. La 
piept, ţine un animal (că

ţel sau pis ică). Capul figu
rinei lipseşte. 

Statueta are un posta
ment dreptunghiular. 
Pastă cărămizie-deschis, 

fără urme de culoare. 
fnălţimea , 0,064 m. 
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Col. E . .JEBELEA.NU, Bucu
reşti. 

Un porumbel aşezat pe un 
soclu rotund. Porumbelul este 
călărit de un copil, r eprezen
tat cu torsul uşor răsuc it, pen
tru a putea cuprinde cu mii
nile gitul păsării. Porumbelul 
ţine gitul încordat, din cauza 
poverii din s pinare. Pe picio
rul drept al copilului se vede 
urma unui veşmînt. 

Intreaga piesă are s patele 
nefinisat. In mijlocul ei, o 
spărtură. Lipseşte capul copi
lului, cum şi puţin din soclu. 
Pastă cărămizie-deschis. ur

me de culoare albă. 
lnălţimea. 0.12 m. 

.. 

Col. VLADIMIR COLIN, 
Bucureşti. 

Copil gol, cu o tunică scurtă, 
prinsă pe umărul sting ş i tra
să spre dreapta. Se joacă cu 
o pasăre (gîscă sau raţă). re
prezentată jos. in dreapta. 

Grupul este aşezat pe un 
postament oval: gauro de eva
porare este tot ovală. Lipseşte 
capul. 

Pasti\ cărămizie-deschi s. ur
me de culoare albă. 

fnă(ţimea. 0,10 m. 

Col. Or. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Viţel, cu gitul intors spre 
dreapta, cu picioarele det,ăr
tate şi urechile ciulite, gata 
să o ia la fugă. Detaliile sint 
stilizate. 

Lipseşte mai mult de ju
mătate din trupul animalului 
(partea din spate), cum şi cor
niţele (cornul drept, parţial). 
f'igurina este spartă şi lipită 
in dreptul picioarelor. 
Pastă cărămizie. fără urme 

de culoare. 
lnălţimea, 0,14 m. 
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Col. MUZEULUI DE /\RHE· 
OLOGIE Constanţa. lnv. 5:1:12. 

Protoma unei cămile, cu păr 
abundent, ondulat. Este o pie
să foart e frumoasă, desigur im
portată, adusă poate de ne
guţătorii din Alexandria cu 
care Callatisul avea relaţii co
merciale curente in epoca ele
nistică. 

Pastă gâlbuie, urme abun
dente de culoare albă. 

fnălţimea, 0,04 m. 

Col. V. CANARACHE 
Muzeul de Arheologie 
stanţa). lnv. 5334. 

Căţel. cu capul şi picioarele 
dis proportionate. Blana este 
modelată doar la git, la coadA 
animalul fiind probabil tuns. 
Statuetă grosolan lucrată, cu 

orificiu de evaporare la bază. 
Pastă cărămizie-deschi s, fără 

urme de culoare. 
inălţimca, 0,026 m. 

Cal. MUZEULUI DE 
ARCHEOLOGIE Con-

5333. 

Panter-<i cu lcată pe 
burtă, pe un soclu drept
unghiular. Are gura 
strimbată şi ridicată in 
colţul drept, ra şi cum 
ar mirii la cineva curc 
a intâritat-o. 

Figurina este goa lă in 
inte~ior. Lipseşte partea 
de jos a spatelui. 

Pastă cărămizie-des-

chis, fără urme de cu
loare. 

Înălţimea, 0,067 m : 
lăţimea, 0,12 m. 
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Col GEORGE RUZI>UGAN, Bucure~ti. 

Jumătatea din faţă a unui leu. cu picio
rul drept ridicat in mers Din picioarele 
din faţă n-a mai răma~ decit o treime. 
Coama, bogată, este foarte frumoo; mode
lată, ca de altfel tot capul, cu ochii bul
bucaţi şi botul reliefat. Trupul, plin la 
mijloc, este o;trăbătut in toata lungimea de 
o gaură mică, care răspundea desigur la 
capătul jumătăţii care lip~e!>te. Coama pe 
creştet, cum l)i botul , puţin multilate. 

Pastă cărămizie-deschis : urme de cu
loare roşie la ochi şi la gură. 

fnălţimea, 0,095 m. 
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Col. MUZEULUI DE ARHEOLOGIE, 
Constanţa. lnv. 16138. 

Pasăre de lut ars, jucărie, realizată des
tul de realist : capul alungi!, frumos ro
tunjit, cu codita lătită mult. Deasupra a
cesteia. două ·orifi~ii făcute cu un virf 
ascuţit. 

Pastă gălbui-cărămizie. 
Lungimea, 0,116 m. 
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Col. Or. H . S LOAOZIANU. Bucureşt i . 

Fragmentul reprezintă jumătatea ante
rioară a unui b<>rbec. cu ochii rotunzi, bul
bucaţi. Lina este indicată doar pe creşte t, 

intre coarne (care sint rupte) : pe piept. 
citeva adincituri paralele indică cuie le 
făcute de pielea animalului. 

Locul dintre picioare este plin. Lipse~te 
jumătatea posterioară . 

Pastă cărămizie-deschis. urme de culoare 
albă . 

lnălţimea. 0,125 m. 

Col. Or. M. ATHANAS I U. Bucureşti. 

Cap de urur· tinâr, de epocă bunâ, rea
!ist trata t. Părul este minuţios modelat pe 
frunte. Coarnele sint rupte. botul este 
mutilat în s tinga. 

Lucrarea făcea parte dintr-un g rup 
micro-statuar. 
Pastă cărămizie-deschis. urme de cu

loare albă. 

Înălţimea. 0,08 m. 
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Col. Or. H. SLOBOZI ANU, Bucureşti. 

Una din puţinele piese a cărei destinaţie poate 
fi uşor precizată Este un cal de jucărie, aşezat 
pe burtă, cu picioarele din faţă întinse inainte, 
cu cele din spate s ub el. Părul de pe frunte este 
ridicat intr -un moţ. Boti.tl. lat, intrede.<;chis, l asă 
să se vadă dinţii. 

Picioarele din faţă sint străbătute de o gaură, 
prin care era introdus un ax cu două rotiţe. A
proape d e vi rful picioarelor altă gaurjl, mică, 

circulară, prin care era trecută sfoara de tras. 
l' igurina este lucrată schematic, fără fineţe, 

dar are fa rmecul naiv al jucăriilor ieftine. 
Pastă cărămizie-deschis. urme d e culoare. 
lnălţimea , 0,10 m. 
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Col. MAUCELA MIREA. Bucureşti. 

Cocoş, s urprins in momentul cind 
cîntă. Pe najul aripilor şi ale cozii 
s int ~ugerate doar prin citeva linii. 
Cocoşul este aşezat pe un soclu inalt, 
rotund, de care se ţine cu ghiarele 
răşchirate. 

Statueta ate la s pate, sub coada 
păsării, o ~uură îngustă, dreptunghiu
l ::. ră, de evaporare. 
Pastă cărâmizie-deschi'i, fără urme 

de culoare. 
lnălţimea. 0, 107 m. 
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Col. Prof. M. tiF.ROVANU, Bucureşti . 

Cap de ~:op il , deosebit de frumos, cu părul 

pieptanat in şuvi!e scurte pe frunte. Copilul zim 
beşte, făcînd gropi!e in obraji. In creş tet a r e o 
gaură mică, rotundă, in care urma să fie fixa t ă, 

probabil , o pălărie de soare. Spatele es te foarte 
pu!in luC'rat şi foarte bombat. Virful nasului este 
rupt. 
Pa~ta t·ăramizie-deschis. fără urme de culoare. 
lnăl!imea, 0,027 m . 

Col. Dr. H. SLOBOZIA NU, 
Bucureşt i. 

Cap d e copil, cu fa ta asime
trică (obrazul s ting e mai um
fla t d ecit cel drept), cu o pă lă
rie înaltă in formă de tiară , 

care- i acoperă fruntea şi ure
chile. Este clar că avem a face 
cu o statuetă deformată prin 
alungirea capului. 

Piesa este putin erodată, spa
tele plat şi oefinisat. 
Pastă cărămizie-deschis, pu· 

\in poroasâ , fără urme de cu 
loare. 
inăl\imea , 0,04 m. 
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Col. MUZEULUI DE AR
IIF.OLOGIE, Constanta. rnv. 
15718. 

Cap de 'tatuetă, cu detalii 
~terse. Rebut. 
Pastă cărămizie, fără urme 

de culoare. 
lnălţimeu, 0,35 m. 
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Col. Dr. H. SLO
BOZIAN U, Bucureşti. 

Cap d e copil cu na
~ul mic. in vint, cu 
părul scurt, l ăsat p c 
frunte. Cutia crania
nă este disproJ>ortio~ 
nat d e mare. Spate le 
capului bombat. ca la 
hidrorefali. 

Pasti\ cărămizie -

deschis, urme do cu
loare albă. 
Înălţimea, 0,04 m. 

-
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Col. Or. H. SLOBOZlf\NU. Aucure:;;ti. 

Cap de fetita cu părul dcs.părţit in şu
viţe regulate, s trinse in coc. Gura, uşor 

intrede~chisă, schiţează un zi mbet vag. Din 
fragmentul de faţi't lipseş te o parte din 
~it. la ~pate. cum ş i virful na~ului. 
Pas.tă gă lbuie, urme de culoare albă. 
Înălţimea. 0.04 m . 

Cui. Or. H. SLOBUZii\N U. Bucurc<şti. 

Copil purtind 11e cap o pălărie cu bo
ruri zimţate. ~au poate o coroană, finisată 
ş i la SI><He. f'aţu este foarte corodutft. 

Pa~tă cărămizie-deschi'> : urme d e VOIJ

<;ea roz pe borul 11ălăriei (?). 

Înălţimea, 0.045 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU. 
Bucureşti. 

Actor, adus de spate, cu braţele 
la piept, deasupra pintecului pro
eminent. Palmele s int ascunse sub 
barbă. Şade pe scaun, privind in
tr-o parte, cu o expresie şireată 
şi răutăcioasă. Braţele sint mici şi 
subţiri ; picioarele scurte şi g roase. 
Este îmbrăcat intr-un veşmînt 
scurt , care-i lasă picioarele goale. 
Un capăt al imbrăcăminţii ii aco
peră umărul şi braţul sting, in
creţindu-se puţin , apoi trece pe 
s ub mina dreaptă. 

In s pate, o gaură mică, rotundă, 
d e evaporare. Genunchiul sting 
s part superficial. 
. Pastă cărămizie ; urme de cu
loare albă, mai ales pe mîna 
stingă. 
Tnălţimca, 0,095 m. 
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Cal. SEVEREANU (la Muzeul oraşului 
Bucureşti). 

Actor comic, gol, şezind pe scaun; pozi
ţie identică cu a figurii de sub nr. 244. 

Figurina, ruptă la bază in citeva locuri, 
este lipsită de retuş. 
Pastă gălbuie-deschis, lucioasă pe alocuri ; 

urme de culoare albă. 
tnăHimea, 0,08 m. 

Col. Dr. M. ATHANASlU, Bucureşti. 

Actor, şezind pe scaun, in a titudinea o
bişnuită in care sint reprezentati actorii 
comici, asemenea exemplarclor de la nu
mărul 244 ş i 245. 

Capul, cu barbă, cu ochii bulbucoţi, cu 
sprîncenele groase ş i cu gitul foart e scurt, 
este virit intre umeri, intr-o convulsie de 
ris sarcastic. Lipseşte jumătatea dreaptă 
(cu ochi) a feţei, precum şi , jos, laba pi
ciorului drept, cu o parte din scaun. 
Pastă cărămizie-deschis : urme de cu

loare albă in culele veşmintului şi roşu
brună in păr. 

lnălţimea, 0,09 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Actor bătrîn, cu barbă, rizind sarcastic, 
cu gura larg deschisă; sprincenele ridicate, 
ochii bulbucati. Capul, dis propor\ionat de 
mare, este virit intre umerii prea înguş ti. 
Trupul este scurt şi gros (lipseşte parteu 
inferioară de la pîntece in jos ) ; braţel e 
(stingul este acoperit, dreptul gol) le ţine 
pe piept, barba acoperindu-i palmele. 

Spatele este nett -d, nefinisat. 
Pastă cărămizie-deschis : urme de cu

loare albă. 
lnălţimea, 0,04 m. 
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Col. 1. BACAOANU (la Mu
zeul de Arheologie Constanta) 
lnv. 1956. 

Reprezintă un comediant, cu 
văi pe cap. Sprincenele mult 
reliefate, gura exagerat de 
mare .. Mina dreaptă o ţine sub 
barbă, cu stinga ţine veşmîn
tul. Abdomenul proem inent. 

Partea de jos , lipsă. fn spa
te, o gaură dreptunghiu lară 
de evaporare. 

Exemplar despre care nu 
se ştie precis dacă provine 
din Callatis sau din Tomis. 
Pastă cărămizie, urme de 

vopsea roşie pe văi. 
lnălţimea, 0,45 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Actor în picioare. declamindu-şi rolul. 
Ţine o mină sprijinită pe şold, cea lal tă 
fiind adusă pe piept. Cuprins de (urie, 
tine capul intors spre dreapta, arătînd 
publicului jumătatea stingă a feţei, cu 
sprinceana lăsată in jos. Trupul mic. pîn
tecele proeminent şi piciourele scurte ii 
dau un aer grotesc. Tunica scurtă, a run
cată JJe spate, ii ucoperă doar bn\ţul 
sting. 

Locul dintre picioare este plin. Statue tu 
este goală la bază. Spatele. nelucrat, nu 
are gaură de evaporare. Postamentu l c 
rupt in faţă. _ 
Pastă cărămizie-deschis : puţine urme 

de culoare albă. 

lnălţiinea, 0,08 m. 
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Col. Dr. H. S LOBOZIANU. Bucureşti . 

Fragment din bustul unui acto1·. Are chelie. 
barbă scurtn şi ascuţită, OllSUI scurt şi lut. Rîde 
răutăcios. cu sprincenele ridicate in col ţuri. fă
cind .,pendanl" colţurilor gurii, ridicate in acelaşi 
fel. Mîna dreaptă. după cum se vede din braţul 
păstrat. era ţinută pe piept. 
Pastă cărămizie-deschi s. a proape gălbu ie. fără 

urme de culonre. 
Înălţimea. 0,054 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Statueta unui actor comic. trahll intr-o ma
nieră mai re<.tlistă. Părul de pe cap. şi in special 
barba, sint modelute cu oarecare minuţiozitate: 
buzele sînt distincte : la ochi se vede o incercare 
de a reda ş i pleoat>ele. Este puţin adus de spate 
din cauza rîsului. Tine miinile la piet>l şi este 
strins infă-,urat în tunica. 

Lipseşte cea mai mare t>artc din spnte. cum şi 

picioarele. 
Pastă crtrăm izie. urme de culoare albft. 
Înălţimea. 0.085 m . 
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.. , 

Col. Prof. M. HEROV ANU, Bucu
reş ti. 

Bustul pînă la ta lie al unui actor. 
Mina dreaptă este adusă la tîmplă. 
mina stingă este prin-;ă in indoitura 
celeilalte. Capul, pleşuv, cu păr doar 
peste urechi, eo;te la fel cu al celor
la l ţi actori comici. i\ctorul, care are 
barbă, ride cu gura Iar~ deschisă. O
chii sint bulbucaţi, s princenele groa
se şi nasul turtit. 
Pastă cărărmizie-deschis : in păr 

urme de culoare albă ş i roşu - brună. 

Înălţimea. 0.04 m. 

Col. Or. H. SLOBOZIANU, Bucureş ti. 

Fragment din statueta unui actor. Din trup s-a 
păstrat numai jumătatea dreaptă din faţă, Capul 
este s part şi lipit. Veşmîntul lasă braţul dt:ept 
gol şi acoperă braţul sting, formind o serie de 
cute oblice. Peste pîntece, stofa stă întinsă. Capul 
pleşuv, cu fire lungi de păr pe timple şi cu bar
bă lungă, in care se pierd mustăţile. 

Tratat fără exagerările comune reprezentărilor 
de actori. apropiindu-se de portret (poate al lui 
Socrate). 
Pastă cărămizie-inchis. fără urme de culoare. 
lnălţimea, 0,097 m. 

Col. E. JEBELEANU, Bucu
reşti. 

Mascâ mică de Silen, cu gu
ra larg deschisă. Pereţii sub
ţiri. Barba in două şuvile ră
sucile. 
Pastă cărămizie, fără urme 

de culoare. 
lnă lţimea, 0,05 m . 
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Col. E. JEBELEANU, Bucu
reşti. 

Cap de actor sau Silen s uri
zător. cu o cunună de frunze 
de viţă şi ciorchini de o;truguri. 
Urechi mici. a~culite. de ani
mal. 
Retuşare foarte minuţioasă. 

Părul sprincenelor. mustălilor 
şi bărbii desenat in linii sub
liri, paralele. Mustălile răsu
cite la vi rf in cite o volulă 
mică. Fruntea, brăzdată de cu
te trase preei~. care coboară 
către ~mrincene în fnrmă de V. 
Ochii .sîni retuşaţi cu detalii : 
se d isting pleoapele, irisuJ şi 
pupilele. Sprinceanu o;tingă es
te ruptă int r-o parte. 
Pastă cărămizie-închis. pe a 

locuri neagră , fără urme de 
culoare. 
lnă llimea , 0,08 m. 

174 

Col. Or. H . SLOBO
ZIANU, Bucureşti. 

Cap de Silen sau poa
te de Satir. Ghirlandă 
cu două boabe (sau cor
oiţe) pe frunte. Nasul 
scurt şi gros, buzele 
groase, o barbă neobiş
nuit de lungă ; ochii pe 
jumătate închişi. Suride 
fericit. 

O gaură de evaporare 
in spate şi una mai mi
că, circulară, in creştet. 
Pastă cărămizie-des-

chis, glllbuie : urme de 
culoare roşcat-deschis 
in păr. 

lnăl!imca, 0.095 m . 

Col. Or. H. SLOBO
ZIANU, Bucureşt i. 

Masca unui Silen sau 
Satir nefinisată, pe care 
urma să se aplice deta
liile. Este neretuşată. 

Pastă cărămizie-des-

chis, fără urme de cu
loare. 

lnălţimea, 0,04 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU. Bucureşti. 

Cap de actor bătrîn, cu o expresie şireată. 
Ride cu toată gura, ridicind o sprînceană . 

Ca şi celelalte măşti, are ochii bulbucati. 
nas ul Jat ş i turti t, peruca cu păr bogat. 
Pastă cărămizie-gălbuie: urme de culoare 

a lbă. 

Înăltimea, 0,032 m. 

C.:ol. MUZEULUI DE ARHEOLOGIE 
Constanta. lnv. 1897. 

Mască de teatru din terracotta, reprezen
tind un bătrîn care ride. Gura, larg deschi
să, lasă să se vadă dinţii. Fruntea, crispată. 
Părul, coafat in jtuul fetei. Barba, mult 
ieşită in afară. Barba şi puţin din păr, 
ştirbite. 

Pastă cărămizie. 
lnâlţi.mea, 0,155 m. 
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Col. E. JERELEANU, Bucureşti. 

Mască mică de actor comic, cu 
ch elie şi cu păr pe timple. 
Pastă gălbuie-'.cenuşie, fără urme d e 

culoare. 
lnăltimea, 0,04 m . 

Col. Dr. H . SLOBOZIANU, Bucu
reş ti. 

Cap pleşu v de actor comic, cu 
s prince nele groase şi cu ochii bulbu
caţi, rizind cu gura ştirbă. Rârbia 
mare, întoarsă in sus. 
Pastă cărămizie-gălbuie: puţine 

urme de culoare. 
lnălţimea, 0,03 m. 
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Col. Or. H. SLOHOZIANU, (la Mu
zeu l de Arheologic Constanta). lnv. 
15822. 

Mască tragică, fragmentară. Frun
tea cu riduri, sprincenele încruntate, 
gura larg şi grotesc deschi'iă . 

Pastă cărămizie, fără urme de cu -
loare. · 

ină lţimea, 0,098 m. 

<:ol E. JEBELEANU, Bucureşti. 

Masc[t de nctot· comic bătrîn, rizind 
Gura, larJt deschisă, se pierde in 
mustăţi şi în barbă . Părul, abundent, 
este clc~cnat deasupra frunţii printr-o 
.~eric de linii. 1\llc linii, mai adînci, 
ii brăzdcaz[l fruntea. Ochii sint mari, 
rotunzi şi bulbucaţi, nasul turtit ş i 

l ăţit de mimica rîs ului. 
l~astă cărămizie-deo;<•hi s, fără urme 

de culoare. 
lnăl!imca, 0,10 m . 
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Col. V. CANARAC HE, (la Muzeul 
de Arheologie Constanţa). lnv. 5336. 

Mască de actor comic, rizind cu 
gu ra larg deschisă : i se vede limba. 
Pe cap o bonetă, care in s pate are 
formă de coc. Masca este ruptă ime
diat sub bărbie. 
Pastă cărămizie, fără urme d e cu

loare. 
Inălţimea, 0,035 m. 

C'ol. Dr. H. SLOBOZI ANU, Bucu
reşti . 

Mască de actor, cljn care s-a păs
trat numai un fragment. Faţa rotun
dă, fără piir (doar in dreapta se mai 
vede un rest). Ochii rotunzi, sprin
cenele subţi ri, nasul scurt şi gros, 
gura l argă cu buze subţi ri ii dau o 
expresie plină de mister. Lipseşte 
puţin din obrazul stîng. 
Pastă cărămizie-deschis: urme de 

culoare albastră pc pupile. 
Jnălţimea, 0,06 m. 
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Col. Or. H. SLO.BOZEANU, .Bucureşti. 

Mască de ac tor tragic, cu J)ărul de
senat schematic printr-o serie de li
nii de jur împrejurul capului. Ochii, 
cu pungi sub ei, sint găuriţi. Gura. 
strîmbă, larg deschisă. 

Piesa este spartă şi lipită. 
Pastă cărămizie, fără urme de cu

loare. 
lnălţimea, 0,045 m. 

.· Col V. CANARACHE (la Muzeul 
de Arheologie Constanta). Inv. 5335. 

Masca unui personaj bătrîn, foar
te expresivă, aproape grotescă, cu· 
căciulă ţuguiată, probabil de blană 
(după desenul de linii scurte, ondu
late), cu sprincenele groase, ridicate. 
cu pomeţii proeminenţi, cu nasul 
cîrn. În j:{Ura deschisă intr-un ris 
răutăcios, se văd dinţii rari, lipsă. 

Poartă mustăţi şi barbă. 

Pastă cărămizie, fără urme de cu
loare. 

Inălţimea, 0,075 m. 
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Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Mască tragică, cu gura mare. larg des
chisă, cu · ochii puţin bulbucaţi, cu pleoa
pele groa~e. cu pungi sub ochi. Nal;ul este 
scurt şi lat. Lipseşte fruntea şi părul de 
jur imprejur. 
Pastă cărămizie-deschis : urme slal>e de 

culoare albă. 
lnălţimea. 0,04 m. 
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Col. Or. i\1. ATHANAS IU, Bucu
reş ti . 

Mască de actor t ragic: erou tînăr, 
imberb. cu ~ura de~chisll. Părul lip
seşte .COntJIICt, CII exCe ll(Îa U liUl col
(işor din stin~u. care indică prezen
ta unei coafuri de masei• tragici\. 
N<tsul mutilat. 
Pastă cărăm izie-deschis, fărf1 ur

me d e culoare. 
lnă l(imca, 0,05 m . 

1 

@ 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU. Bucureşt i. 

Mască de actor trag ic. Personaj bătrîn , 
cu privirea îndurerată îndreptată in s us. 
G u n t larg deschisă. obrajii scofîlciţi şi ri
daţi dau acestui cap, excepţional executat. 
o expresie profund patet ică. 

Din 11ăru l pieptănat spre s pate lipseş te 
jumătate<' dreaptă, imJ>reună cu o fî şie 
d in obraz. Piesa este spartă ş i lipită in 
mai multe locuri. 
Pastă cărămizie-desch is; urme d e cu

loare albă. 
fnălţimea , 0,075 m . 
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Col. Or. M. ATIIANASIU. Bucu
reşti. 

Pan cu cornite şi cunună. lnfăţi
sarea lui, care de obicei trădează 
o senzualitate animală, de data a
ceasta e~te umanizată de un zi~
bet s ubtil ş i plin de înţelesuri. Ca
pul este 'pari la -;pate, in llarlea de 
jos. 
Pastă cărămizie-desch i s ; urme de 

culoare albă peste tot. 
lnălţimea. om m. 
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Qll Prof. M . HEROVANU, Bucureşti. 

O pie!>ă care pare a fi fos t greşit turnată in tipare (in profil se vede pasta 
care acoperă linia dintre cele două jumătăţi), m e.'lterul incercind să o indrepte 
cu mina. t"aţa are o expresie ciudată , din cauza nasului mare şi incovoiat, a 
bărbiei trusă inapoi ş i a ochilor abia reliefaţi. Pe fruntea îngustă se vede linia 
care conturează părul lăsat pe urechi şi strins intr- un coc aşezat sus. 

Gitul, care se îngustează spre bază, este uşor arcuit, impingind capul inainte. 
De la baza gitului pînă in creştet , figurina este străbătută de o gaură mică, 
circu lară. 

Tot capul poartă urmele lăsate d e degete pe argila moale. 
Pastă cărămizie : urme de culoare a lbă. 

Înălţimea, 0.035 m. 
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Col. Dr H. SLOBOZlAN U. Bucureşt i. 

Cap prelung de bărbat', cu fruntea in
,:;ustă. cu obrajii plati. asimetrici. cu nas ul 
foarte mare. Ochii sint sugerati prin două 
adincituri inegale. Mustaţă groasă, bărbia 

prelungă, ca o barbă. Capul este modelat 
cu mina. 
Pastă cărămizie-deschis, foa rte poroasă ; 

nu are urme de culoare. 
lnălţimea. 0,44 m. 

Col. Prof. 1\1. HEROVA NU, 
Bucureşti. 

Piesă foarte m1ca, ('ap cu 
trăsături bărbăteşti. Gura larg 
tăiată, cu buze groase : nas ul 
mare, drept : fruntea joasă, cu 
urmele unei benzi in re lief 
care o înconjoară. 

Pastă gă lbui-cenuş ie, impun\ 
ş i foarte poroasă. fără urme 
de culoare. 

Înălţimea, 0,025 m . 
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Col. E. JEBELF.ANU, Bucureşt i . 

Cap de femei<'. cu pletele ondulate 
pe urechi. Panglică pe cap. 
Pastă cărămiziu-gălbuie. culoare 

roşie in bucle. albă in rest. 
lnălţimea. 0.0:1 m. 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

O piesă ce pare a fi barbarii ; reprezintă un 
rap de ff'meie (jumătatea anterioară), cu părul 
despărţit la mijloc printr-o cărare şi strins lu 
~patc. Pe cap, o diademă străbătuW de două 
linii paralele, cu patru proeminenţe sferoidale 
aşezate două cite două. de c1 parte şi de alta a 
celor două linii. 

Ochii, disproporţionat de mari. au pleoape le 
groase, puţin lăsate in jos. Locul ochiului pro
priu zi~ este gol. Na<;ul. şi el prea mare. este 
lăţit in partea de jos. Doar buzele şi o atentă 
analiză de ansamblu dovedesc că piesa C!lte de 
epocă elenistică şi că reprezintă de fapt u figu
ri• de actor. interpretind un rol de caracter. 
Pastă cărămizie. fără urme de culoare. 
Înălţimea. 0,055 m . 
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@ <:oi. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

186 

Mască de acto r· bătrîn, cu coafura înal
tă, cu barbă <;i mustăţi, cu ocbii bulbucaţi 
şi cu sprincene groase (sprinceana din 
dreapta, ridicată). Părul, pieptănat inalt, 
este desenat printr-o serie de linii conver
gente ; din el atîrnă pe timple capetele 
unei panglici. Masca exprimă o stare de 
furie, de maximă enervare. 

Pastă cărămizie-deschis ; urme de cu
loare roşu-brună in pâr. 

lnălţimea, 0,05 m. 

Col. Prof. M. HEROVANU, Bucureşti. 

Mască de actor tînăr, cu ochii bulbu
caţi, cu gura larg deschisă şi cu mimica 
astfel redată, incit putem fi siguri că este 
in curs de a declama. De jur împrejurul 
capului, o coafură rotundă, desigur o 
perucă. 

Piesa, fără SJ>ate, are numai o streaşi
nă, prevăzută cu o gaură mică, rirculară, 

de suspendat. 
Pastă cărămizie-deschis, fără urme de 

culoare. 
inăltimea, 0,035 m. : lăţimea, 0,037 rn. 

Col. Or. H. SLOBOZIANU, Uucurc~t i. 

Cap de actor cu gura larg deschisf1, în 
care se vede limba. Nasul turtit, sprince
nele groase şi ochii adinciţi in orbite. S pre 
deosebire de a lte măşti, cea de faţă este 
lucrată in unghiuri şi linii drepte : capul, 
de la rădăcina părului, împreună cu bar
ba, formează un dreptunghi : mustăţi le se 
curbează in acelaşi stil liniar : sprincenele 
se intilnesc intr-un unghi deasupra nasu
lui, care are o formă romboidal ă, contu
rată de linii precise La alte măşti schema 
capului merge pe linii curbe şi în general 
pe rotunjimi. 

Pastă cărămizie-deschis ; urme de culoa
re brun-roşcată peste tot 

ÎnălţimeCI, 0,05 m. 
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Cap de femeie l>icptănat cu o coa 
fură foarte înaltă şi complicată, a~a 

cum '>e purta către <; firşitul e pocii e 
lenis tice, du1>ă muda orientală. Faţa 

are trăsături tari ~i rig- ide : nu~ul 

este "> trimbut .';i i puţin Sl>arl. S 1H1telc 
nefinisat. 

In orice caz, este n figurii din se
ria celor de caracte r teatrul ş i nu de 
zeitute s au de femei e d e rind. 

Pastă cărămizie. urme de culoare 
ulbă. 

înălţimea, 0.06 m. 

\@ 

Col. Dr. H. SLOBOZIANU, Bucureşti. 

Ca1> de bătrin pleşuv, cu urme i:le păr 
deasupra urechilor ş i cu o şuviţă pe creş

tet Are s princene groase şi nal> d e clown: 
zimbeşte cu bunătate, lăsînd să i se vadă 
doi dinti rari ; face gropiţă adîncă in băr
bie. Desigur că este un actor , reJ)rezentind 
un tată bonom. 

Este foarte frumos executat, cu reliefua; 
foarte l>ronunţate. in care se simte urma 
retuşării pe argila moale. 

Pastă cărămizie-deschis. fără urm e de 
culoare. 

lnălţimea, 0,05 m. 
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