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Numeroşii turişti, români sau străini, sînt atraşi 
pe litoralul românesc al Mării Negre fie de în
tinse plajă însorită, cu mirificul azuriu al apei, 
fie de dorinţa cunoaşterii atitor mărturii ale unor 
civilizaţii apuse care atestă laolaltă pe aceste 
meleaguri inceputurile dăinuirii istorice a popo
rului român. 

O nebănuită curiozitate şi un sporit interes 
intre renumitele valori de cultură materială din 
timpul dominaţiei romane in Dobrogea îl pre
zintă Monumentul triumfal de la Adamclisi -
încrustare în piatră a uneia dintre cele mai 
mari epopei din vechea istorie a României : sîn
geroase înfruntare dintre daci şi romani care a 
stat la baza alcătuirii noastre etnice. 

Pornind din Constanţa spre Bucureşti prin 
punctul de trecere peste Dunăre de la Ostrov
Călăraşi, la 65 km sud-vest, te intimpină comuna 
Adamclisi. Deşi denumirea aşezării actuale este 
de rezonanţă turcească, componenţa etnică ii 
este pur românească . Frumos gospodărită, co
muna oferă plăcerea trecerilor turistice. 

Dar inainte de a pătrunde în sat, din artera 
naţională Constanţa - Bucureşti se desprinde 
la dreapta o ramificaţie de asfalt cu două benzi 
ca re, după 1,5 km de mers, sfîrşeşte in aria unui 
platou, de aspect specific dobrogean, inalt de 
161 m faţă de nivelul mării, punctat la mijloc 
de prezenţa celebrului monument triumfal -
Tropaeum Traiani, ridicat de romani pentru co
memorarea victoriilor obţinute impotriva coaliţiei 
dacice in 101-102. 

Ce a putut rămîne după aproape două mile
nii de furtuni şi vinturări barbare din această 
veche construcţie colosa lă ? Doar miezul ei -
o mare movilă de piatră şi mortar cu treptele 
originale la bază, iar din înveliş, metope şi pi
laştri, frize şi pietre de parament etc., totul dis
persat pînă nu de mult pe coclauri dintre cei 
mai puţin bănuiţi. 

lnălţimea aleasă de arhitect drept loc de am
plasament al monumentului domină relieful de
luros jur-imprejur pînă la mari depărtări, ceea 
ce ne face să credem că printre scopurile vizate 
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Nucleul monumentului 

de autorii săi era şi acela de a se impune şi de 
a impresiona seminţi ile în mijlocul că rora avea 
să dăinu iască multe veacuri de-a rîndul. Aceştia 
trebuiau să vadă de departe simbolul forţei ro
mane, realizat în urma unei victorii epocale 
asupra lor. Dar secolele s-au scurs ireversibil, şi, 
pe măsu ră ce vremea spor~a anii , amintirea slă
bea sub apăsarea uitării, astfel încît, pentru 
băstinasii medievali sau cei de mai tîrziu, fan-, , 
tezia colectivă a început să-i atribuie ca fiind 
creat de cu totul alţii decit romanii. Cit îi pri
veşte pe turci, aceştia au botezat monumentul 
în timpul dominaţiei lor în Dobrogea Adamclisi, 
adică "biserica omului", denumirea fiind justi 
ficată fantezi st de asemănarea actualului nucleu 
al monumentului cu o cupolă de lăcaş creştin. 

l ată însă că lumea modernă a început să-i 
caute tainele şi să-i înlăture ceaţa groasă ce-l 
Îf1conjura. Călători cu bune însuşiri cărturăreşti, 
cutreierînd '1mpărăţia otomană în lung şi în lat, 
se abat în prima jumătate a sec. al XIX-lea şi 
pe la Adamc_lisi şi, fie din curiozitate ştiinţifică, 
fie din amatorism încep să cerceteze monumen
tu l, folosind la început cele mai vagi mijloace 
informaţionale. Astfel, de exemplu, vi itorul feld 
mareşal von Moltke, învingătorul lui Napoleon 
al II I -lea la Sedan, scria în 1837 : "Dincolo de 
Dună re, două ore şi jumătate de Rasova, am 
găsit o unaşa ruină , pe care turcii o numesc 
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Propunerea de reconstituire a monumentului a 
lui G. Niemann şi Gr. Tocilescu (1895) 

Adamclisi - biserca lui Adam. Este o solidă 
masă de piatră de forma unei cupele, care 
înainte fusese îmbrăcată în rel iefuri şi coloane, 
a le căror resturi zac împrejur". Şi însemnări le lui 
continuă : "Astăzi, ruina prezintă pe dinafară 
doar acel cunoscut amestec de piatră nelucrată 
cu cel puţin tot atîta calcar fin ; doar în mijlo
cul masei se află un fel de miez format din pu
ternice blocuri sparte. Probabil totul este mor 
mîntul unui comandant roman". 

Deci, legenda sugerată confuz de numirea 
turcească - Adamclisi - începe să se destrame, 
făcînd d rum către stabilirea unei identităţi certe. 

Doctorul german C. Wutzer, profesor la Uni 
versitatea din Bonn, publică şi el o lucrare, des
cri i nd cu real ism monumentu l dob rogean, cu 
preţioase relatări asupra a trei metope, astăzi 
pierdute. După mărturiile acestuia, la 1856, cînd 
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îşi făcuse cercetările, monlfmentul - la înălţi
mea metopelor - era aproape intact prin suma 
pieselor pe care le oferea. 

Mai apoi, preţioasele indicaţii ale călătorului 
francez Jules Michel - în memoriul său asupra 
"Valurilor lui Traian" cît mai ales ale călătoru lui 
german Karl Ferdinand Peters, vin să mărească 
interesul ştiinţific pentru marele vestigiu de la 
Adamclisi. 

Referirile acestora, cît şi altele cîteva, fără 
prea mare imporanţă, sint cam tot ce au spus 
călătorii străini din secolul trecut despre marele 
monument triumfal. 

Dar interesul ştiinţific suscitat de importanta 
relicvă dobrogeană sporeşte considerabil la cer
cetătorii români. Lăsînd de o parte considera
ţiile unor intelectuali sau chiar specialişti în 
istoria veche a Dobrogei, ne oprim asupra unuia 
dintre cei mai mari istorici ai ţării noastre, in
zestrat cu o frumoasă vocaţie către arheologie 
şi epigrafie ; este vorba de savantul român Gri
gore Tocilescu . Precedat de Alexandru Odo
bescu care-i netezeşte oarecum drumul, Gr. To
cilescu, secondat de alţi cîţiva învăţaţi străi ni, 
publică în 1895 - in urma unor ani lungi de 
cercetări efectuate după 1882, monografia ,.Mo
numentul de la Adamclisi, Tropaeum Traiani". 
Descrierile sînt judicioase, abundă în relevări de 
amănunte impresionante şi conchid temeinic, pe 
baza unor atente observaţii : "S-a lămurit mis
terul monumentului de la Adamclisi ; el a fost 
construit in memoria companiilor lui Traian con
tra dacilor, într-un loc ce se numea Tropaeum 
Traiani". 

Reconstituirea monumentului într-o primă ma
chetă de ghips Vt;l marca o dată importantă in 
istoria acestei construcţii, ca şi în cea a arheo
logiei româneşti. 

In deceniile următoare, cercetările, reluate 
sub disciplina metodei ştiinţifice, s-au succedat 
sporadic, dar cu rezultate dintre cele mai im
portante pentru completarea datelor ştiinţifice 
legate de forma arhitecturală sau de semnifi-
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caţia istorică a monumentului. Ele se impun prin 
adevăru ri bine statornicite şi dovedesc că mo
numentul triumfal închinat zeului Marte Răzbu 
nătorul a fost ridicat între anii 106-1.09 e.n. de 
către Traian, la sfîrşitul războaielor contra da
cilor, fapt dovedit clar de inscripţia ca re- i 
aparţine. 

In faţa pericolului iminent şi cunoscîndu-şi 
prea bine adversarul, lui Decebal, ambiţiosul, 
viteazu l şi abilul rege dac, care pînă atunci 
mai repurtase victorii contra romanilor, nu-i 
rămînea decît ca, pe lîngă folosirea armatelor 
sa le, să procedeze şi la aplicarea unui ingenios 
plan de luptă : acela de a închega o coa liţie a 
triburilor războinice care trăiau în părţile de 
nord-est şi nord-vest ale ţării sa le. Trebu ia să 
le îndrepte către teatrul de operaţiun i militare, 
intr-un moment anume ales, adică atunci cînd 
adversaru l ar fi fost angajat în nordul Dunării. 
Cu alte cuvinte, aliatii lui Decebal trebuiau să 

' 
producă o mare diversiune, să dezlănţuie un 
atac fulgerător, înaintînd din nord prin Moldova 
şi Dobrogea pînă la trecătorile munţilor Balcani, 
în spatele frontului roman. În acest timp, ro
manii ar fi fost surprinşi printr-o învăluire per
fectă şi intempestivă, într-un moment cînd Du
nărea îngheţată nu le-ar fi permis să riposteze 
prompt şi cu forţe suficiente, flota fiindu-le imo
bilizată. Dar, după cum ne lasă să înţelegem 
citirea rel iefurilor de pe Columnă, Traian a in
tuit pericolul, îşi concentrează rapid forţele -
atunci dezangajate de luptele cu Decebal din 
pricina iernii - profită şi de împrejurarea ne
fastă pentru daci că Dunărea n-a îngheţat şi- i 
întîmpină pe aliaţii lui Decebal, daci, germani , 
sarmaţi etc. într-o primă şi violentă bătălie, pe 
locu l căreia, mai apoi, se va construi "Oraşul 
Victoriei" - Nicopolis ad lstrum (din R.P.B.), 
tocmai în cinstea succesului dobîndit. Dacă sar
maţii catafractori sînt primii. care atacă, dar 
primii învinşi, la Nicopolis ad lstrum multe alte 
trupe aliate s-au repliat pe poziţii ferme şi s-au 
reîmprospătat cu noi contingente sosite pe 
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cîmpul de operaţii ceva mai tîrziu. Are loc o a 
doua şi cea mai sîngeroasă bătălie din istoria 
celor două neamuri, daci şi romani, chiar pe 
platoul de la Adamclisi, unde, din nou superio
ritatea tehnică si tactică a romanilor a decis 
sfîrşitul : victoria' Romei şi în ultimă instanţă 
soarta statului dac. Aliaţii lui Decebal, învinşi, 
s-au risipit. După cîţiva ani, Dacia este defini
tiv cucerită şi transformată în provincie romană 
(106 e.n.). Ambele maluri ale Dunării Inferioare 
- cel din dreapta încă din anul 29-28 î.e.n. 
intră într-un lung şi ireversibil proces de roma
nizare, convieţuirea daco-geţilor cu romanii 
constituind baza etnogenezei româneşti. 

Importanţa covîrşitoare a bătăliei de la Adam
clisi, în care trupele romane au cîştigat cu pre
ţul unor uriaşe pierderi, determină pe împăra
tul biruitor, ca după cucerirea Daciei să ordone 
înă lţarea Monumentului triumfal - pentru co
memorarea izbînzilor sale - a unui mausoleu 
care să adăpostească rămăşiţele unui inalt ofi
ţer - praefectus castrorum - căzut în luptă, şi 
a unui altar, pe ai cărui pereţi sînt săpate in 
piatră numele a peste 3 800 de oşteni, pentru a 
căror bravură li se închină acest text emoţio
nant : "in cinstea şi amintirea celor mai viteji 
bărbaţi care au murit năpraznic, luptind pentru 
patrie." Urmează numele lor. 

Dar relaţia cea mai concretă care vine să ne 
transmită peste veacuri mesajul acelei crunte 
dar glorioase epopei de la Adamclisi este, cum 
lesne se înţelege, monumentul triumfal - Tro
paeum Traiani - la fel ca şi ruinele impunăto
rului oraş omonim din vecinătate. 

Aceste concluzii istorice la care au ajuns în
văţaţii români sint tot atîtea date certe privind 
cauzele ce au determinat durarea edificiului 
ciclopeean, în Moesia Inferior - Dobrogea de 
azi - regiune ~are prezenta mult mai multă si
guranţă pentr~monumentul triumfal, decît Da
cia de curind cucerită. El constituia in acelaşi 
timp un serios avertisment pentru băştinaşii su
puşi, tentaţi oricînd să atace armatele imperiu-
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lu i ; le dădea de gîndit asupra risculu i la care 
t rebuiau să se aştepte înfruntînd riposta teme
ra rei puteri. 

De-a lungul secolelor, monumentul a fost 
martorul a nenumărate vicisitudini istorice, de
oarece cu tot avertismentu l schiţat măreţ pe co
l ina de la Tropaeum Traian i, asa lturi le neamu 
rilor migratoare au continuat fără întrerupere. 

N u dispunem de informaţi i istorice certe pri 
vind distrugerile suferite de monument în vea
curile ca re au urmat construcţiei, dar cercetă
ri le a rheologice, în specia l cele e'fctuate în ru i 
nele cetăţii de alături - Municipium Tropaei 
Traiani - au scos la iveală, în această privinţă, 
aspecte extrem de interesante. Astfel , constatăm, 
atît pe baza săpăturilor arheologice, cît şi pe 
baza informaţiilor moşten ite de la unii scriitori 
antici - cu referiri şi la Dobrogea - că, rînd 
pe rînd, costoboci, goţi , huni, avari şi slavi au 
năvă lit în Scythia Minor - mai îna inte M oesia 
Inferior - ş i au distrus complet aşezări le ome
neşti , ob ligînd apoi conducerea imperiul ui la 
efortu ri considerabile pentru refacerea atît a 
oraşe l or ş i satelor pusti i, cît şi mai ales a salbei 
de cetăţi şi castre care întăreau g raniţa de-a 
lungul Dunării dobrogene. Astfe!, începînd cu 
sfî rşitul sec. al VI- lea şi începutul celui de al 
VII - lea e.n., un va l de tăcere va acoperi ceta 
tea ş i monumentu l, care se va prelung i pînă la 
începutu l secolulu i al XIX-lea, cînd unii că lători 
străini încep să vorbească din nou despre el. 

Monumentul t r iumfal a atras atenţia prin ma
sivitatea construcţi ei sale, ca şi prin semnificaţ ia 
istorică a pieselor scu lptate aruncate de fu rtuna 
vremi i imprej ur. Aceste piese - în special cele 
scul ptate cu rel iefuri preţioase - prin grija cer
cetătorilor români din zilele noastre, ş i mai cu 
seamă prin grij a orînduir ii noast re socia liste, a u 
putut f i recuperate din aşezări le învecinate, unde 
ajunseseră , din cimiti re sau d in ziduri şi dispuse 
azi cu grijă într-un muzeu modern . La această 
dată reconstitui rea sa g rafică şi şti i nţif ică - is
torică ş i arhitectonică - este încheiată, se pare, 
în tr-un mod apropiat de rea litatea antică. 
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Vom prezenta în continuare, pe categorii şi 
obiective, rezultatele cercetărilor şi interpretă
rilor la care s-a ajuns pînă azi. 

MONUMENTUL 

In starea sa de integritate arhitecturală, mo
numentul se va fi înfăţişat privirii în chipul unui 
uriaş cilindru, suprapus de un trunchi de con, 
acoperit cu plăci de piatră în forma unor solzi 
de peşte, iar de-asupra acestuia continua cu 
două prisme hexagonale de mărimi d escres
cînde; acestea serveau drept soclu unei enorme 
statui - renumitul Tropaeum - simbolu l victo
riilor romane repurtate la fruntariile imperiului, 
într-o lume care şi-a apărat cu mari j ertfe liber
tatea ş i demnitatea. Construcţia ciclopeeană, 
înaltă de cea 40 m avea un diametru la bază 
egal cu înălţimea. 

TREPTELE 

Jos, de jur împrejur, se află nouă rînduri de 
trepte circulare - şapte la suprafaţă şi două în
gropate - cioplite din enorme blocuri de piatră. 
Deasupra treptei superioare exista un prome
noar larg de circa 2 m. 

PARAMENTUL 

Pornind în sus, de la nivelul trotuarulu i cir
cular, se inalţă masivul cilindric - stereobatul 
- îmbrăcat mai întîi cu şase rînduri de piatră 
şlefuită dispuse asemeni cărăm izilor din zid, al
cătuind aşa numitul paramentum - lipsit de 
orice element ornamental. Potrivit ca lcu lelor re
cente, paramentum-ul în întregimea lui a fost 
alcătuit din 510 blocuri de piatră, toate aproape 
egale între ele - cu dimensiunile fiecăruia de 
1,14 m lungime, 0,56 m lăţime şi 0,70 m gro-
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sime. Regu laritatea lucrului la feţele exterioare, 
precum ş i la falţurile fiecărui bloc, situează 
construcţia de la Adamcli si printre piesele cele 
mai importante rea lizate de arhitectura Romei 
imperiale, iar faptul că unele piese din para
mentum au fost găsite "in situ" şi sînt identice 
ca material şi formă cu cele aflate în dispersare, 
ne conduc la ideea unicităţii materia lului şi, prin 
urmare, nu poate fi vorba de o construcţie în 
etape - aşa cum s-a considerat de către unii 
cercetători - sau de vreo reconstrucţie - cum 
au afirmat in chip eronat alţii. Tn sfîrşit, toate 
piesele din paramentum sin·t solidarizate pe ori
zontală cu agrafe de metal. 

FRIZA INFERIOARĂ 

Deasupra primelor t rei rinduri de blocuri din 
partea inferioară a paramentu lui se desfăşoară 
circular un complex sculptural , alcătuit din trei 
rinduri de elemente ornamentale suprapuse : 
friza inferioară , o succesiune de metope înca
drate de pilaştri şi friza superioară. Ambele frize 
vor fi fost iniţial compuse din cîte 26 de piese 
avind fiecare lungimea de aproximativ 1,76 m. 
Motivul decorativ a l frizei inferioare, acelasi la 
toate elementele corn ponente, este reprez~ntat 
din lujere cu frunze de acont în volute, inchi-

Bloc de friză inferioară 
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zîndu-se în mijlocul lor cu un cap de lup ce IŞI 
arată colţii. Deasupra şi dedesubtu l volutelor 
de acont sînt două benzi formate din unele 
proeminenţe mai mici, aşa-zisele ove, şi altele 
mai alungite, în forma unor lenticule, care alter
nează regulat. fntre banda superioa ră şi volute 
apar păsărele. 

METOPELE 

Executarea ornamentelor din b locuri le frizei, 
vădeşte măiestria artistică. Metopele, dispuse de 
asemenea in suită circulară, sint masive blocuri 
de piatră de forma unor prisme dreptunghiu
lare, cu suprafeţele exterioare figurate cu pre
ţioase scene inspirate din luptele armate ro
mane comandate de impăratul Traian impotriva 
dacilor şi neamurilor aliate. 

Deci, metopele, in ciuda execuţiei lor stingace, 
au o importanţă inestimabilă pentru reconstitui
rea trecutulu i nostru, alcătuind un adevăr.J t ma
nual de istorie in piatră . Este drept că astăzi nu 
mai dispunem de numărul total de 54 exem
plare al metopelor, dar, dacă ne folosim de 
unele mărturii scrise ale cercetătorilor din vea
cul trecut, cît şi de unele resturi ale lor - e 
adevărat, puţin elocvente - ne putem da seama 
de conţinutul unor piese pierdute. Astfel, trei 
dintre ele au fost descrise de C. Wutzer în 1860, 
iar un fragment din metopa XXX s-a pierdut 
după anul 1896, adică după ce Gr. Tocilescu o 
prezentase deja. fn sfîrşit, metopa XXXIV se află 
printre exponatele muzeului arheologic din Is
tanbul, unde a fost transportată pe la mijlocul 
veacului trecut. Deci, avînd informaţii asupra 
tuturor celor 54 de metope iniţiale, s-au putut 
face interpretări concludente asupra tuturor sce
nelor de semnificaţie istorică. Dimensiunile lor 
medii sînt : 1,58 m înălţime şi 1,16 m l ăţime. Să 
amintim in sumar caracteristicile şi semnificaţia 

unora dintre ele, pentru a da un şablon exegetic 
ce ar ajuta la o mai bună cunoaştere a lor. 
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Metopa VIII. Turmă ce simbolizează bogăţia 

provinciei 

Ce înfăţişează sculpturile de care vorbim ? 
Călăreti romani în armuri si inarmati cu l ănci -. . . 
totul sugerînd parcă o şarjă de cavalerie. În alte 

metope ni se înfăţişează aspecte din luptele ce 

s-au dat între rom~:mi şi aliaţii lui Decebal -

primii protejaţi de coifuri şi platoşe, în vreme ce 

localnicii nu au decît rareori îmbrăcăminte mi

litară de proteC'ţie şi care. Din ţ i nuta şi î.mbră

cănlintea aliaţilor reiese limpede că aceşti răz-
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fv1etopa IX. Familie de autohtoni- pe un cor tras 
de boi 

boi nici aparţineau unor popoare viteze, care în
ţelegeau să lupte cu îndirjire pentru apărarea 
l ibertăţii lor. 

În sfîrşit, pe unele metope apar prizonieri în
lănţuiţi secondaţi de soldaţi romani - învingă
tarii ; ofiţeri, demnitari romani şi purtăto ri de 
stindarde, iar in cîteva rînduri însăşi figura îm
păratului Traian. 

Dispunerea metopelor pe monumentu l trium
fal reconstituit a urmat propunerii mai recente 
privind semnificaţia epică a acestora. Astfel, 
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Metopa XVII. Soldat roman în luptă cu doi adversari 

pornind dinspre nord, primele 27 de metope 
prezintă istoria unei prime bătălii în cîmpiile 
moesice, ilustrată prin trei mari scene: 1. "Ata
cu l şi lupta de cavalerie" ; 2. "Bătălia din jurul 
carelor" ; 3. "lnchinarea populaţiei civile şi a 
prizon ierilor în faţa împăratului". Cea de-a 
doua parte a metopelor, grupate de asemenea 
m trei scene, ilustrează un alt moment decisiv 
a l acestei înfruntări : 4. "Marşul către marea 
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Metopa XVIII. luptă îrntre un roman ş i un ,inamic 

bătă l ie" ; 5. "Marea bătălie", înfruntare ce va 
fi fost desebit de grea şi sîngeroasă , hotărîtoare 
pent ru soarta primului război dacic, desfăşurată 
pe platoul de la Adamclisi ; 6. "Aclamaţia" re
prezintă trecerea în revistă a trupelor romane 
victorioase. 

în fiecare scenă, metopa principală este 
aceea care îl reprezintă pe împăratu l Traian, 
care participase direct la conducerea operaţi-
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Metopa XXVI. Trei purtători de steaguri 

ilor din Moesia Inferior împotriva aliaţilor lui 
Decebal. Mai toate figurile şi scenele execu
tate pe reliefuri par greoaie, ceea ce ne con
vinge că meşterii nu erau aleş i cu cea mai 
mare grijă - poate că s-au recrutat chiar din
tre so ldaţi. Dar aspectu l minor al lucrului la 
metope nu şti rbeşte cu nimic armonia totalită
ţii arhitecturale a construcţiei şi faptul ne face 
să credem că aici nu preocupări de artă rafi 
nată au determinat lucrul , cît mai ales cele de 
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Metopa XXVII. Impăratul Traian însoţit de un 
locotenent 

ordin simbolic. De altfel. privind la monumentu 1 
construit în extremitatea Dunării de Jos a impe
riului, băştinaşii, puţin preveniţi în ale artei, în
ţelegeau destul de bine semnificaţia scenelor -
cu atît mai bine cu cît erau mai rudimentar re
date - adică la scara puterii lor de pricepere. 
Subliniem, in consecinţă, remarca dificil de 
contestat că reli efurile de la Adamclisi nu erau 
produsele unei arte rudimentare, ci artă provin-
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/Vtetopa XXXI. Soldat roman in l uptă cu un localnic arcaş 

cială executată pentru popoare războinice, că
rora li se adresau cu scop de intimidare şi do
minare. 

PILAŞTRII 

Cele 54 de metope sint despărţite între ele 
de tot atîţia pilaştri, alcătuind cadre adecvate 
pentru fiecare dintre ele. Pilaştrii sînt executaţi 
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Metopo XXXIII. Ostaş roman prinzînd un adversar 

in două feluri : unii cu caneluri verticale şi alţii 
cu vrejuri, alternanţa intre ele făcîndu-se la in
terval e egale. Partea superioară a pilaştrilor, în 
forma capitelurilor, este identică ambelor cate
gorii de pilaştri . 

FRIZA SUPERIOARĂ 

Completind ansamblul decorativ al celor 54 
de metope, deasupra lor se desfăşoară circular 
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Metopa XXXIV. Scenă de luptă 

friza superioară, cu un alt motiv sculptat faţă 
de cea inferioară. 

Friza avea un ornament spiralat în formă de 
funie dublă , care încadra la mij loc cîte o frunză 
·- palmetă. Ca şi la friza inferioară apare aici 
un brîu de ove si de lenticule. 

1 

CORN IŞA 

ln sfîrşit, deasupra frizei superioare apare un 
nou element de sculptură decorativă, cornişa, 
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Metopa XLII. Trei cornişti in marş 

alcătuită din numeroase blocuri, care înfăţi
şează acelaşi motiv ornamental de funie ră 
sucită. 

ATTICUL FESTONAT 
(chipurile prizonierilor) 

Pe circumferinţa superioară a corpului cilin
dric, deasupra cornişei, erau montate două fe
luri de piese alternînd între ele - creneluri şi 
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Metopa XLIII. Vexiliferi prezentind drapelele 
împăratului 

pietre de parapet, sau cu un termen de litera
tură arheologică, atticul festonai. Crenelurile, 
cu forma lor aparte, sînt blocuri dreptunghiu
lare cu prelungiri pe cele două părţi , cu ajuto
rul cărora se racordau de piesele corespunză
toare ale parapetului. Menţionăm că aceste 
creneluri au o importanţă aparte : faţa lor ex
terioară redă în relief diferite figuri omeneşti, 
care reprezintă invariabil cîte un prizonier cu 
mîinile legate la spate de cîte un arbore. Studii 
etnografice au demonstrat că sînt îmbrăcaţi in 
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Metopa XLIV. Soldaţi romani prezentînd onorul 

costumele obişnuite ale triburi lor d in zona Du
na rii de Jos. S-au putut identifica, atît pe baza 
costumelor lor diferite, cit şi a coafurii - ca să 
nu luăm în considerare decit două din princi
palele criterii de analiză - tipuri de daci, sar
maţi, germani , deci principalii aliaţi ai lui De
cebal în conflictu l certificat de întregul ansam
blu arhitectural de la Adamclisi. 

La stab ili rea apartenenţei etnice a figurilor 
de prizonieri de pe creneluri, cercetătorii au 
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Metooa XLVII. Doi captivi daci conduşi de un 
ostaş roman 

plecat de la cîteva elemente deja cunoscute, 
luînd ca termen de comparaţie figuri le dacilor 
prezenţi pe Columna lui Traian de la Roma. 
Scenele de pe Colu mnă arată elemente etno
grafice uşor de recunoscut, mai ales în ceea 
ce- i priveşte pe daci : cămăşi bărbăteşti desfă
cute pe cele două părţi laterale, pantaloni 
strîmţi şi încreţiţi , pe cap bonete. Drept arma 
de atac apare totdeauna sabia curbată. 
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Metopa XLIX. Familie de geto-daci 

Determinarea celorlalte tipuri - in afară de 
geto-daci - adică germani, sarmaţi etc., -con
stituie un fapt implinit, cercetătorii recurgînd 
pentru aceasta tot la costume, arme etc. 

Crenelurile sînt numai 27 la număr, toate de 
aceeaşi înălţime - 1,56 m - şi cu lăţimea ce 
variază uşor la bază, făcînd o medie de 
110,80 cm. 

Parapetul este alcătuit de asemenea din 
blocuri dreptunghiulare montate orizontal ; au 
înăltimea constantă de 0,91 m ; în schimb lun-, 
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Bloc de friză supe11iooră 

Pilostru cu vrejuri 
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gimea variază u şo r, obţinînd o medie de 
1,31 m ; numărul' lor este de 54 exemplare. Sînt 
ornamentate cu figuri geometrice rel iefate : cer
curi, romburi, rozete. 

LEII 

La intervale de două parapete, intre creneluri, 
apărea cîte un leu sculptat cu măiestrie în pia
tră ; prin gurile acestora se scurgea apa ce ve
nea de pe acoperiş şi stră bătea blocul parape
tului printr-un jgheab metalic. 

ACOPERIŞUL 

Acoperişul monumentului a fost construit cu 
deosebit simţ arhitectural. Cele peste 1.000 de 
plăci de piatră, in forma unor solzi de peşte, 
sint dispuse în 19-20 de rînduri suprapuse, în 
panta necesară unei perfecte scurgeri de apă, 
pînă la jgheaburile parapetelor cu gurile de lei. 
Primul rînd de solzi fixaţi pe suporţi de piatră 
începea de la o distanţă de aproximativ 1 m de 
spatele atticului festonat - exact l ăţi mea celui 
de-al doilea promenoar, de dota aceasta pe 
acoperiş. Solzii, dispuşi în cele circa 20 de rin
duri, descreşteau i n dimensiuni pe măsură ce 
acoperişul tronconic urca spre cele două baze 
hexagonale suprapuse. 

SUPORTUL HEXAGONAL 

Prima bază, cea inferioară , este mai scundă 
şi mai largă ; cea de-a două, mai înaltă şi mai 
suplă ; alcătui esc laolaltă un suport adecvat 
pentru măreaţa statuie-trofeu cu soclul ei îna lt 
- piesa cea mai i mportantă a monumentului. 
Cele şase much ii vertica le unde se uneau fe
ţele bazei hexagonale inferioare sînt subliniate 
de prezenţa a cîte şase pilaştri în stil corintic, 
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Crene/ul XVI. Captiv sarmot 

decoraţi cu caneluri şi capiteluri stilizate. in 
schimb, faţetele prismei erau netede. Cele 
două baze suprapuse erau despărţite de o 
corn1şa care le dădea aspectul de corpuri dis
tincte. Ca şi în cazul bazei inferioare, între fe
ţele celei de sus exista acelaşi fel de pilaştri şi 
cu aceleaşi decoruri . Dar în acest caz, în par
tea de nord a acesteia era montată o p lacă cu 
inscripţie latină moştenită astăzi numai în CI

teva fragmente, iar pe latura opusă un alt 
exemplar al aceleiaşi inscripţii. 
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Crenelul XXII. Captiv dac 

INSCRIPŢIA 

Reconst it uirea acesteia de cătrG Gr. Toci 
lescu a avut o importa nţă capi tală pentru de
term inarea atît a apartenenţei la epoca lui Tra
ian a acestui monument cît şi a raportă rii lui la 
marea epopee daco-romană. 

in t raducere : 

"ZEULUI MARTE RĂZBUNĂTORUL, IMPĂRA
TUL CAESAR, FIUL DIVINULUI NERVA, NERVA 
TRAIAN, AUGUSTUL, BIRUITORUL GERMANI
LOR, AL DACILOR, MARE PREOT, AVIND PUTE-
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Crenelul XXV. Captiv german 

REA DE TRIBUN AL PLEBEI PENTRU A Xlii -A 
OARĂ, PROCLAMAT DE ARMATĂ IMPERATOR 
PENTRU A VI-A OARA, ALES CONSUL PEN
TRU A V-A OARĂ, PARINTELE PATRIEI DUPĂ 
CE A iNVINS ARMATA DACILOR Ş I A SARMA
ŢILOR ... etc. " . 

FRIZA CU ARME 

Deasupra piloştrilo r bazei superioare era 
montată i mprejur o friză core reda platoşe şi 
arme sculpt ote : suliţi, lănci, săbii curbote şi 
altele. Peste această friză se afla o altă cornişă, 
după core este durat soclul propriu-zis, plasat 
pe o asiză hexogonolă . 
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STATUIA TROFEULUI 

Soclul trofeului este alcătuit din cinci tamburi 
suprapu şi ; are o ină llţime de aproape 4 m, că
ruia ii adăugăm înă lţimea trofeului de 4,75 m. 
Acesta este îmbrăcat în costumul ş i armura 
unui războinic roman ; totu l impune prin masi
vitate, dind impresia dominaţiei, a invingătoru
lui. Casca lu i s-a pierdut : pe platoşe, la d reap
ta şi la stinga, apar imaginile meduzelor. lna
poia platoşelor erau lănci - acum ş i ele lipsă. 

Trofeul 
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Pe pieptul cuirasei sînt sculptate : o mare 
floare de acont, un cavaler galopînd, un vultur 
cu aripi le desfăcute şi o sabie vîrîtă în teaca ei. 
Partea de jos a veşmintelor este bogat dece
rată în forma unei lorica ; sub aceasta, mai jos 
de soclu, sînt figurate pulparele - cu aşa nu
mitele cnemidae - reprezentări strins legate de 
practicile vech ilor romani de a alunga spiritele 
rele şi pe răufăcători. 

CAPTIVII 

ln sfîrşit, la picioarele trofeului sînt trei cap
tivi : două femei care stau jos şi un bărbat în 
picioare, avînd mîinile legate la spate. Desigur, 
grupul statuar astfel redat, simbolizează supu
nerea popoarelor din reg iunea Dunării, eveni
ment comemorat de ridicarea monumentului 
triumfal. Roma biruitoare pe toate laturile lumii 
antice şi-a demonstrat puterea şi în ţinutul 
Scythiei Minor şi faptele de arme trebuie să fi 
fost de mare amploare dacă s-a simţit nevoia 
imorta li zării lor pri n acest colos arhitectonic, 
care comunica privitorilor o impresie copleşi
toare. 

RESTAURAREA MONUMENTULUI 

Reconstituirea monumentului cu piesele ori
ginale nu a fost posibilă din pricina l·ipsei de 
date şi a preciziunii arheologice semnalate încă 
mai de mult. Cu adevărat autentice sînt numai 
piesele luate izolat, pe cîtă vreme gruparea lor 
pe monument nu poate fi decit ipotetică şi ar
bitrară, din cauza numărului mare de piese 
lipsă {din · tamburul cilindric nedecorat se păs
trează 212 piese din totalul original de 468 ; 
din partea sa decorată - sculpturi cu scene 
istorice, frize etc. - se păstrează 223 de piese 
din tota lul de 294 etc.) şi mai ales a necunoas
teri i corelaţiei lor precise - de exemplu suita 
narativă a metopelor şi a numeroase alte ele-
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Reconstituirea actuală o monumentului triumfal 
(1977) 

mente constitutive din structura monumentului. 
ln sfîrş it, restaurarea c u monumentele o riginale 
ar fi grăbit procesul distructiv al pieselor figu
rate şi aşa corodate intr-un grad destul de îna 
~ ntat din cauza climei aspre ; accesu l cercetăto
rului la studiul pieselor figurate s-ar fi oprit etc. 

Refacerea Monumentului triumfal de la Adam
disi ţine de leg itimul sentiment patriotic care 
cere ca acest simbol al unei pagini de istorie 
legate de înseş i originile poporului nostru să 
fie reconstituit in forme depline. In al doi-
lea rind, chiar pentru protejarea ruinei era 
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nevoie de o acoperire, care nu putea fi realizată 
mai natural şi mai estetic decit prin reconstitui
rea paramentului de altădată. Refacerea s-o 
realizat deci cu respectul autenticităţii şi con
servării nealterate atit a părţii din monument 
păstrată ,.in situ" - respectiv nucleului cu trepte 
- cît şi redarea cît mai fidelă a pieselor figu
rate. Treptele au fost completate cu piatră ex
trasă tot din cariera de la Deleni, de unde a 
fost exploatată in antichitate pentru ridicarea 
monumentului. Pe baza unei schele metalice 
care respectă dimensiunile iniţiale ale monu
mentului, in cadrele metalice care respectă di 
mensiunile pietrelor de parament, ale metopelor 
cu pilaştri, ale cornişelor ş i ale atticului fes
tonat, s-au montat simili de piatră - plăci d in 
piatră artificială, foarte subţiri, care, turnate in 
tipare scoase de pe piesele figurate origin:Jie, 
ne redau fidel întreaga înfăţişare a scoarţei mo
numentului. Mai mult, oricind aceste plăci se 
pot substitui sau schimba, în funcţie de rezul
tatul cercetărilor, de concluzii le la care se va 
ajunge in viitor. Adăugăm că imaginea exteri
oară a monumentului a fost substanţial îmbu
nătăţită, corectivele fiind produsul unor inde
lungi şi migăloase observaţii şi cercetări ale 
unor arheologi şi arhitecţi : briul cu metope, 
frize şi pilaştri ocupă jumătatea înă lţim ii stereo
batului , succesiunea logică a metopelor a că
pătat o interpretare mai verosimilă ; statui le 
captivi lor de la baza trofeului sint bărbaţi cu 
miinile legate la spate, iar femeile in poziţie şe
zindă ; trofeul cu feţe simetrice corespunde ce
lor două inscripţii, diametral opuse, de pe hexa
gonul superior etc. 

In afara faptului că avem imaginea integrală 
a monumentului in toată măreţia lui - cu toate 
implicaţiile de ordin turistic şi educativ patrio
tic, soluţia actuală oferă avantajul protejării 
nucleului monumentului - i n interiorul acestei 
cruste existind un spaţiu pe unde se poat~ cir
cula, pentru cercetarea şi conservarea chimică 
a acestuia dacă este nevoie. 

Piesele originale se păstrează intr-un muzeu 
anume construit în comuna Adamclisi - Muzeut 
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Tropaeum Traiani. Alături de frize, metope, pi 
laştri, prizonieri i atticului festonat, statuia colo
sa lă a trofeului etc. sînt orînduite şi păstrate cu 
aceeaşi pioşenie vestigiile nenumă rate care ies 
permanent la lumina zilei în urma săpăturilor 
arheologice ce se execută an de an în cetatea 
din apropiere. Zidu l de incintă al cetăţii ca şi 
numeroase edificii au constituit şi constituie 
obiectu l unor masive restau rări. 
Această operă de restitu ire către patrimon iul 

naţional ş i universal a celui mai înălţător ş i mai 
autentic martor despre naşterea poporu lui nos
tru a fost închinată sărbătoririi Centenarului In
dependenţei de stat a Români ei. 

Ea reprezintă o dovadă de înalt patriotism 
CIVIC şi de un nepreţu it simţămînt de recunoş
tinţă pentru cei ce ne-au dăruit acest mesaj 
unic în lume, expresie a i nteg rării noastre cu 
demnitate în opera de construire a civilizaţiei 
viitoare a omeni ri i. 

www.ziuaconstanta.ro 




