
D. BEBClt

MORMlNTUL ,,PRINCIAR" DE LA AGIGHIOL
SI UNELE PROBLEME ALE ARTEI TRACO-GETICE

A fost o weme cînd toate piesele de arta lucrate în stil animalier
descoperite în România si Bulgaria erau considerate ca scitice. O ase
menea tendinta de scitomanie mai continua pe alocuri si în zilele noastre.

Dupa conceptul scitic si generalizarea acestuia, s-a cristalizat în
cet-încet un al doilea, acela de stil traco-scitic, scito-tracic- sau greco
scito-tracic, avînd dupa cum se vede, un continut eterogen, în structura
caruia factorul tracic sau traco-getic, - cum îl numim noi - era doar
una dintre partile constitutive, si nu cea mai importanta. A fost nevoie
de o adevarata lupta pentru rasturnarea unei traditionale conceptii sci
tizante, care se sprijinea pe autoritatea unor savanti ca P. Reinecke,
M. Rostovtzev, V. Pârvan si altii. Calea deschisa în 1917 de catre B. Filov,
care era cea adevarata, în semul' ca el vazuse în manifestarile aJI'tistice
ale tracilor meridionali o creatie proprie, nu a fost luata nici atunci în.
consideratie si nici nu a fost urmata între cele doua razboaie mondiale.

Sublinierea de catre unii arheologi sovietici a importantei rolului
jucat de traci în însasi evolutia aJI'tei animaliere scitice ori nu a fost
acceptata, sau a fost combatuta chiar de colegii sovietici. Conceptia unei
patrunderi violente scitice pîna departe spre Europa centrala, peste re
giunea carpato-dunareana si cu ramificari la sud de Dunare pîna ÎIl'
Bulgaria meridionala, precum si parerea ca scitii au rasturnat aristocratia_
indigena, devenind ei pentru cîteva secole, o patura, - uneori se zicea.
o clasa dominanta -, a împiedecat, fara îndoiala, sa se revizuilasca vechea,
conceptie si sa se atribuie tracilor ceea ce ei însisi au creiat în domeniul
artei de stil LatEme la Dunare, în Balcani si în Carpati.

Multumita, pe de o parte descoperirilor arheologice de dupa al doi
lea razboi mondial, facute în România si în Bulgaria de nOIT'd,precum·
si datorita noii orientari a istoriografiei românesti spre sesizarea si evi
dentierea cu toata taria a fondului bastinas si a rolului activ jucat de
acesta în procesul dezvoltarii istorice a localnicilor si în acela al conti
nuitatii si al sintezelor etno-culturale, s-a ajuns de cîtiva ani ca sa putem
sa ne facem o alta imagine, noua si din ce în ce mai clara, asupra civi-
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lizatiei si artei traci ce din a doua epoca a fierului. lntorsatura radicala
în aceasta privinta a constituit-o o descoperire întîmplatoare facuta la
Medgidia, în Dobrogea centrala, pe calea ferata de la Constanta la Cer
navoda. Este vorba de o piesa unica în felul ei pîna acum în lumea
tracica si scitica: este o sabie-emblema în forma de akinakes, care se
aplica probabil pe un monument comemorativ sau pe sarcofagul ori pe

Fig. 3

zidul camerei funerare a unei capetenii militare. Publicarea acestei des
mperiri în 1959, ne-a dat prilejul sa revizuim vechea conceptie privind
arta traci ca si sa reconsideram problemele asa numitului "tezaur de la
Craiova", bine cunoscut în lumea arheologilor, rururconsiderat gresit sci
tic. în realitate "tezaurul" reprezinta inventarul unui mormînt "princiar"
traco-getic, care a fost descoperit undeva în cîmpia Olteniei, în cursul
primului razbGi mondial si el se încadreaza în aria rurtei traco-getilor, a
carei arie de raspîndire, dupa parerea noastra, este cuprinsa între Balcani
si Carpati. Ea însa face parte integranta din aria mai mare a civilizatiei
si artei tracilor meridionali. Conceptia noastra, - pe care am prezentat-o
cu cîtiva ani în ULrmasi în revista noastra Dacia - este ca getii, atît cei
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din dreapta Dunarii (Bulgaria de nord, Dobrogea), cît si din stînga acestui
mare fluviu (din Oltenia, Muntenia precum si Moldova) faceau parte'
din grupul tracilor de sud si ei s-au dezvoltat în ,alte conditii, de mediu
geografic si istoric, decît fratii lor dacii, din tinuturile intlra-carpatfce,.
cu care de fapt formau unul si acelasi popor, asa cum spun izvoarele li
terare si confirma documentarea arheologica mereu sporita, an de an ..

In stadiul actual al stiintei arheologice românesti, s-a si ajuns la
concluzia ca traco-getii au creiat, cel putin în a doua jumatate a sec~
V î.e.n., o civilizatie cu totul OO['acteristica, de tip Latene, independent
de lumea celtilor, care vor atinge teritoriile de' vest !ale României nu cu
mult înainte de 300 î.e:n. în geneza acestei civilizatii ["olul fundamen
tal l-a jucat fondul sud-tracic' hallstattian si apoi actiunea exceptional
de activa a civilizatiei grecesti, care pulsa cu toata puterea spre "hinter
land"-ul traco-getic, chiar din focarele aprinse în coloniile de pe litoralul
vestic al Pontului Euxin si care se gaseau în contact direct cu traco-getii.

In cadrul acestei civilizatii Latene traco-getice, - nascute fara
aport celtic - s-a format arta de stil animalier tracic, care a îmbinat si
traditionalul geometrism local ce venea din adîncul mileniilor. Arta tra
co-getica are un caracter aristocratic, "princiar", operele de arta apar
tinînd cu deosebire reprezentantilor mai proeminenti ai aristoerr-atiei si
sefilor militaTi, acei basilei. Din punct de vedere calitativ, ea este o
arta superioara, comparabila de pilda cu cea scitica din stepele nord
pontice sau cu arta "princiara" din Europa centrala.

Enumaram aici monumentele mai de seama, descoperite pe terito
riul României. dintre care unele înca inedite Slau partial inedite. Pentru
el doua jumatate a sec. V î.e.n. si chiar sfîrsitul acestuia, este caracteris
tica sabia-emblema de la Medgidia în forma de akinakes deja amintita
mai înainte. Este în prezent o piesa unica în Eurr-opa.Ea este frumos
ornamentata pe o latura a sa cu motive decorative tipice stilului anima
lier tracic si în parte iranian: Apare un cap de pantera si gîtul unui cerh
SI coarnele lui mult stilizate, apoi un vultur tinînd în cioc un sarpe de
traditie straveche tracica si care va deveni una dintre reprezentarile ca
racteristice ale artei argintului geto-dace din cele doua secole înainte de'
cucerirea romana. Pe garda sabiei-emblema se afla doi tapi salbateci cu
capul întors spre spate si cu picioarele sub ei. Atitudinea tapilor si tra
tarea lor aminteste în orice caz o mostenire, sau cel putin o influenta
orientala si nu atît scitica. în tehnica si motivistica "emblemei" noastre'
se recuIliOSCelementele comune ale întregei arte traci ce, pe care le gasim..
la unele piese din "tezaurul" de la Craiova, la Bradesti în Oltenia (aplice
în forma de greier), în inventarul de la Agighiol si apoi în toata bogata
sefÎoede descoperiri din Bulgaria: Garcinovo, Panaghiuriste, Brezovo, Ra
diuvene, mai recent Vrata etc.

Intrebarea pe care ne-o punem acum este daca forma însasi de·
akinakes a piesei de la Medgidia este de origine scitica sau transmisa.
prin filiera scitica. Atît timp cît se cunosteau la sud de Dunare doar piesa.
din România (Medgidia) si cea de la Razgrad din Bulgaria de nord,.
publicata de noi nu de mult în "Praehistorische Zeitschrift", voI. XII,
1963, p. 195 - se putea, evident, sustine originea scitica a pumnalului
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de tip akinakes de la sud de Dunare, dar dupa descoperirea altor exem
plare în apropiere de Vama (necropola de la Ravna) si în tinutul Vrata
(Bulgaria de nard), se pune azi cu tatul altfel prablema. Pumnalul
akinakes al tmca-getilar dintre Balcani si Dunare putea sa fie preluat
de catre lacalnici direct de la persi, întrucît se stie ca acestia au si sta
pînit în Balcanii de est cîtva timp, iar Darius 1 a trecut Istrul în 514 î.e.n.
In afara de aceasta, legaturi între tracii de :LaDunare si din Balcani cu
Asia Mica erau de mult statarnicite. Asa încît a asemenea fmma de arma
arientala putea patrunde pe aceasta cale. E lacul sa amintim aici ca
pummlele din regiunea Vrata si Varna reprezinta a serie tipolagica ari
ginala ce se leaga de lumea iraniana-persana mai mult decît de cea sci
tica. Daca privim iarasi mai de apraape structura si decOirul sabiei-em
blema de la Medgidia, ne rasar în fata achilor, fara vaia naastra chiar,
asemanarile cu akinakes-urile de pe manumentele a:rhitectonice de la
Persepalis, din vremea regiIlOrachemenizi.

Dat fiind ca unele obiecte apartinînd artei t!racice si care prezinta
unele aspecte arientale au fast atribuite pîna acum scitilar, trebuie sa
scaatem în evidenta, desigur, trasaturile caracteristice ale artei anima
liere scitice, care lamuresc de fapt prablema raparturilor dintre sciti si
traci, a prablema actuala si daminanta în arhealagia eurapeana. Arta sci
tica de stil animalier falaseste mative decarative teriomorfe. MesterE
atelierelar grecesti si mai ap'ai, paate, si ai scitilar namazi din st~pele
nard-pantice, lucrau pentru a aristacratie de calareti namazi. Este curias
ca la scitii namazi (scitii "regali" ai lui Heradat) a carar acupatie principala
era cresterea viteIlOr- cu deasebire a cailar - în arta lar se întîlneste
cu predilectie reprezentarea animalelar salbatice sau a unar fiinte fan
tastice. Aceasta arta prezinta .în general a unitate, dar în interiarul
acesteia se disting anumite particularitati, dare în arta "scitilar" din Altai,
în cea din silva-stepa si în aTta scitilar namazi din stepe, care ne inte
reseaza direct în prablemele artei traca-getice si sud-tracice în general.
In prezent se stie daar ca sînt din ce în ce mai putine vaci care sa mai
sustina extinderea artei si civilizatiei scitice în Balcani. Granita între
sciti si traci, - aratau faarte recent si arheolagii savietici pe baza re
zultatelar sapaturilar Iar arhealagice, - a f,Ost pe Nistru. De cînd s-a
davedit ca la Dunarea de Jas s-a farmat a puternica cultura si arta
traca-getica Latene înca din sec. V Le.n., nu mai ramîne lac in zana
tracica decît cel mult pentru influente scitice, care, si acestea devin din
ce in ce mai putine la numar, pe masura ce elementele arientale, în
speta iraniana-persane, pat fi explicate ca rezultat al unar legaturi di
recte între traci si persi. De altfel, înca din 1944, P. Jacabsthal, dînd
ca un exemplu de arta "sub-scitica" ("sub Skythian") chiar coiful nastru
de aur din aprapiere de Plaiesti si placa de la Panaghiuriste din Bul
garia, arata ca patrunderea manstrilar de arigine arientala în aceasta
arta nu este C<ivaspecific numai scitilar, el acceptind existenta si a
unui "stil barbar tracic" (Early Celtic Art, 1944, p. 36).

Dar pentru delimitarea geagrafica a artei traca-getice si a cantinutu
lui sau pe teritariul Ramâniei, sa revenim la prezentarea dacumentarii
prapriu-zise.
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Fig. 6

Una dintre descoperirile cele mai interesante, datînd din perioada
Latene II, este desigur inventarul mormîntului în turnul de la Agighiol,
de pe înaltimile Babadag (Dobrogea de nord). Sapaturi de salvare au
fost efectuate aici în 1931 de catre profesorul Ion Andriesescu, ajutat de
subsemnatul. Monografia acestor descoperiri am încheiat-o abia acum.
Sub mantaua tumulului se gaseau doua camere funerrure cu peretii din
pIatra lucrata (de talie) si acoperite cu bîrne de lemn. În camera prin
cipala era înhumat personagiul principal, un barbat în vîrsta. de circa

175



1.7-18 ani (dupa determinarile antropologilor), iar în camem secundara
;$e gasea scheletul unei femei. De la peretele exterior al acestei camere
pornea, spre marginea movilei, un dromos. La mica distanta de camem
principala se afla o cam8Ya, cu ziduri din pietre nelucrate, care fusese
;;acoperita si ea cu bîrne de lemn. În interiorul camerei acesteia s-au
gasit scheletele a trei cai ucisi cu ooazia funerariilar, poate chiar cu
:sageti otravite. În oasele gîtului unui cal s-a gasit un vîrf de sageata
··de bronz. Toate piesele de harnasament ale cailor erau lasate la ei.

Amintim aici obiectele mai importante, acelea care prezinta în
acelasi timp si o valoare artistica deosebita. În afara de obiectele din
camera cailor, aproape toate celelalte au fost recupeliate, fie de la 10
'Calnici, fie. din pamîntul :rascolit de ei în cautarea "comorilor". În ge
;neral însa situatia multor piese a putut fi reconstituita.

Din camera principala (a luptatorului) provine un coif de parada
lucrat din placa de argint si dat pe alocuri cu aur. El are o forma
.conica similara unei bonete. Deschiderea din fata este dreptunghiulara,
,deasupra caf(~ia se afla pl)aca ce acopeo:-eafruntea si pe care sînt repre
.:zentati doi ochi mari, carora li se atribuia o putere apotropaica. Cele
doua obrazare (couvre-joues) sînt drepte. Pe fiecare dintre ele a fost
'reprezentat un calaret cu barba, înarmat cu lancea, pe oare sta gata s-o
<âTunce. Corpul luptatorului este îmbracat în zale. Calul, desi oarecum
stingaci reprezentat, este redat îri miscare. Cele doua scene sînt deci
.strabatute de un oarecare dinamism. De retinut este si constatarea ca
_au fost reproduse si piesele de harnasament ale calului, saua caIare
'tului si stofele pretioase care se asezau pe cal.

Aooperitoarea cefei (couvre-nuque) coifului este si ea dreapta avînd
,doar o scurta îndoitura în afara pentru a nu jena grumazul. Pe ea sînt
redati doi calareti, care privesc în directii opuse si care stau gata sa
arunce lancea. Interesant de atras atentia asupra unui artificiu la care

",a fost nevoit sa recurga mesterul, care nu era stapîn pe legea perspec
tivei. Din aceasta cauza el a reprezentat calaretii aruncînd lancea cu
m,Î.rw. gl.inqii.

Zona intermediara a coifului este acoperita cu trei frize suprapuse :
.friza arcadelor, friza palmetelor si friza serpilor.

Tinînd seama de caracteristicile coifului de la Agighiol, noi am
numit acest coif de tip getic, care, deocamdata, este documentat numai
.prin trei exemplare : cel de la Agighiol, cel de aur de la Cotofenesti si
<:el care se afla azi la Institutul de arta din Detroit (SUA), acesta pro
venind tot din tinuturile getice. Coiful de tip getic se deosebeste de cel
sud-tracic si toate seriile coifurilor grecesti, cît si de coiful scitic. El este

,,0 creatie a traco-getilor, în care noi vedem o oarecare înrîurire orientala,
persana. Aceasta idee ar putea fi sustinuta si de scenele reprezeniJate
pe coiful de aur descoperit Dortuit în 1929, în localitatea Cotofenesti,
judetul Prahova. Forma acestuia si structura sa generala este absolut si
'milaira exemplarului de la Agighiol si celui de La Detroit. Pe placa fron
tala au fost reprezentati cu aceeasi vigoare cei doi ochi apotropaici.
Întreaga calota a coifului este acoperita cu rozete în relief asezate în
linii paralele. Cele doua obraziare reprezinta aceeasi scena din sacrificiu:
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Fig. 7

sacrificarea berbecului; scena are o origine orientala, trecuta apoi prin
iiliera elenica. Aparatoarea cefei coifului de aur este decorata în într2
gime. Suprafata ornamentata este împartita într-o friza superioara, pe
care se vad doua grupe de fiinte fantastice, despartite printr-o rozeta,
care, precum se stie, aproape generalizata în Iran înca din sec. IX-VIII
Î.e.n. Pe friza inferioara au fost reprezenta ti trei monstrii, dintre care
doi devoreaza parti din animale, pare-se, rumegatoare. Spiritul general
de ornamentare a coifului getic de aur se deosebeste de acela al coifului
de la Agighiol si el deschide din nou o fereastra larga spre lumea ira
niano-persana, în arta careia întîlnim asemenea monstri.

în schimb, coiful getic din Muzeul de arta din Detroit, lucrat din
placa de argint, este mai apropiat de structura proprie artei traco-getice,
desi cuprinde si el unele elemente achemenido-persane, pe care le gasim,
d.e data aceasta, pe cele doua vase în fo:'ma de dublu trunchi de con de
la Agighiol si pe cel gasit prin 1931 în regiunea "Portilor de fier" 5i
ajuns azi în Metropolitan Museum of Art din New York si care provine
probabil tot din mormîntul de la Agighiol. Din acest mormînt au putut fi
recuperate vase de argint de tipul aratat aici sau de tip, numit impro
priu, de vas-situla, în diferite vanante. Asemenea situlae se întilnesc în
grupa "bronzurilor din Luristan", la Miarlink si în alte parti din lran. Pe
teritoriul României se cunosc numai doua exemplare, la care noi adaugam
pe cel de al treilea amintit din muzeul din New York. Situla de la Vrabita
din Bulgaria este ceva mai tî!rzie fata de exempLarele din România. Fara
a mai insista si documenta, putem sa afirmam de la început ca tipul de
vas zis situla din arta aristocratica traco-getica este de origine persana.
ca si tipul de phiala, întîlnit în patru exemplare la Agighiol dintre care
unul poarta chiar inscriptia cu litere grecesti KOTYOS EGBEO, ca si
la Vrata, unde aceeasi inscriptie este repetata de trei ori. Acum înclinam
si noi a crede ca aceasta inscriptie poate indica mai degraba numele pro
prietarului unui atelier indigen, decît pe acela al personajului ingropat
in cele doua morminte aflate la o distanta asa de mare unul de altul.
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Merita a aminti aici - dar pe scurt - bogata decoratiune a celor
trei situlae de argint, care au fost lucrate, fara îndoiala Într-un atelier
local. Ornamentarea acestora este exceptional de bogata. Toata suprafata
exterioara a vaselor a fost acoperita cu decor. S-a folosit tehnica au re
pousse si a gravarii. Apar diferite animale: cerbul (cu opt picioare! si

Fig. 8
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Fig. 9

coarne multiplicate), vulturul tinînd în cioc un peste, scorpiom, Iepure,
mistret si monstri, la care se adauga spirala si motive geom~trjce.

Seria vaselor-phialae cuprinde doua variante: una fara nici un fel
de decor si a doua cu coaste. Un exemplar este ornamentat cu motivul
bobocului de lotus. Forma absolut asemanatoare vedem în baso-reliefu
riIe "aducatorilor tributului" din palJatullui Xerxes.

In Bulgaria se cunosc mai multe exemplare descoperite în mor
minte sud-traci ce sau în cele traco-getice. Se stie ca cele mai vechi
exemplare de V1asetip phiala au iesit din atelierele Asiei Mici si abia
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în a doua jumatate a sec. V î.e.n. au fost lucra.te în cele grecesti. Nu
este deci exclus, ca acest vas sa se fi raspîndit la traco-geti direct prin
filiera persano-achemenida, raspîndirea sa fiind abia ulterior activata
si de atelierele grecesti.

O bogata si variata serie de piese de harnasament de la Agighiol,
în majoritate de argint, îmbogateste continutul artei traco-getice. Cele
mai numeroase sînt aplicele zoomorfe de argint, care se completeaza cu
o aplica de frunte (frontala), reprezentînd un cap de grifon cu ciocul
de vultur, care aminteste grifonul din binecunoscutul tezaur de la
Ziwiye. Deosebit de interesante sînt aplicele care !reprezinta un ursulet,
unul dintre animalele salbatice frecvente în arta traco-getica, cu care
se asociaza cîteodata si sarpele. In ceea ce priveste reprezentarea ursu
letului trebuie remarcat ca în Bulgaria se cunosc scene de vînatoare, ca
pe o placa din tezaurul de la Letnitm, disilrictul Loveci. !n scena aceasta
este un calaret complet înarmat, - ca si calaretii de pe coiful din
Dobrogea - gata sa stralpunga cu lancea un urs care a atacat caluL
Scena este strabatuta si aici de acelasi dinamism pe care îl întîlnim
regulat în arta traco-getica. Atelierele tracice au reprezentat cu pre
dilectie calaretul înarmat, fie în cadrul unei scene de vînatoare sau în
momentul cînd trebuie sa arunce lancea, într-o lupta deschisa. îngroparea
cailor cu toate piesele de harnasament ca la Agighiol reflecta, desigur,
credinta - C1arepoate era comuna cu aceea a scitilor - ca dupa moart,e
cel îngropat îsi va putea continua ocupatia kgata de vînatoare si du
cerea razboiului. .

Prezenta ursului pe cîteva aplice de -la Agighiol si pe unele piese
din Bulgaria, arata ca acesta era unul dintre animalele preferate .ale
artei tracice. In acelasi timp el ne reaminteste placile de argint din
curganul scitic de la Oguz de la nordul Crimeii, unde întîlnim repetat
de cîteva ori capul de ursulet redat într-o maniera cu totul simi1ara
reprezentarilor de pe aplicele noastre de la Agighiol. Avem de a face
din nou în grupa antichitatilor scitice dela Oguz cu un alt element spe
cific tracic, pe lînga cel documentat de reprezentarile leilor decorati la
fel ca cei din tezaurul tracic zis "de la OraiDV\a".Raporturile între grupa
Oguz, Craiova, acum si Agighiol, precum si dintre descoperirile de la
Panaghiuriste din Bulgaria, la care se referea înca din 1928 Katharina
Malkina, oglindesc si mai c1ar legaturile dintre sciti si traci, scotînd
înca o data în evidenta rolul activ al tracilor, respectiv al traco-getiler,
în dezvoltarea stilului animalier scitic. Nu ne poate scapa din vedere
nici faptul ca imaginea ursului apare si în arta situlelor (la Klein
Glein, Steiermark, Austria) ..

In mormîntul de la Agighiol s-au descoperit si doua cnemide de
argint, partial aurite si terminate în partea superioara, în dreptul ge
nunchiului, cu reprezentarea figurii omenesti, ca si singurul exemplar
de acest tip cunoscut în Bulgaria, - cel de la Vrata, descoperit în 1965.
Tipul acesta de cnemida apare pe placa deja amintita a vînatoarei ur
sului de IICl Letnitza (Loveci). Desi în majoritatea cazurilor calaretul din
arta traca nu poarta decît rar cnemida, aceasta trebuie sa fi jucat totusi
la traci un rol mai important decît la sciti, ca de altfel si în lumea
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Fig. 10

elenistica. Cele doua cnemide de la Agighiol si cea de la Vrata sînt cre
mide de parada. Ele contin elemente locale, dar si grecesti, iar cea de la
Vrata poarta mai pregnant si o pecete inaniana-persana (a se vedea, de
pilda, panterele din jurul figurii omenesti). Este de remarcat, ca un ele
ment de continuitate dintre arta traco-getica si' Cea 1lracicahallstattiana,
reprerentarea unui torques de veche tmditie locala pe una dintre cnemi
deIe de la Agighiol, a carui forma o întîlnim identica, de pilda, la
torques-ul de aur. de la KukuVla Mogila, din necropola sud-tracica de
la Duvanlij (Bulgaria). Cnemidele de la Agighiol sînt adevarate opere
de arta. Spiralele, proeminentele mult accentuate prin încolacirea în
jurul lor' a cozilor serpilor, cît si dungile în relief, subliniaza muschiu
latura piciorului si vigoarea, care este o caracteristica a artei traco
getice.

Cu totul originala este ornamentarea de pe latura dreapta a unei
cnemide : aci, pe primul registru este reprezentat un arcas calare, îm-
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Fie. 12

bracat în zale, tinînd în mîna dreapta arcul, iar pe registrul inferior
€ste redat un personagiu barbatesc, îmbracat ca si cel precedent, dar
sezînd pe un scaun cu speteaza si tinînd în mîna dreapta un rython,
iar în cea stînga un vultur, ambele elemente fiind frecvente în arta
si în general în cultura traco-getica. Amintim aci, de asemenea, aplicele
de argint, dintre care una reprezinta probabil o hiena, iar altele sînt
într-un stil animalier mai mult sau mai putin schematizat. Unele aplice
lucrate din placa de argint au o forma dreptunghiul ara reproducînd pe
o margine a lor capul de cerb, altele sînt în patru colturi, în sistemul
numit "vîrtej", în fiecare colt fiind redat capul si gîtul calului. A treia
-categorie cuprinde aplice cu trei colturi rotunjite. Ele sînt ornamentate
într-un stil foarte schematizant.

Toate obiectele de arta din mormîntul de la Agighiol, cît si cele
lalte elemente de inventar, au fost datate de noi pe la începutul sec. IV
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î.e.n.: bazîndu-ne atît pe ceramica attica cu figuri rosii (un lekanis.
fragmentar cu firnis negru lucios) si un fragment cu o scena de gyneceu,
cît si pe studiul tipologie al pieselor de inventar si pe forma literelor
grecesti din inscriptia de pe phiala amintita.

Fara îndoiala ca mormîntul de la AgighiJol este deocamdata, prin
bogatia si varietate a obiectelor din continutul sau, monumentul repre
zentativ pentru începutul perioadei LatEme II (400 Le.n.). El se plaseaza"
din punct de vedere cronologic si cultural-stilistic dupa sabia-emblema.
de la MedgidLa si înainte de asa zisul "tezaur de la Craiova". Din aceeasi.
perioada dateaza si cele doua coifuri de tip getic, cel d(~ aur si din
muzeul din Detroit. Seria mai veche a unor piese din turnuluI traco
getic (mormîntul cu cnemida!) de la Vrata precede cu foarte putin
momentul istorico-cultural reprezentat de mormîntul din Dobrogea de:
nord. Descope:lirea unui complex similar, si chiar cu o inscriptie purtînd
acelasi nume, tocmai în nord-vestul Bulgariei - la Vrata - adica tot.
într-un tinut traco-getic, înlatura încaodata orice speculatie ce s-ar mai.
putea face în legatura cu vreun pretins "scitism" al mormîntului de la
Agighiol. In unitatea mare si originala a artei animaliere sud-tracica,
zona traco-getica ce acopera deopotriva regiunea României dintre Dunare
si Carpati ni se înfatiseaza cu anumite particularitati proprii. Astfel,
alaturi de o componenta locala sesizabila în forme, tehnici si orna
mentare, se afla o alta achemenido-persana, destul de puternica, si care·
nu se poate explica numai printr-o simpla transmitere prin filiera ele
nica sau în parte prin aceea a odrizilor sau scitilor. Se adauga apoL
componenta greceasca si cea scitica nord-pontica. Studiul de detaliu, _.
as putea zice de autopsie - l3.Supraobiectelor de la Agighiol si a celor-o
lalte descoperiri din România ne-a dus la convingerea ca obiecteLe de
arta traco-getice au fost lucrate în ateliere indigene. Numai coiful de
aur de la Cotofanesti va fi fost executat într-un atelier grecesc de pe
litoralul getic al Marii Negre, dupa comanda unui reprezentant de
frunte al aristocratiei locale. Vasul-rython de la Poroina este si el o'
opera de arta traco-getica, si nu sarmatica. Obiectele descoperite "la
Celei" lapartin de asemenea tot artei traco-getice. De sigur ca nu este
locul a zabovi aici mai mult, dar putem spune ca daca pe vremuri s-a
putut vorbi de un stil "celto-iranian" (Peter Goessler, 1929) si de rolul
celtilor scordisci în transmiterea elementelor iraniene în arta celtica,
în prezent, datorita definilii artei sud-tracice, - ca o arta originala,
viguroasa si independenta - putem sa consideram pe tmco-geti drept.
mijlocitori de bunuri cultural-artisti ce între Orient si Europa centrala,
si est-centrala. Intr-adevar, un numar însemnat de cercetatori, recu
noscînd existenta unei zone a artei animaliere tracice, subliniaza în,
acelasi timp influenta pe care aceasta arta a exercitat-o asupra stilului
artei celtice Latene timpurie. Este potrivit a reaminti si cu aceasta..
ocazie parerea colegului T.G.E. Powell de la Universitatea din Liverpool,
care, în 1966 (Prehistoric Art), a observat unele aspecte persane la cîteva.
piese ale monnîntului de la Agighiol si a aratat analogii cu obiecte de
arta celtica din Lorena (Basse-Yutz). De asemenea, motivul ochilor apo-
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tropaici de pe coiful de tip getic, de o vadita traditie persana, se asea-·
mana prin expresie, cu masca brataJrii de aur de la Rodenbach, Reinp-·
falz. Asemenea influente orientale, a caror difuziune ar putea fi
atribuita tracilor, sînt de recunoscut si în inventarul bine cunoscutului
mormînt de la Vix (FrantJa); este suficient a atrage atentia asupra sti
lului si tehnicii, cît si structurii însasi a cailor de pe diadema de aur
de la Vix, pentru a ne convinge de legaturile cu arta tracica.

Tot prin intermediul tracilor a putut fi vehiculat si motivul de
l'orativ al protomei de bou sau taur, care are punctul sau de plecare'
în lumea miceniana si în Asia Mica la Urartieni.

Tracii meridionali, creind spre sfîrsitlil sec, V i.e.n., o arta proprie'
si originala, în care elementele orientale din vestul Asiei, din Iran sau
acelea de origine scitica si elenica s-au grefat pe un puternic fond
autohton, - au reusit sa-si exprime ideile si credintele lor în arta lor.
Artistii Locali au combinat într-un chip original elementele fondului
autohton cu cele straine. Arta traci ca este, din punct de vedere etnic,
o arta proprie tracica, independenta de cea greceasca, scitica si de cea:
celtica, atît prin originea sa locala, cît si prin continutul sau si ele
mentele de stil. Ceea ce apropie stilul animalier tracic de stilul scitic,
sînt doar cîteva elemente decorative. Structura artei animaliere tracice·
este deosebita de cea scitica. Desi nu se poate vorbi de o "invazie" a
scitilor în sec. VI si V î.e.n. La sud de Dunare, totusi între traci si sciti
au existat influente reciproce, datorita vecinatatii si legaturilor politice,
militare, culturale si de o alta natura. Influenta elenica a apropiat cele'
doua neamuri si a stimulat dezvoltarea artei traci ce si scitice\ deosebite
prin structurn lor, cu toata prezenta multor elemente comune.

Pe de alta parte, trebuie subliniata strînsa legatura ce a existat,
între arta tracica si cea frigiana, care a început sa fie cunoscuta mai
de apropae în ultimii ani. Stilul animalier frigian este înrudit cu
cel tracic.

Mai trebuie sa adaugam ca, în privinta evolutiei artei tracice, con
statam o dezvoltare divergenta fata de cea scitica. Arta scitica va fi~
asimilata încet încet de catre sarmati care vor transmite unele elemente'
ale acestei arte altor popoare nomade. La tracii meridionali, influenta.
greceasca se manifesta foarte :puternic, pe cînd la traco-g,etii zonei istro
pontice, formele artei looale se mentin în sec. IV î.e.n., asa cum ne-o,
arata asa numitul "tezaur" de la Craiova, cu toate ca si în zona amintita.
inrîurirea elenica s-a intensificat, începînd din perioada cristalizarii cul
turii LatEme. În sfîrsit, arta din perioada de maxima dezvoltare a dacilor
din sec. III î.e.n., pastreaza temele esentiale ale artei traco-getice si
atinge, în vremea lui Burebista si Decebal, forme cLasice. Arta aceasta
dacica, generalizata pe întregul teritoriu geto-dac începînd din sec. III
te.n .. a reusit sa îmbine in chip armonios geometrismul cu naturalismul,
si aceasta reprezinta, evident, una dintre traditiile etno-culturale ale·
poporului român, care, împreuna cu mostenirea romana, a constituit
forta ce a imprimat poporului nostru trasaturi esentiale, particulare,
fata de alte neamuri.



l_A Sf;PULTURE "PRINCrI!:RE"D'AGlGHlOL ET QUELQUES PROBLEMES
DE L'ART THRACO-Gt'TE

RE:SUM:e

Un certa in temps toutes les pieces de l'art travaillees dans un style ani
malier etaient attribuees aux Seythes. Gâce aux nouvelles decouvertes faites
en Roumanie et en Bulgarie la conception traditionelle scythisante a etE~ ren
versee. Ce fut la trouvalle fortuite de Medgidia qui representa le tournant ra
dical: c'est un glaive-embleme. Une des decouvertes les plus interessantes de
la peri ode Latene II est la sepulture sous tumulus d' Agighiol fouillee en 1931
(fouilles de sauvetage). Il y ava it deux chambres aux parois construites en
pierres de taille. Pres de la chambre principale on a deblaye une chambre dans
l'interieur de la quelle etaient les squelettes de trois chevaux, enterres avec
toutes les pieces de leul' harnais. De la chambre principale (celle de guerrier)
provient le casque de parade en argent (type gete !), les deux vases-situle, les
phiales (l'une porte l'inscription KOTYOS EGBEO), des appliques en argent,
de la ceramique attique icI figures rouges, deux cnemaides, etc. La sepulture
el'Agighiol constitue le monument le plus representatif des debuts de la periode
Latene II (400 av. n. ere). Le "tresar" de Craiova et le vase-rhython de Poroina
appartiennent aussi il l'art thraco-gete. Cet art couvre la region comprise entre
les Carpathes et les Balcans. C'est un art d'une grande originalite et inctependant
dp l'art scyte et celte. L'art thraco-gete est influence par l'art persan, grec et
l>cythe, mais il a garde toujours son originali te, unite et sa force.

Legende des figures

Flg. 1. - Medgidia ; glaive-embleme en forme d'akinakes.
Fig. 2. - Medgidia; glaive-embleme; detail.
Fig. 3. - Medgidia ; glaive-embleme ; detail.
Fig. 4. - Agighiol ; le casque en argent du type gete.
Fig. 5. - Cotofanesti, distr. de Prahova ;,casque en 01' du type gete.
Fig. 6. - Agighiol ; vase en argent du type situla.
Fig. 7. - Agighiol ; le vase en argent qui porte l'inscription.
Fig. 8. - Agighiol : applique de harnais en argent.
Fig. 9. - Agighiol ; applique en argent.
Fig. 10. - Vratza, Bulgarie ; detail de la cnemide en argent.
Fig. Il. _. Craiova; applique en argent.
Fig. 12. - Poroina, distr. de Mehedinti ; vase-rhyton

DAS F"URSTENGRAB VON AGIGHIOL UND EINIGE FRAGEN
DER THRAKISEHETISCHEN KULTUR

ZUSAMMENF ASSUNG

Alle Kunstgegenstande, die im Stil der Tierornamentik gearbeitet waren.
wurden eine bestimmte Zeit lang den Skythen zugewiesen. Durch die neuen Funde
aus Rumanien und Bulgarien ist diese Auffassung umgewalzt worden. Der
Zufallsfund von Medgidia bewirkte die grundsatzliche Anderung. Es handelt
sich um ein Emblem-Schwert. Einer der intE'ressantesten Funde aus der Lateme
II-Zeit ist die Hiigelgrabstatte von Agighiol, and der im Jahre 1931 Rettungsgra
bungen vorgenommen wurden. Man fand zwei Grabkammern, deren Wande aus
behauenem Stein gebaut waren. Neben der Hauptkammer wurde eine zweite
Kammer freigelegt, in cler sich clrei Pferdeskelette befanden, die mit ihrem voll
standigen Zaumzeug bestattet waren. Aus cler Hauptkammer, der des Kriegers.
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stammen der silberne Prachthelm (getischer Typ !), clie beiden Eimergefii~e, die
Weihekessel (davor einer mit der Inschrift KOTYOS EGBEO), die SilberbeschHige.
die attische Kermaik mit roter Figurenmalerei, zwei Beinschienen usw. Das
Fi.irstengrab von Agighiol ist das kennzeichnendste Denkmal vom Beginn der
Latene-II-Z€it (400 v.u.Z.). Der Hortfund von Craiova und das Trinkhorn von
Poroina gehoren ebenfalls zur thrakisch-getischen Kunst. Diese Kunst ist in dem
ganzen Gebiet zwischen den Karpaten und dem Balkangebirge anzutreffen. Sie
ist von ihren eigenen Zugen gekennzeichnet, die unabhiingig sind von denen der
skythischen und der keltischen Kunst. Die thrakisch-getische Kunst-ist von der
persischen, griechischen und skythischen Kunst beeinflu{3t, hat aher immer ihre
Originalitat. Einheitlichkeit und Kraft beibehalten.

Bildererklarung

Hild 1. - Medgidia Emblem-Schwert, in Akinakesform.
Bild 2. - Medgidia Emblem-Schwert, befestigt gewesener Teil.
Bild 3. - Medgidia Emblem-Schwert, Detail.
Bild 4. - Agighiol ; Silberhelm getischen Typs.
Bild 5. - Cotofanesti. Kreis Prahova; Goldhelm getischen Typs.
Bild 6. - Agighiol ; silbernes EimergefaI~.
Bild tl. - Agighiol ; das Silbergefaf\. mit IE.schrift.
Bild 8. - Agighiol ; Silberbeschlag.
Bild 9. - Agighiol ; einen Baren darstellender Beschlag.
Bild 10. - Vratza. Bulgarien ; Oberteil der silbernen Beinschiene.
Bild 11. - Craiova; Silberbeschlag.
Bild 12. - Poroina, Kreis Mehedinti; das Trinkhorn; thrakischgetische Kunst.


