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PORTRETUL LUI CARACALIA DESCOPERIT LA OSTROV 
(JUD. CONSTANŢA) 

O importantă descoperire a fost făoută , intimplător, in ultimele zile 
din vara 'anu lu i 1978. Este vorba de un cap al unei sta. ui - lucrat din 
marmură de culoare a' l b - cen uşie, avind granulaţia măruntă - (fig. 1), oare 
·0 fost scos din Dunăre În timpul lucrărilor de drenare Ce se efeduau la 
Ostrov' , Numeroase .spărturi şi zgirieuuri il U vătămat cea mai mare parte 
o figurii: nasul ş i b6rb ia lipsesc, iar sprincenele', ochii şi obrazul drept 
prezin tă serioase lovituri (fig. 2). Capul masi v - i nalt de 38 Col - este 
acoperit cu păr des ş i ondulat, la fel cu barba realizată " in colier" ; două 
cute o rizontal,e ii brazdează fruntea joasă; deasupra ochi'.!or mari, giobu
lari, sprîncenele sint Înc!iuntate; subt ochi are cearoăne o'd inei. Pomeţii 
obrajilo r sint proeminenţi. Gura - olit cit putem observa in starea actuală 
de conservare - este contractată; bu.za superioa ră este Împodobită cu 
mustaţă care se uneşte cu ba rba. Bă rb ia lipseşte , dar linia pe care ne-o 
oferă profilul figurii (fig. 3), ne i n d ică faptul că aceasta era volun,tară. 
Urechile au fost lucrate ou multă grijă. distanţate 'uşor de craniu ş i avind 
o rificiile lucrate cu trepanul. Capul este susţinut de un gît puternic, masi v. 
pe măsura sa' şi desgiur oonform configuraţiei atleti ce a corpului. Orifi
ciu l practicat la baza gituiui este un indici u că t run ch iul statu iei a fost 
lucrat sepa rat 2. În spate. pe toată inălţimea gitului, este rea l izată o pro
em i n e nţă verHca lă, Iată , menită să fixeze capul moi bine la corpul ce- i 
e ra desti nat (fig . 4). Crea ză nedumeriri un alt orificiu. aflat in creştetul 
capu·lui, adinc de 4 cm . şi a vind forma unui trunchi de pirom1idă cu vir~u l 
in jos. in ca re se mai pă'strează urme de phumb (fig. 5), semănind cu cele 
foiosite la fi xarea' capitelelor şi o coloanelor. Dor un alt cap masculin, 

1 în t;mpul lucră rilor de drenoj efectuate În Dunăre. in p ~.mctul num it " l a Regie", 
de la Ostrov, muncitorul Pricop Spiridon a scos cu draga - i mprcună cu alte material e 
arheologice mărunte - un bust masiv din marmură. Mulţum;m şi pe această cale 
tov. Petre Diaconu care ' I-o recuperat. Bu stul se află la Muzeul de istorie na ţională ş i 

',<Jrheologie Constanţa ·, expus în sala Teza ur, Este inreg':strat la nr. inv. 11874, 
2 Practică obişnuită in arta antică , moi ales cind se lucrau statui de dimens:uni 

mai mari . Pe de altă parte, cum statuile imperiale aveau in general aceeaşi un;[ormo, 
la un acelaşi trunchi se schi mă doar copul - În funcţie de schimbările ce interveneau 
~ a conducerea imperiului, supuşii dind dovadă ş i de operativitate În ado'rarea noului 
.condu cător. 
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lucrat din marmură aibă, descoperit mai de mult tot în zona Ostrov şi 
care prezenta "in creştet o gau ră verticală adîncă de 0,04 m, unde avea 
înfiptă o m i că bară de razim" 3, cum ne expHcă ed itorul său, ca şi pioe
minenţa verticală de pe cea-fă, ne conduc la concluzia că statuia Ara 
fixată Într-o nişă şi putea fi adm irată d in trei păCii. 

Trăsăturile caracteristice: frunte mică, pănul, mustaţa şi barba ondu
late, sprîncenele incruntc;lte, ne permit să recunoaştem in acest portret, 
fără nici o îndoială, pe Marcus Aure/ius Antoninus, Caracal/a, fiul ma i 
more al lui Septimiu Sever, care ş i 1-0 asociat la domn ie Încă d·in anul 
198 4, Figura redă Încordareo şi vil]oarea fizică , aproape săl barica. "a fri
ca nă " - cum s-a spus, şi ţinuta i mperială, imitind pe Alexandru Macedon, 
aşa cum o găsim la cele mai bune portrete o'le acestui i mpăra t, de la 
Napoli şi Berl in 5. 

Numeroasele partrete ale lui Caraoalla : statui, busturi, basorel iefuri, 
ou permis - şi pe baza bogatei şi elocventei documentări monetare - o 
clasifica re a principalelor t ipuri iconografice 6. Din bogata se rie de por
trete cunoscute ale impăratu,l ui, am selecto-t şi prezentăm un număr de 
cinci, care oferă bune analogi:i ou bustu l desooperit la Ostrov. 

1. Capul aflat la Galeria Torlonia din Roma (fig . 6), ni-I prezinta pe 
Caracallo' tînăr, cu IQ ceeaşi privire încruntată, care- j creează două cute in -
IIV" pe_ fruntea mică; părul este des, mărunt şi ondulat: barba esle Încă 
mică. !n cronologia iconografică pe core o realizează, B. M. Felletti Maj 7 

datează bustul din galeria Torlon ia între anii 208-211 e.n. 
2. Un bust al lui Caracalla, ce se află în Kansas City, Nelson Gal 

lery - Arkins Muse.um 8, ne prezintă portretu l unui bărbat tinăr (fig. 7) cu 
bust'ul îmbrăcat În pa!udarnentum. Păru l des şi scurt este ondulat, ce şi 

3 Ion 1. Russu, Monumente sculpturale din Durostorum, extras din ArSe, Cluj, 3 
(1936-39). Cluj, 1939, p. 2-3, nr. 1. fig. 1. 

~ Sînt numeroase dedicaţiile di n cetăţ:le pont ice, care pot fi raportate la promo
varea lui Carac allo la rangul de Augustus in anul 1980, ef. D. M . Pipp idi, Monumen t: 
epigralice inedite, Histria, 1, Bu.:ureşti, 1955, p. 542-545, nr. 20; D. Tudor, Inscripţii 
romane inedite din Oltenia şi Dobrogea, În MeA, 2, 1956, p. 612, nr. 141 ; D. M. Pippidi, 
Spicuiri epigrafice, in 5tCI, 7, 1965. p. 306-308, pl. II / 4. . 

5 M. Macrea, Apăra(ea graniţei de ve~t şi nord-est a Daciei pe timpul mpă-
ratului Caraco/la, in SCJV, 8, 1-4, 1957, p . 232-234, fig. 12, 13 şi bibliografia referi
toare )0 "reprezentările lui CorocaHa: E. Strcng, La scuftura romana da Augusto a 
Consfaniino. va l. 2. Firenze, 1926, p. 397, fig. 24" ; Idem, L'arte in Roma a:-:tic{J, 1929. 
p. 370 ; R. Pariben:, II rit fOfl a ne/l 'orte onUca, 1934, p. 36, pl. 239; P. Duceti , L'or te 
in Roma dolle origini a/ sec. VIII, 1938, p . 284. 

6 J J. Bernoulli, Romische Ikonogrophie, 1-111, 2, 1882-1894; B. M. Felletti, Ma j , 
Un ,itratto di Caraco!la doI/o Via Cass/O, in Bullet. comun . di Roma, 72, 1946-48, p. 67 ; 
G. M. A. R;chter. The fv1etropo/itol1 fv1useum of Art. Roman portmit:;, 1948; F. Pou/se,l, 
Cato/ogue of ancient seu/piure in the Ny Carlsberg Gfyptotek, 1951 ; B. M . Fel'etti IVla j , 
Museo Nazionale Romano. I ritrotti, 1953, Oldfich Peli kan, Hlava cisoro Coroca flu v 
slovenskom muzeu v Bratislave, Extras din 51ovensk6 orcheol6gio, SAV, 4-2, 1956, . 
p. 301-305: H. B. Wiggers, M. Wegner, Dos romische Herrscherbild Corocol!a, Ge!c, 
Plau til/a, fv10crinus bis Bo/bin us, 1971 ; Morianne Bergman n, Studiell zum romischen Por ~ 
trat des 3. loh rhunderts n. Chr., Bonn, 1977. 

7 B. M. Fel letti Moj, Un ritratto di Caracal/a do/fa Via Cossia, p. 67. 
8 Marianne Bergmonn, op. cit., p. 25, 201 , p. 3, 1. 
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barba care-j Înconjoară faţa rotundă; sprincenele sint Încruntate deasu
pra ochilor mari. Două cute 'orizontale îi brăzdează fruntea îngu,stă. Bus
tul din Nelson Ga'lIery aparţine aşa numitului tip Tivoli 9. 

3. Portretul lui Garacalla descoperi,t pe Via Cassia 10, este considerat 
cap de serie al tipului (fig. 8), avînd trăsătu'rile mai accentuate, identice cU 

cele a,le tipuhui Farnese din Neapole ". Afk,tă în Museo Naziona-Ie 
Romana, această piesă a fost datată între anii 213-215. 

4. Capul aflat în Metropol Museum of Art, New York 12 (fig . 9) pre
zintă cea mai bună ana log ie pentru portretuil constăţeatn 13. Dotat între 
anii 215- 217 - sa-u ehiar după aceasta dată - bustul metropolitan e.te 
încadrat În categoria portretelor postume 14. 

5. Din aceeaşi perÎoada datea·ză un basorelief aţlat În Muzeul Naţio
nal din Varşovia (incadrat Între anii 215-216) în care sînt reprezentaţi 
Caracalla (fig. 10) şi Iulia Domna 15. Identificarea- acestona " fost faoută 
de G. Picard, care menţionează printre portretele aparţinînd -Iu,i Cara
calla, un cap de la Vil'la Hadriana, Museo Nazionale Romono, Roma; 
bustul de la Ny Carlsberg Glyptothec şi lun au reus din 212 e.n . '6 . 

6. Din iconografia monetară a Împăratului am selecţionat şi noi un 
portret (fig. 11), aflat pe o monedă de ar,]int din tezaurul descdperit la
Canlio În tOnull 1972 17, Pe avers este reprezentat capul Ilaureat al lui 
Caracalla, -În profil spre dreapta, înconjurat de inscripţia : ANTONINU.S 
PlUS AUG(USTUS) GERM-ANICUS). Se datează în an'ul 214 '6. 

Capul de la Muzeul Metropol din New York, portretu:1 de pe basore
lieful aflat în Muzeul Naţional din Varşovia, ca şi cel de pe moneda din 
tezaurul de da Canlia prezi ntă cele mai bune analogii cu capul descoperit 
la Ostrov, permiţînd deci identificarea certă cu Împăratul Ma-rous Aurel ius 
AntoninlU"s CaraoaHa. · Cît priveşte dotarea, mon'Umentele uti:lizate pentru 

9 Wiggers/Wagner, op. cit., f:g. 25, p. 55; C. C. Vermeule, Greek and Roman 
Portraits in North American CaJ/ect/ons Open ta the Public PAPS, 108, 1964, 2, p. 105, 
fig. 40. 

10 B. M. Felletti Moj, Un ritratto di Caracalla dalla Via Cassia: OldF;ch Pelikon, 
op. cit., p. 302-303. 

11 E. Strong. La sculptura romana da Augusta a Constantino, val. 2, Firenze, 1926, 
p_ 397, fig. 241. 

12 G. M. R. Richter, Amer. Journal of Arch ., 44, 1940, p. 439, Faur Notable Acqui. 
sit;ons of the Metrop. Museum of Ari. 4. A Marb/e Portrait 01 (aracalla .. O ldi"ieh Peti· 
kon, op. cit., p. 302-303, pl. 2, 3. 

13 Puse alături creează impresia că este acelaşi portret, Înainte şi după ~Iovire. 
14 J. J. Bernoulli, R6mische Ikonographie, II, 3, p. 83; L'Orange, 5tudien zur G=s

chiehte des spdtantiken Porlriits. Oslo, 1933; Oldrich Pellkon, op. cit., p. 302-303. 
15 Anna 6adu rsko, Les portraits romains dans les coJ/ections po/onaises, Corpus 

Signorum Imperii Romani, Pologne. val. 1, Warszawa, "1972, p. 55-56, cap. IV, Syrie, 
nr. 57, pl. 45. 

16 Cf. G, Ch. Picard. Le trophee de Varsovie, Mei. offerts a K. Michalowski, Wars· 
zawa, 1966, p, 603-617, fig. 1-2; B. M, Felleti Moi. Museo Nationale Romana. 1. ritratti. 
Roma. 1953. nr. 268; F. Poulsen, Cota/ogue of ancienl seu/pture in the Ny Carlsberg 
Glyptotef{, nr, 730 a ; CMB, 5. pl. 68. 9 - apud Anno Sadursko, op. cit., p. 55. 

17 B. M itreo, A. Rădulescu, Un tezaur monetor de la Filip Arabul in Dobrcgea, in 
Pontica, Constanţa, 1975, 8. p. 125-173. Mulţumim şi pe această cale colegei A. Verton. 
care ne-a pus la d;spoziţie monedele de la Caracallo, ce făceau parte din acest teZOl1r. 

18 RIC, 244, Roma, anul 214. 
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analagii stabilesc ca limite anii 214 şi 217 e.n . Putem avansa' i poteza că 
monumentul, recent descoperit, a fost realizat În cinstea importo:1tu lu i 
eveniment din anul 214 e.n . : trecerea lui Camcal·la prin Durostorum, spre 
Orient 19, Desigur că in cetatea', În c'are îşi avea sediul una din legiuni'l e 
ce-şi luase supranume'le de ANTONINIANA 20 - in semn de omag·iu pen 
tru impăratul care şi-a petreout tot timpul in mijlocul armatelo r - exis 
tau numeroase a lte monumente Inchinate, ded icate acestuia - scu lp t u
role sau epigrafice. Din categ"onia acestora din urmă cităm "altarul sace r
doţilor " inchinat lui 1. O. M. Dolichenus, pent"u să n ătatea "im pă raţil or 
auguşt i L. Septimius Severus şi M. Aurelius Antoninus (Cawcalla) ş i a 
nobilului Cesm Geta" 21, ridicat deci după ce fusese asociat la domnie 
şi al doilea fiu, eveniment petrecut i,n anuii 209 e.n. Un a lt daoument din 
această categorie este "a ltarul centurionulrui " 22, inchinat "Ero ului Sure
ghetes şi ' Praehibens" de un cenlurion din (L)EG(IONIS) XI CL(AUDIAE) 
ANT(ONINIANAE); supranumele de ANTONINIANA luat de legiune ne 
permite să stabilim că altarul nu putea fi pus decit după ce Caracall a 
rămîne singur la conducerea imperiulu i. 

Anticu,1 [)urostorum, in~loritor incă de pe ti mpul lui Traian care sba
bilise acolo leg iunea XI Claudia, ca şi 'zonO' din JUGul său, oferă an de an 
numeroase şi variate documente arheologice 23, Cantitatea impresionanta 
a descoperirilor intimpl 'ătoare de documente arheologice - multe dintre 
ele deosebit de importante - făcute 'mai ales in ultimii a'ni, ne indică 
excepţiona la dezvoltare a vechiului centru munid'Pal. care rămîne printre 
cetăţi,le de prim rang in epoca romană tirz i.e 2'. Nu este lips'Ît de impor
tanţă şi trebuie menţionat faptul că bustul pe care i-am prezentat nu este 
primul şi nici singurul portret imperi'al, provenind de la' Durostorum, ci 

19 Emilio Doruţiu~Boilă, Incursiunea carpi/of din anul 214 e.n., in SClV, 24, 3. 
Bucureşti, 1973. p. 435-441 ; Oenis von Berchem, Les itineraires de Caracalfa et ('/tine 
(aire Anton;n. in Actes du IXc 1972, Bucureşti - Koln, 1974, p. 301-304; D. Tudor, Olte 
nia' romană 4, Bucureşti, 1978, p. 36-37. 

20 Andrei Aricescu, Armata in Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 98-100. 
21 Exspectatus Bujor, Cu privire la unele monumente de la Durostofurn, in SClV, 

11.1. Bucureşti, 1960, p . 146-148, nr. 3. fig. 3. 
22 Idem, op. cit., p. 149-151, nr. 5, fig. 3, Azi se păstrează numai fotog rafia. 
23 V . .rârvan. Municipium AureJium Durostorum, in Rev ista di ~Filo l o9ia e Istruzione 

classica, Tor;no, II , 3, 1924, p. 307-340; 1. 1. Russu Inscripţii la tine din Durostorum, in 
AISe, 2, Cluj , 1933-1935, p. 210-296; ldem, Monumente sculplurale din Durostorum, În 
AISC, Cluj, 3, 1936-1939 p. 174-199; Gr. Florescu, Monumenti antichi di Durostorum, in 
Dacia, 9-10, 1941-1944, p. 127-230; Gabriello Bordenache, Correnti d'arfe c riflessi 
di ambiente su a/cun.i fitratii del Museo naziona/e d'Antichila, in Docio, NS, 2, 1958, 
p. 272, fig. 4; Dim. P. Dimitrov, Le pitture murale de/ sepolcro romano di Si/istra, În 
Arte antica e moderna, 1960, 12, p. 35 ; J. Mlodenovo, SoJneciniie ceas; s reliefom 
O rfeia iz Durostorum, in SA, 4, 1961, p. 274; Gobriello Bordenoche, Un nuovo ritraito 
di Faustina Minore. in Dacia, NS, 6, 1962, p. 489- 495; A. Rădulescu. f/mi bronzei di 
Ostrov, În Dacia, NS, 7, 1963, p. 536-551 ; Andrei Aricescu , Cap de marmură al lui Tha
natos descoperit la Ostrov, in SClV, 21, 3, 1970, p. 489-492; V. Culică, Cărămizi, ţig/e 
şi olane cu ştampila legiunii 01 XI-a Claudia găsite in canabae Aeliae. În Pontico, 3, 
1970, p. 365-377; M. Bucovală, Vase romane de bronz descoperite fa Dervent. Jud. Cons
tanţa, in Pontico 5. 1972. p. 117-136; Crişan Muşeţeanu, Dan Elefterescu, Notă asupra 
unor geme de la Durosforum, in Pontico, 9, 1976, p. 199-200. 

24 Gabriello . Bordenache, in Dacia, NS, 6, 1962, p. 493. 
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vine să se alăture oltora trei. Primul, in ordine cronologică, este un portret 
al Faustinei Junior, de tip Atena, dotat in anul 160 e.n. 25. Un alt portret, 
din care s-a păstrat doar partea superioară - cu urme de coroană ro'di
otii - a fpst dotat la mij locul sec. III e.n. 26 şi identificat cu Gordian al 
III -l ea (224-244). Ultim u l monument, din seria portretelor imperiale, con
servă mai bine doar partea superioară: ochii - foo'rte expresivi, sprince
nele - unite şi fruntea cu părul in fo rmă de M. Icono]rafia monetară ofe
rea mai multe analogii pentru acest chip: Claudius II Goticul, Aurelian, 
Tacit, Florianus şi Probus 27. Fără a se putea· da o identitate precisă, i s-a 
stabilit cronologia in deceniul 8 al secolului al 11I·lea şi apartenenţa 10 
curentul portretistic roman occidental 28, 

Portretul lui Caracalla, descoperit la Ostrov, fa.ce l egătura intre cele 
trei portrete descoperite anterior, intercalîndu-se Între portretul Faustinei 
Junior, care este primul portret imperial din Moesia Inferior identificat cu 
certitudine tipologic, cronologic şi stilistic 29 - important insă din Grecia 
continentală -, pină la cel din a doua ·jumătate a· sec. III e.n., la care 
doar decorativismul cu care s-a realizat părul şi barba se datoreaz<] influ
enţe lor orientale (ce nu pot fi incci uitate in această regiune caTe a cunos
cut de timpuriu influenţele greceşti şi asiatice). 

Prin acest portret imperial - ce il reprezintă pe Caracalla - ni se 
oferă un nou element, preţios pentru istoria a rtei, ·nu numai din zona 
Durostorului, ci din intreaga provincie În epoca romană, Ice face l egătura 
Între clasicismul d in epoca Antoninilor şi duritatea expresivă din epoca 
de după Severi. 

ZUSAMMENFASSUN3 

CARACALlAS PORTRAT, BEI OSTROV (KREIS KON5TANZA) ENTDECKT. 

Der Autor macht ein Ostrov zufălIing entdecktes Marmarportrăt bekannt. Heupt~ 
zuge enge Stirn gewelltes Hocr und Sort, die Augenbrouen zusommengezogen. Diese Zuge
erm6glichen die Identifjzjerung von Mercus Aure/lius Antonius Caracal/a. Fur diese dentl~ 
fizierung spricht auch die Obereinstimmung mit den sechs weiter geschilderten Portras. 
des Kaisers. ' 

• 

:fS Idem. 
a !. 1. Russu, Monumen/e seu/plurale din Duroslorum, p. 176, nr. 2, fig. L. 
27 Gobriello Bordenache, În Dacia, NS, 2. p. 272 fig. 4. 
:<8 Idam, op. cit., p. 274. ' 
29 Identificare făcută de Gabr;ella BOTdenache: v. Dacia, NS, 6. p. 489-495 .. 



Fig. 1. Caracal la, Ostrov, Marmură . 



Fig. 2. Coracollo. Ostrov, văzut ein profil dreapta. 



Fig. 3. (oracolle, Ostrov, văzut din profil stinga 



Fig, 4, Caracalle, Ostrov, vazut din spate, 



Fig. 5. Corocolle, Ostrov. imagine in core se vede şi orificiul din creştet 



Fig. 6. Caracalla, Galeria Torlonio, Romo. 



Fig, 7, Caracalla, Kansas City, Nelson Oallery - Arkins Museum. 



Fig, 8, Caracall0, Via Cassio, Roma, Muzeo Nozionole Romana, 



Fig, 9, Ca ra calla, The Metropoliton Mu seum or Art, New York, 



Fig. 10. Portretul lui Caracolla, deta li u de pe basorelieful aflat in Muzeul 
Naţional din Varşovia . 



Fig. 11. Portretul lui Caraca l la pe o monedă de argint din tezaurul descoperit la 
Canlio, jud. Constanţa. 


