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OBSERVAŢII ASUPRA UNOR CARACTERISTICI ALE ARTEI 
SCULPTURALE DIN SCYTHIA MINOR, 

IN LUMlNA UNOR NOI DESCOPERIRI' 

Z. COVACEF 

Monumentele de artă sculpturală, prin varietatea formelor de 
prezentare şi a tematticii a bordate, eonstituie un material · infonnativ 
deosebit de preţios pentru cunoaşterea cnedinţelor religioase, dar mai 
ales a concepţiilor art istice a le populaţiei provinciale care le-a creat. 

Decenii de cercetări sistematice, oa şi descoperirile înt1mpIătoare , ' 
ne-aQ furnizat o documentaţie importantă privind "rba secolelor I -III 
e.n. , în Dobrogea antică. Un lot impresionant de baseroliefuri, statui şi 
statuete, realizate adesea cu stîngăcie, rudimentar, oglindesc fidel cre
dinţe şi obiceiuri, cu amănunte ce reflectă o psihologie proprie" popu
laţiei din provincie. Totodată ele peIilllit să se studieze 111aniera în care 
anwnite tradiţii artistice, din marile centre urbane. au pătruns şi s-au 
dezvoltat în mediul runal. Numărq'l mare al mOl1umentelor de cult, 
ca şi difuzal",a lor pe tot cuprinsul Dobrogei romane, 'este o dovadă 
concludentă că ele constituiau tipUli curente şi în sînul populaţiei rurale. 
Constatăm astfel că, în "nsamblul său , anali",a problemelor de ·artă 
antică nu poate fi despărţită de studiu!l religiei 1. 

P rintre divinităţile mre s-au bucurat de o atenţie deosebită în 
Scythia Minor se numără şi Hercule, a -cărui popularitate este ratestată 
de u n bogat m a teria l dOCU1nentar: sculptural, epigrafic ş i numismatic 2. 
H ercules a fost venera! pe soară largă de păturile cele mai diferite, cu 
predilecţie însă de militari. 

Două noi monUmente sculptura le închinate eroului, pe lîngă f'aptul 
că îmbogăţesc repeptoriul. adăugîndu-se celor 27 piese deja cunoscute 3, 

prin anumite caracteristici stilistice, ori varianl<, inedite ale tipului, 
prezintă -un real interes pentru arta provincială din Dobrogea rom'ană . 

.. Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului de istorie 
naţională şi a rheologie, din luna octombrie 1979. 

! E bine ştiut că "în toate societăţile antice şi medievale, arta a fost pusă 
mai intii în serviciul religiei", ef. Gilbert-Charles Picard, L'art romain, Paris, 
J962 , p. 7. 

2 Z. Covacef, Contribuţii privind cultul lui Hercu.le în Scytlt.ia MinoT, in 
PonUca, 8, Constanta, 1975, p. 399- 428. 
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Precizăm că mubele lTIOnUmente constituie descoperiri întîmplă
toare) provenite din lnedii rurale. 

1. Statuetă, lucrată din calear de culoare alb-gălbliie,oo granu
laţie fină, descoperită la Tîrgu~or "~o Inv. 2133 7. Dimensiuni: În. : 0,30 ro , 
1. : 0,185 111, gr. : 0,055 ITI . Piesa nu s~a păs'trat în intregim.e. Lipsesc : 
braţul drept de la umăr, p,ciorul drept de fa coapsă, piciDrul stîng de 
la 'genunchi şi jlU11ătat~a inferioară din măciucă. O serie de zgîrietuTi, 
provocate de fierul plugullţi în momentul descoperirii, au afecta,t tora
cel,e, partea superioară a atributului, braţul stîng, coapsa pieiorului stîng 
şi barba (Fig. 1). 

S intenl în fata unei reprezentări a lui I-Iercules de tipul FflTnese. 
într-o variantă stilistică deos'ebită. Eroul este reprez·entat nud, spriji
nindu-se într-o anăducă lnasivă, nodLY'c03.să , cu gre:uta~tea 'corpului pe 
pidorul drept, pidorul stîng fiind ţinut puţin rnai în faţ.ă . Exuvia leonis 
îi acoperă Icapul şi u n1eri i ; labele d in faţă ale HCteslte'ia sînt înodate peste 
pieptul eroului, în tÎln}) ce pa['ltea de la coadă este strînsă şi înfăşurată 
pe antebraţul stîng. Pentru a evidenţ>a musculatura eroului, sculptorul 
utilţzează o serie de linii il1JciWlue 'sau profilate. Astf.el, pe piept este 
realizată o incizie 'l11edirană ce se ramifică, arcuindu-se 13 haza tOfC!
celui, in tImp ce la pantea superioară trunchiul este În relief faţă de 
gît. Astfel maroată cutia toracică are aspect:ul de vestă . Gîtul gros, 

Fig. 1. Hercules. Statuetă din calcar, sf. 
sec. II e.n. Tirguşor. 

3 ldem. 
1, Piesa a intrat în colecţiile muzeului în luna decembrie 1974 . 

• 
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puternic,' cu "MărUl lui Adalu" pr6eminent - indicat prin două incizii 
verticale, uşor curbate - pare înfipt în trunch'i, din cauza aceleiaşi 
r,eliefări a t0racelui. 

Oapul mare, proporţi<mat însă cu corpul, are faţa rotundă. Fruntea 
es,te brăz'dată de o cută orizontală ce se arcui'eşte deasupra aroadelor 
puternice care-i umbresc oehii. Aceştia sînt luari, e~ofitabnici, migdal,aţi, 

cu colţUlrile exterioare trase în jos. Au pupila UŞOT luareată, iâr glanda 
lacrimală realizată în reHef. Nasul este drept. cu nările dilatate. Pomeţii 
obr.ajilor sînt proeminenţi. Gura proporţionată, are buzeLe groase. Părul 
este cîrlionţJat, ra fel eu, bm'ba "en colier" şi cu mustaţa 'dare-i împodo
beşte buza superioară . Cu totul paDticulară est2 maniem de redare a 
buclelor, care au forme unghi1)lare şi sint dispc/,e in şiruri paralele 
(două vizibile deasupra frunţii, ieşind de sub exuvia l€onis, iar barba 
este formată din patru astfel de şiruri) . , 

Pielea leului, car,e-i aoope.ră capul şi u1nerii , este lucrată deosebit 
de atent, cu multă grijă pentru, detalii, fiind realizaţi ochii, botul şi 
urechile animalului (fig. 2). La fel de îngrijit este lucrat şi spatele 
statuetei (fig. 3). 

În ansamblu, lucrarea este eJ<ecutală cu acurateţe, bine propor
ţională, acordîndu-se o atenţie deosebită detaliilor. Trăsă1rurile narii
eul-are ale acestei sculpturi sînt o dovadă în plus în demonstrarea ~arac-
terullui artei în Dobrogea romană. . 

Fig. 2. Detaliu: exuvia leonis 
privită de sus. 

Fig. 3. Statueta privită din spate. 
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In provincia cuprinsă intre Dunăre şi Marea Neagră, arta - şi 
religia in s luj ba căreia este pusă - se caracterizează prin fuziunea din
·tre influenţele greco-orientale, e",ercitate de oraşele pontke şi cele 
italice, aduse de legi unile şi de colonii romani, pe fo ndul cultural 
autohton 5. 

Statueta de la Tirguşor reuneşte {oate aceste influenţe. As,tfel, ea 
'se înscri"e' t ipuhili Farnese, fiind - cum spuneam mai sus - o variantă 
a acestuia: în primul rînd ţinuta mîndră a eroului, reprezentat în plină ' 
Juattllritate, apoi exuvia leonis care nu înfăşoară măciuoa ci e ste pusă 
pe capul şi umerii lui Hereules, aşa cum era purtată de Commodus 6. 

. Pe de altă parte, modUl de realizare a cirlionţilor ne aminteşte de arta 
persHnă. O bună analogie în acest sens, oferă o statuie din calcar, 
reprezentîndu-l pe Herakles-Vrthragna, ,aflată în Iraq Muzeulrn din 
Bagdad ' . . 

Cali tatea execuţiei ne îndrituieşte să datăm statueta lui Hercules 
'descoperită la Tîrguşor, <În a doua jumătate a sec. II e.n. Spre aceeaş i 
datare ne conduce şi aerul oriental ce se degajă din lucrare. După cum 
-este bine ştiut, secolul II este mracterizat prin manifestarea unui nou 
curent artistic, consecinţă a puternicei influente orientale, care s-a 
exercitat în tot Imperiul şi mai 'cu seamă în Dobrogea ale drei legături 
directe cu Asia Mică, Siria ş i Egiptul sînt atestate de numeroase docu
mente arheologice: -eeranlice, sC'Ulpturale sau epigrafice 8, 

Prin analogie cu bustul lui Commodus în ipostaza de HercuJles 
Romanus, putem restrînge darlru-ea la sfîrşitul sec. II e.n. 

2. A doua piesă la cane ne vam referi este Un ex-voto dedicat tot 
lui Hercule, lucrat din 'calcar de culoar-e albă . cu patină gă}bui-oenuşie. 
Basorelieful a fost descoperit la Btigeac, pe dealul "La Marin CerceI" , 
situat în partea de sud 'a localităţi i , între necropola getică şi Valea lui 
Marinciu o. Inv. 11870. Dimensiun i: în. : 0,175 m, 1.: 0,115-0,120 m, 
gr. : 0,065 m. Basorelieful nu 'este bine oonservat : are nUlneroase lOvi
turi, zgîrieturi, iar partea interioară lipseşte , din imaginea reprezentată 
păstrîndu-se doar bustul. 

Relieful este încadrat de un chenar simplu, lat de 2 C111 );le laterale 
'şi de 5 em la parlea superioară, >.jnde est e săpată o inscripţie, 

Este o lucrare rudimentară, specifică mai a les centrelor rurale. 
Bustul nud, are pe.ctoralii marcaţi. Capul - lucrat aproape în ronde
bosse - este perfect rotund, fără detalii; ochii şi nările sînt indicate 
-prin orificii , iar gura printr-o 's curtă incizie. orizontală. (Fig. 4). Din 

5 Silvio Ferri" Arta romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 362 şi urm. ; Radu 
Vu1pe, H.A.D. Bucureşti, 1938, p. 217-224; D. Berciu, ATta traco-getică, Bucu
Teşti, 1969, p. 14. 

G J. J. Bernoulli, Rămische Ikonographie, Stuttgart, 1882-94, II ; R. Cagnat, 
V. Chapot, ManueI d'archeologie romaine, Paris, 1917, p. 491-492, fig. 259. 

7 Reproducere la Burchard Brentjes, Civilizaţia veche a Iranului, Bucu
reşti, 1976. 

8 1. Barnea, Relaţiile pTovinciei Scythia MinoT cu Asia Mică, Siria şi Egiptul, 
în Pontica, 5, Constanţa, 1972; Z. Covacef, Quelques aspects de l'art funeraire 
romaine Il Tomi, in Pontica, 7, Constanta, 1974. 

!l Basoreliefu l a fost descoperit de cetăţeanul Vasile Vintilă din Bugeac. 
Mulţumim- şi pe această cale colegului Mihai lrimia care ne-a cedat piesa spre 
-publicare, informîndu-ne totodată că în zona în care a fost găsită sînt nume
roase fragmente ceramice şi cărămizi romane. 
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Fig. 4. Ex-voto din calcar, Heracles. sr. 
sec. III-Începutul sec. IV e.n. Bugeac. 
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poziţia pe care o au mîinile, deducem ' că pe anrebraţul sting purta 
pielea leului, iar cu mîna dreaptă - uşor depăr.tată de corp - sprijinea 
măciuca. Este tipul cel mai răspîndit în reprezentările plastice a le erou
Itli. O analogie . perfectă pentru maniera de prezen1>are ne este oferită 
de imaginea lui Hercule de pe un monument funerar descoperit la 
.Potaissa 10. 

Modul în care este reali"at :basorelieful de la Bugeac. cu figura 
informă, cu detalii abia indicate, este tipic pentru iconografia populară 
provincială de la sfîrşitul sec. III şi din sec. IVe.n. 1~. Realizări tot atit 
de rudimentare ne oferă şi 'a1te basoreliefuri închinate lui Hercules -
dacă ne referim nu.mai la imaginile legate de cultul său. Ne gîndim în 
.acest sens, la imaginea lui Hercules Saxanus din · cariera romană de la 
Cernovadă 12, dar mai ales la un basorelief descoperit în Constanţa şi 
datat la sfîrşitul sec. III e.n . '''. 

10 M, Bărbulescu, Cultul lui He7'cule în Dacia Romană (1), în AMN, 14, Cluj, 
1977, p, 188, nr, BO, fig . VII/3, unde este şi bibliografia anterioară. 

11 Gabriella Bordenache, Temi e motivi deHa plastica funeTaria d'i etil. ro
-mana nella Moesia lnferiol', II, în Dacia, NS, 9, 1965, p. 280. 

I:! Gr, Florescu, Cariera romană de la Cernavodă, în AnDb, 17, 1936', p. 44-
46, fig. 7-9 (-Romis-:her Steinbruch bei Cerllavoda, Rumănien, in Germania, 21, 
Berlin, 1937, p. 109). 

13 Iniţial relieful a fost interpretat ca reprezentind două figuri umane cu 
miinile ridicate în semn de invocaţie, ef. Th. Sauciuc-Săveanu, O stelă funerară 
cu. inscripţie şi cu. palmele deschise în reUef, in AnDb, 15, 1934, p. 13; prin ana
logie cu basorelieful de la Cernavodă, este atribuit lui Hercule, cf. Gr. Florescu, 
Monumente antice din Muzeul Regional al Dobrogei, în AnDb, 17, 1936, p. 130-
132 (= in Dacia, 5-6. 1935-1936, p. 430-433, nr. XII, fig, 13) ; Z. Covacef, op. cit., 
in Pontica. 8. 1975, p. 413- 414, fig, 15. 
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Este caracteristic faptul că monumentele sculpturale din aeeastă 
perioadă ain Scythia -Minor, lu",~art;e atit de rudimen<l:ar, sînt lucrări 
spontane, izvorîte dintr-un sentiment religios şi execut ate cu multă 
naivitate de meşteri improvizaţi , ' care probabil, nici măcar nu au la 
Îndemînă modele pe care să le copieze_ 

Descifrarea inscripţiei, săpată pe chenarul de la partea supe
rioară a reliefului, ne aduce desigur elemente În plus, faţă de reprezen
tare, referitoare fie ladivinitl>te; fie la dedioant. 

Caracterele paleografice plasează inscripţia în sec. IV e.n. !nălţi
mea literelor variază Între 1,5-2,5 cm. De la Început constatăm că, 
exceptind două litere care sînt rotunjite V În centrul şi ""-, la sfîr
şit - ceLelalte semne sînt unghiulUare. Deasemenea, datorită spaţiului 
restrîns, sînt utilizate ligaturile: AA! şi Cţ./. 

Descifrarea textului este Însă dificilă, oferindu-ni-se mai multe 
variante. . I 

I Considerînd că a fost utilizată limba greacă Ilo, şi in-terpretindu-l 
pe 0 ca pe uri o deschis În partea dreaptă sus, putem citi YAAw, 
deformare a latin-eseului lVLlVS15, dar care, tot atît de bine, ar putea 
veni de la numele comun Uf.CX!O:;,-cx,-ov(-ov), însemnînd : de pădure. săl
batectJil. !n această situaţie, am putea presupune că avem un epitet nou 
al lui Hercules în iposta"a de protector al vînătorilor, dar această ipo
teză va trebui verifiC?tă temeinic prin descoperiri viitoare mai edifi
catoare. 

!n varianta că inscripţia este - latină - ceea ce pare mai verosimil 
- am putea citi : V MAI CAlUS. In' această situaţie avem numele 
dedicantului. 

Ana liza celor două' monumente de artă antică, impune o serie de 
observaţii. 

în primul rînd este de evidenţiat faptul că În provincia cuprinsă 
intre Vunăre şi Marea Neagră, in plină epocă romană se lucrează încă 
după modele Luate din ,epertoriu)! arl:eigreceşti. Astfel, tipul de Hera
kles, creat ia sec. IV Î.e.n. in , Grecia tG, pătrunde, prin intermediul 
cetăţilor pontice şi in interiorul provinciei. In acest context este demn 
de relevat descoperirea, la Tomis, a unei statuete din ceramică, mult 
mai 'apropiată stilistic de .tipul original a l lui Herakles F-amese Jl. Depăr
tarea În timp şi spaţiu, faţă de modelul iniţia l, a determinat crear,ea 
'/arian tei descoperită la TirguşoL S-a perpetuat ideia de bază, grecească, 
îmbrăcată însă in forme noi, după moda timpului , şi imagin:aţia sculp
torului. InJ'luenţa orientală ce se remarcă in reali zar-ea Unor amănunte 
ne Îndeamnă să presupunem că meşterul -trebuie să fi fost un asiatic 
care păstra Încă in memorie lucrări din locurile na<tale. Referîndu-ne 

1'0 Redactarea inscripţiei in limba greacă, este o dovadă a influenţei greceşti 
din oraşele pontice şi nu ar fi o excepţie, ef. Em. Popescu, Inscripţiile greceşti 
şi latine din secolek IV-XIII descoperite in România, Bucureşti, 1976, nr. 171. 

Iă • J o).Q':')C; apare intr-o inscripţie de lîngă K ozani (R. P. Bulgaria); în 
forma 'Jo).aO"1.1, AE 1933, 34, cf. G. Mihailov, La . langue des inSCTiptions grec-
ques en Bulgarie, Sofia, 1942, 112, 37. 

t(j Heracles Farnese creaţie a lui Glicon, datind din sec. IV Le.n. realizata 
jupă un model creat de Lysip, se află la Muzeul Naţional din Neapole, ef. 
~. DUrrbach, s.v. Hercules, in DA, t. 3, partea 1, p. 121, fig. 3800. 

!, Z. Covacef, op. cit., Pontica, 8, 1975, p. 403- 404. fig. 2-3 şi 5. 
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la apartenenţa sa e tnică, nu omitem nici faptul că, tot la Tirguşor, in 
grota ,.La Ad.am", s-au găsit cinci l11011umente s.culpturale' ş i epi
grafice - închinate zeului iranian Mithras '''' . 

Conchidem "Că statueta lUi Herkules -de la Tirguşor, realizată după 
Un n:odel grecesc, cu influenţe stilistice orien tale - în redarea părului 
şi a bărbii - şi romane - in maniera de a pUI~ta pielea leului -, este 
un exemplu tipic pentru ilustrarea ,artei sculpturale din Dobrogea, in a 
doua jumătate a sec. II e.n. 

Cit priveşte ba&orelieful descoperit la Bljgeac, acesta '*' inscrie 
perioad ei de la sfirşill.ll sec. III - inceputul sec. IV e.n" CÎnd arta se 
caracterizează print r -un schematism, adeseori excesiv. Sculpturile din 
aoeastă perioadă impresionează nu "iit prin c alitatea artistici, cît mai 
ales Plin sintetizarea semnificaţi ei religioase pe oare o sugerează exe
cuţia ruddrnentară. 

BEMERKUNGEN ZU MANCHEN EIGENSCHAFTEN DER 
BILDHAUERKUNST AUS SCYTHIA MINOR, IM • 

UCHTE NEUEBER ENTDECKUNGEN 

- Zusammen!asstlng -

Der Verfasser sChildert, anhand mancher stilistischer Eigenschaften odeI' 
anhand mehrerer Varia nten des Typs. zwei bildhauerische Werke, welche ein 
grolles Interesse fiiI' die provinzielle Kunst der rămischen Dobrudscha erwecken. 

1. Es ist ei ne Kalksteinstatue, in Tîrguşor entdeckt und in ei ner Variante 
des Typs Heracles Farnese hergestellt, mit orientalischen stilistischen EinflUssen 
- in der Darstellung des Haares und des Bartes - und romischen Einflussen in 
der Art und Wei$, in der er das Lowenfell trăgt; es ist ein typisches Beispiel 
fur die Entwick1vng der Bildhauerkunst in der Dobrudscha der zweiten Hălfte 
des 2. Jh. 

2. Es jst ein ex-voto aus Kalkstein, in Bugeac entdeckt, und ist der Peri ode 
Ende des 3. Jh. - Anfang des 4. Jh. e inzuschreiben, in'" der ,sich d iese Art oit 
durch einen tibeJ."triebenen Schematismus charakterisieren lăBt. 

Abb. 1 Herkules. Kalksteinstatue. Ende des 2. Jh. Tîrguşor. 
Abb. 2 Teilbild : Lăwenfell von oben gesehen. 
Abb .. 3 Statue von Riickseite gesehen. 
Abb. 4 Ex-volo aus K alkstein, Herkules. Ende des 3. Jh. - Anfang des 4. J h. 
Bugeac. 

18 M. J. Vermaseren, Corpus I nscriptionum et Monumentorum ReZigtonis 
Mithriacae, Hagae Comitis, 1956-1960, tome 2, pp. 364- 366, nţ. 2303-2309 ; 
D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti , 1969, p. 292-293. 


