ACTIVITATEA SCULPTURALĂ LA TOMIS îN SECOLELE I-III P.CHR
Z. COVACEF

Progresele tehnice şi, în general , noile cond iţii ale vieţii economiceI
şi sociale 2 introduse de romani - care marchează o e tapă nouă în istoria
civilizaţiei acestei regiuni - , au detenninat dezvoltarea în forme noi a
diferitelor domenii ale artei, având ca centre de difuzare cetăţile pontice,
în primul rând Tomis.
Nu trebuie pierdut din vedere că avântul artistic-cultural s-a datorat
dezvoltării economice, care era o rezultantă a echilibrului politic şi social
din primele trei secole ale stăpânirii romane.
Unul din atributele majore ale romaniz ăr ii, care începe să se manifeste
pregnant de prin secolul II p.Ch., îl constituie procesul masiv de urbanizare,
ilustrat de dublarea dimensiunilor oraş elor de pe litoral şi de apariţia altora
noi, pe limes şi în interiorul provinciei, ca urmare a înmulţirii populaţiei
venite din afară.
Marile comunităţi urbane, care au luat naştere în această perioadă
erau locuite de romani şi de populaţii tracice, venite în zonă încă din epoca
elenistică, cum se întîmplă şi în oraşele de pe litoral unde se stabilesc numerosi străini - romani sau elemente romanizate din Occident si din Orient - ,
alăturându-se grecilor care, în număr tot mai mare, capătă cetăţenie romană3 ,
Această explozie demografică a determinat dezvoltarea deosebită a
construcţiilor, creşterea şi diversificarea atelierelor meşteşugăreşti , Între
acestea un rol important revenind atelierelor de prelucrare a pietrei.
Existenţa atelierelor sculpturale este evidenţiată pregnant de cantitatea mare de monumente sculpturale descoperite peste tot în Dobrogea;
dar, dovada cea mai elocventă o constituie totuşi găsirea, în teren, a urmelor
unui astfel de atelier .
1) Al. Suceveanu,

Viaţa economică

în Dobrogea

romană.

S ec . 1-111 e.n.,

Bucureşti,

1977.
2) I orgu Stoian, Tomitana.

Cryntribuţii

epigrajice la istoria

1962.

3) Ci. listele onomastice în ISM, 1; ISM II; I SM, V.

cefă ţii

Tomis,

Bucureşti,

.
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Când cercetările arheologice nu oferă vestigiile unei astfel de officinae,
documentele epigrafice pot aduce inform aţ ii despre existenţa acesteia.
Un element important, care trebuie avut în vedere pentru depistarea atelierelor sculpturale, îl oferă analiza stilistică şi tehnica de realizare a monumentelor sculpturale, diferite nu numai de la o p erioadă la alta, ci chiar de
la un centru la altul, iar în cadrul unui centru, de la un atelier la altul.
Pentru o astfel de analiză însă nu trebuie omis nici un monument, oricât
de precară ar fi starea în care a fost descoperit, chiar dacă intră în categoria
acelora care nu vor ocupa niciodată un spaţiu în vreo expoziţie .
Primele ateliere de prelucrare a pietrei au putut lua fiinţă numai în
oraşele pontice. Create iniţial pentru necesităţi decorativ-constructive4 ,
atelierele au evoluat şi şi-au diversificat activitatea pe măsura dezvoltării
cetăţilor şi a relaţiilor acestora cu lumea indigenă . Meşterii care lucrau în
aceste ateliere proveneau din lumea elenă; materialul pe care-l prelucrau marmura - era de import, cum tot din import au fost şi primele modele5 .
Cu totul alta va fi situaţia în epoca romană, când cererea de astfel de
produse este foarte mare - monumente votive şi funerare, statui şi busturi
onorifice - , motiv pentru care va începe să fie utilizat pe scară largă calcarul, aflat pretutindeni în Dobrogea 6 •
Pe lângă atelierele existente în cetăţil e pontice vor apare ş i se vor dezvolta o serie de ateliere în centrele romane din interiorul teritoriului si de
p e limes. Apariţia şi dezvoltarea atelierelor sculpturale, sau încetarea act ivităţii acestora, este condiţionată de prosperitatea sau decăderea unui centru sau altuia.
Premizele de la care pornim pentru localizarea unor ateliere sculpturale sunt: urmele fizice ale acestora; cantitatea de monumente descoperită;
materialele din care au fos t lucraţe; precum şi consemnările epigrafice.
Referitor la acestea din urmă, ne gândim la menţiunile făcute privind ridicarea de monumente onorifice, votive sau funerare (statui, ex-voto-uri, stele),
ori indicarea unor lapicizi sau sculptori . Şi, în sfârşit, o atenţie deosebită
am acordat identificării trăsăturilor comune ale manierei de lucru.
Cantitatea mare de monumente sculptura le descoperite la Tomis ne
determină să-I situăm pe primul loc în ceea ce priveşte producţia artistică,
în epoca romană.
Desigur, la Tomis se dezvoltase o viaţă artistică în concordanţă cu
avântul economic al oraşului 7 care ajungea, în secolul II p.Ch., metropola
Pontului Stâng, fiind deci cel mai important centru urban de pe coasta de
vest a Mării Negre . într-un oraş mare şi important din punct de vedere ad~
ministrativ, politic, religios, economic, cererea de monumente sculpturale
este foarte mare, atât din partea autorităţilor, cât şi din partea persoanelor
particulare.
') Descoperirea unor frile asemănătoare stilistic şi tipologie la Histria, Tomis şi Callatis a. permis ipoteza că "un", sau mai multe astfel de oJjicinae activaseră in oraşele pontice", ef. G. Bordenache, in Dacia, NS, 5, 1961, p. 203.
") G. Bordenache, loc. cit.
.
6) Cf. A. Rădulescu, În Poutica, 5, Constanţa, 1972, 1'. 177-200
') Al. Sucevcanu, op. cit. , p. 124 - 125.
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Dezvoltarea unor atelierc, existente în epocile anterioare, ş i apariţia
altora noi, îşi găseşte deci justificarea În cererea deosebită pentru astfel de
produse . Oficialităţile (civile, militare sau religioase) vor comanda - la
diverse prilejuri - atât sculptură onorifică (pentru a-şi dovedi ataşamentul
faţă de împăraţi sau pentru a onora în mod deosebit anumite personalităţi
ale cetăţii), cât şi votivă sau chiar funerară. Pe de altă parte, populaţia
cetăţii, sau a teritoriului, indiferent de categoria socială căreia îi aparţinea,
va comanda sculptură votivă sau funerară.
Se poate afirma cu certitudine că în epoca romană existau în oraş ateliere - unele cu tradiţie - în care se prelucrau marmura brută, adusă ca
lest pe corăbii şi comercializată aici, şi calcarul, adus din carierele locale.
Privitor la marmura care se prelucra în atelierele locale, o prima
confirmare o aduc numeroasele monumente lucrate din acest material, a
căror tehnică trădează un specific local; în al doilea rând, af irmaţia că aceasta
era adusă pe corăbii (ca lest, sau chiar ca marfă cerută expres) se confirmă
prin descoperirea, în anul 1958, a urmelor unui atelier de prelucrare a marmurei, de mari proporţii, la baza falezei de vest a oraşului, la nivelul portului antic 8 , de unde s-au scos mai multe monumente aflate în diverse stadii
de prelucrare 9 , zăcând pe un strat gros de aşchii căzute din ciopliturălO.
Cantitatea, varietatea şi proporţiile pieselor găsite în acest atelier sunt o dovadă incontestabilă a dezvoltării neobisnuite a m estesugului, pentru a cărui funcţionare era necesar un import masiv de m~te~ie
brută marmură.
Dezvoltarea sculpturii presupunea şi implicarea unui număr important
de arhitecţi, constructori, artişti şi pietrari talentaţi, precum şi antrenarea
unui mare număr de lucrători pentru operaţiile de manipulare a materialelor
brute şi a pieselor finisate, ori p entru muncile de cioplire, finisare şi lustrllire.
Atelierul descoperit la nivelul portului antic era destinat prelucrării
marmurei pentru construcţii monumentale, pentru sculptură arhitectonică
si, eventual, funerară - la cererea unei anumite clientele. Existenta lui
conduce la presupunerea că nu puteau lipsi atelierele pentru sculptur~ propriu-zisă (onorifică, votivă şi funerară), în care se prelucra atât marmura
- din import - , cât şi, mai cu seamă , calcarul provenit din carierele din
j.u rul Tomisului.
Atelierele sculptorilor tomitani funcţionează şi produc la maximum
în secolul II p .Ch., dar sunt atestate cu o vie activitate şi în secolul următor.
Statuile descoperite ~ întregi sau fragmentare l l - ea şi numeroasele
baze de statui, din marmură, dar şi din calcar, sunt o dovadil. a preferinţei
pentru acest gen de monumente .
8) V. Canarache, Tomis, Bucureşti, 19G 1, p. 33- 35; V. Canarache, A. Ariccscu, Y.
Barbu, "'. Rădulescu, Te za"" " l de scuiptw'i de la Tomis , Bucureşti, 1963, p. 120 ş i urm.
9) S-a găsit o arhitravă de c inci metri lungime , o cornişă, două capitele im ense, de
co lţ , ş i partea superioară a unui sarcofag, ef. V. Canarache, op , cit., p. 34.
10 ) Din aceeaşi zonă, inainte de 1900, cu ocazia lucrft.rilor de constr u cţii
şi amenajăr l portuare, au fost recuperate şi transportate la Bucureşti, mai Illultc p iese nlasiye d in
marmură, aflate de aseme ni în di\"erse stadii d e prelucrare, ef. G. DordenachC', în Dacia,
::-JS, 2, 1958, p . 267 , n. 19.
11) Z. Covacef, în Pontica, 23, Constanţa, 1990, p. 129- 159.
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Monumente scu lpturale din atelierul m.I: fig. 1: AntoninusPius (descoperit la Vadu ) ;
fig. 2-3: Fortuna ş i Pontos (deta lii )

o primă documentare e pigrafic ă a unui astfel de monument , dat e ază
din sec . 1 a .Ch.: "Sa cră statuie, pentru asociaţie, ţi-a dat în dar, din mtt11ca
sa, o scânteietorule , primind prin sorţ i coroana mistică pentru credincioşii
lui Bacchus, ... fi u al lui Parmis,punând În valoare un vechi rit; iar tu,
cel · cu coarne de taur, prim eşte opera mâinii lni H ermagenes şi ocroteşte
sfântul thiasos al lui Paso"12. Statuia nu s-a găsit, deci nu putem face nici
o altă referire asupra ei, decât că a existat; interesantă este însă menţio
narea celor doi m eseriasi 13 . fiul lui Parmis - care a dăruit "din munca sa"
şi Hermagenes care, se' deduce, este autorul lu crării (" .. . opera mâinii lui
H ermagenes .. .") .
Atelierele tomitane au lucrat statuaria În secolele I-III p.Ch. 14 ,
având Însă o producţi e deosebit de mare în sec . II p.Ch.ls, în funcţie de cerere. Asociaţii le profesionale comandă statui imperiale, pentru a- ş i dovedi
loialitatea faţă de administraţi e , aşa cum procedează "asoc iaţia armatorilor
din Tomis" care comandă o statuie a lui M. Aurelius Verus 16 , plătită însă
"din banii săi" de "Titus, (fiu) al lui Titus cel Tânăr" .
"Sfatul ş i poporul metropolei Tomis" dedică statui "În semn de preţuire", unor p er sonalităţi ale cetăţii, aşa cum face pentru "Africanus (?)
Quietus", a că rui statu ie a fost ridicată Însă prin grija soţi ei sale, Sossia
Africana 17 . Acesteia, ca fo stă pr e o,teasă a Cybele i, ace l aşi "sfat ş i popor al
metropolei Tomis" îi ridi că o statui e18 .
12)
il

ISM, lI, 120 (5).

13) 15.NI, II, p.
cclor doi I11cscriasi.

148, comentariu asupra dedica ntu l\1 Î, on,nnasticii

şi s liu uţic i

sociale

H) ISAf, II , '38(4) - b ază d e statui e; apoi o serie d e statui, eL Sltpm, n . Il.
10) lSJ1![, Il, 50(16 ), datatft 129 p . Clt., az i pi e rduU; 52 ( liS) - sec . II; 57(23) - sec.
U p . Ch.; 6 1(26) - sec . H p.Ch .; 56(.32) _ . sCC . II p . Ch: 7 1(37) - s~c. TI p.Ch .; (72(38) - sec. II p . Ch.; 77(34) - se". II pCh .
lC) I SNf , II, 60(26) - l11ormur{, "lh'''t.
") ISNI, II, 7 1(37) - calcar; iţ .:·H Cl11; l ţ. : -t7 cm; g L 32 em ,
18) I SM, II , 72(38) - calcar; 't.· 180 CIl1; It. · 85 cm ; gL - 60 CI1l.
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în secolul III p.Ch. atelierele tomitane continuă să realizeze statui 19 ,
mai cu seamă răspunzând unor cereri oficiale, după cum reiese dintr-o dedicaţie rămasă pe o bază de statuie, unde se menţionează cinstirea preotului
Vitalius de către "comunitatea romanilor cu "busturi şi statui"20 . .
Atelierele ' tomitane se remarcă, de asemeni, prin sculptura laică, de
aspect oficial, care a servit din plin propaganda imp erială. Sculptorii, de
formaţie greacă, utilizează în lucrările lor atât motive de inspiraţ i e elenistică,
cât şi motive din tematica romană, cu o puternică valoare de simbol. Exemplul cel mai elocvent al acestei "şcoli" tomitane, din secolul II p . Ch ., îl
oferă statuia loricată imperială21 la care, motivele elenistice, reprezentate
de Meduză, nodul simetric al eşarfei şi grifonii înariraţi, sunt îm binate cu
cele romane: acvila şi cornucopia invocând, prin ceea ce simbo lizează,
însăşi virtutea împăratului.
Cât priveşte sculptura de aspect privat se poate afirma că aici, la Tomis, se formase un curent artistic special. Stilurile portretistice lansate la
Roma, cunoscute În capitala provinciei şi prin faptul d în atelierele sale se
lucrau portrele oficiale, capătă aici forme originale, datorate influ e nţei artei
elenice, cu care sunt îmbrăcat e tipurile locale . Originali tatea este evidentă
mai cu seamă la portrete, acestea reprezentând localnici, cu trăsături personale, individuale.
.
.
Analiza statuilor şi portretelor descoperite până acum la Tomis, a
permis să se ev ideriţieze activitatea unor meşteri, care utiliz e ază maniere
spec ifice de tratare a pietrei. Astfel, portretul lui Antonius Pius, descoperit.
la Vadu, vădeşte o tehnică de prelucrare asemănătoare cu aceea în care a
fost lucrat grupul statuar "Fortuna cu Pontos", p ermiţându-n e să conchidem
că provelleau din acelaşi atelier.
.
Un alt meşter tomitan, anonim, îş i ev idenţiază activitatea la jumătat ea
secolului III p . Ch.Lucrările sale se deosebesc de ale celorlalţi meşteri prin
tehnica abordată în redarea figurilor. Astfel, chipurile pe care le-a sculptat
meşterul tomitan, au delimitate printr-o linie incizată (mai vag sau mai profund), fiecare din elementele componente ale figurii : fruntea, sprâncenele ,
ochii , nasul, gura, care sunt lucrate apoi cu grijă în cadrul acestor limite,
împr eună formând un ansamblu armonios, aşa ~um se poate remarca la portretul lui Filip Arabul, lucrat în ronde-bosse22 ş i la portretul unui cetăţean
din Tomis 23 ,. lucrat în basorelief.
Totodată, pentru această perioadă (prima jumă tate a sec . III p.Ch.)
constat~m, în atelierele tomitane, o perfecţionare la realizarea busturilor
ll1ascuhne .
Monumentele sculpturale votive sunt o probă de necontestat a funcţi on ăr ii unor ateliere, mai mult sau mai puţin specializate, mai cu seamă
în ceea ce priveşte tehnica . Man if es tările religioase, dominante în viaţa
") ISAI , II, 96(62); 9 7(63) ; 100(66); 113(79).
ISM. II, 100(66).
Ci) Z . Coyacef , op . cit .
22) Eadem, ibidem.
"') Ibidem, nr. 2.,.

20)
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2b
·20
PI. III. Fig. 1: Monumente scul plurale din atelierul Dr. 2: al Apollo; b)"Nemesis (detaliu)
Fig. 2: Monumente sculpturale din atelierul nr. 3: a) Venus; b) Iris (detaliu)-=
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PI. IV.

Monumenle scu lpturale din atelierul mA: fig . 1: F ilip Arabul (descoperit la Valu
Traian); fig. 2: Portret masculin (de taliu de pe ste l ă funerară).

cotidiană antică, necesitau acte fizice de devoţiune, concretizate prin dedirări de reprezentări ale zeilor, confecţionarea acestora trebuind, deci, să
fie la îndemână.

Grupul statuar "Fortuna cu Pontos"24, aedicula cu dubla reprezentare a
Nemesis 25 , provin dintr-un acelaşi atelier, ca şi un cap alIsidei 26 ,
un portret al lui Apollo27, un altul al zeiţei Venus 28 ş.a. Trăsăturile divinităţilor din aceste reprezentări emană un aer comun; identitate există şi în
modul de tratare al marmurei. Calitatea artistică deosebită indică un mester
de înaltă clasă, bun cunoscător al tradiţiilor elenice în prelucrarea marm~rei
şi în păstrarea proporţiilor.
Dintr-un alt atelier, contemporan, provin bustul Isidei descoperit
în Tezaurul de sculpturi tomitan 29 , o statuie a Fortunei descoperită ma·j demult la Constariţa 30 , un alt portret al Ven ere i, descoperit recenpl ş.a., luzeiţei

T ezau,.u l de scul pturi, p. 16 - 19.
25) Ide", , p. 83-83.
26) Gr. Toci lescu, Fouilles el "ec!tcreiles arclufologiques e1t ROHtnaNie, Bucureşti, 1900,
p. 225, ne. 6; G. Boreknache, Scult"re g1'eche e romane nelll;fNA, r, Bucureşti, 1969, 'nr.170.
24)

27)

Z. Covacef, i n Pont ica, 5, Constanta, 1970, p. 512.

28) Eadem, ;n Pontica, 21-22, Constanta, 1988-1989, nr.2.
") Tezaurul de sC'!tl pturi, p. 46 - 48 .
30) Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches, p. 232 - 235, nr. 5, fig. 116; N. Smigela, Scttlp-

tura, p. 107, fig. 119.
31)

Z. Covacef, în Pontica, 21-22, Constanta, 1988-1989, nr.1.
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cran deasemeni de bună calitate, dar net deosebite de produsele celuilalt
atelier.
Pe de altă parte, existau o serie de at eliere car.e lucrau , preponderent
în calcar, p entru o populaţi e săracă (mici m eşteşugar i , lib erţ i, sclavi, populaţi e rurală), n ecultiv ată, care nu ţ in ea atât la ca lităţil e artistice ale lucrărilor pe care le solicitau, cât mai ales la mesajul spiritual al acestora.
O serie de basoreliefuri dedicate lui Bacchus32 sau Cavalerului Trac 33 , lui
H ercule 34 sau altor divini tăţi, nu trebuiesc considerate ne apărat produse ale
unor ateliere rurale.
D ed ic aţ iile sculpturale făcut e divinităţilor erau însoţite,
adesea,
de inscr ipţ ii. Astfel, pe baza unei statui a Fortunei 35 , din sec . II p. Ch .,
Agripas şi Asclys - binefăcători , invocând "Bunul Noroc", fac şi menţiu
n ea că monumentul a fost ridica t din averea lor.
C (aius) H erennius Charito, într-o inscr ipţi e bilingv ă gravată pe baza
aediculei cu . dubla reprezentare a zeiţe i N emesis, face precizarea că "şi- a
împlinit făgăduinţa"36.
în prima jumăt ate a secolului III p.Ch., Aquilinus al lui Artemidoros,
menţionează, pe un basorel ief complex, bacch ic, că a ridicat monumentul
pentru "Dionysos conducătoru l" 3 7 , "după făgădu inţă, fericit, spre binele
său": Şi, în ac eeaşi perioadă, fiul unui AsclePiodoros, consacră un monument, în numele tribului Boreis, "pentru Dioscuri, fondatorii [c etăţii .. .]"38.
Existenta atelierelor est e confirm ată si de numeroasele monumente
funerare - st ele, sarcofage etc. - , descoperite aici şi care, datorită caracterului lor, nu puteau fi lucrate în altă parte, chiar dac ă, multe dintre ele,
erau comandate încă din timpul vieţii, fapt menţionat de altfel şi epigrafic:
"ş i a pus să-i facă sarcofag". Sau, " ... au îngrijit să se pună, în sarcofag
(in pyladem) , corpul .. . "39. La fel, " ... în viaţă fiind, a construit ş i sarcofag (7t USAO \1), p entru soţia sa Iamas .. ."40 . Altcineva a făcut "sarcofag
(7t UEAd3<%) şi altar .. . " 41; a făcut " .. . p entru el şi soţia sa, sarcofagul
(7t U<%AOC;) ... " 42.

Alexandros al l~ti Zmaragdos4 3 ". . . a făcut sarcofagul (7tU<%A O\1)
pentru el ş i p entru soţia sa Kyrilla ... " 44 Lui A melius Aventius i se pune un
m onument funerar, despre care aflăm c ă est e un sarcofag , p entru că apare
32)
33)
T ezaurul
1978, p.
34)

35)
30)
37)
38)

39)
40)

")

Eadem , in P ontica, 9, Constanţa, 1976, p . 189 ş i urm .
Vezi în acest sens chiar basoreliefurile din tezaurul de scul pturi de la Tomis, ef.
de sculpturi, nr. 18- 20, p . 94-10 1; ef. şi Z. Coyacef, in Pontica, II , Constanţa,
119 - 125.
Z. Covacef, in Pon tica , 8, Constanta, 1975 , p. 399-428.
In scrip ţi a in limba greacă, cI. I5M, II , nr. 156 (11).
15M, II, 140(33).
I5M, II, 121(6).
15M, II, 122(7).
15M, II , 168( 4) - sec. 1 p. Ch.
I51'11, II, 204(40) - sec . Il p.eh., fragment dintr-un altar din gresie
15M, II, 205(1 1) - sec . Il p . Ch., d in calacr , descoperit la Palazu Mare,

Co nsta nţa.

42) 15M, II, 230(66) - sec . II p.Ch " calcar, d escoperit în Constanţa .
43) 15M, II, 255(91) - sfârş itul sec. II - începu tul sec. III p.Ch., din
44) De observat că menţiunea Ha făcut" est e la persoana I-a,

marmură .
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menţiunea: "După ce sarcofagul (sarcoplzagum)"45, şi
probabil, int erdicţ iile violări i mormântului 46 .

în continuare erau,

în aceeaşi perioadă, sfârşitu l sec. II - începutul sec. III p.Ch., mai
apar astfel de menţiuni pe fragmente de sarcofage din calcar sau marmură:
". .. am construit sarcofag ("O<XAOV), pentru soţia ... "47; " .. a construit
sarcofagul (,,0E:AOV) . .. "48. "Pentru Annius Superus ... a construit (soţia)
acest sarcofag (" OCf.AO V)"49.
Să mai mentionăm că un " ... consilier al tomitanilor, în vârstă de
6S de ani, şi-a pu;, în viaţă fiind, statuie ... "so. O familie de orientali grecizaţi, din Tomis, îşi ridică o stelă impunătoare, din calcar, şi" ... de ridicarea
bazei, a altarului şi a stelei s-a îngrijit, din ordinul AmPliatei (bunică
n.n.), Homerichos (nepot - n.n.), al lui HermaPhiles, până la ridicare ... "51.
O frumoasă stelă din marmură, cu dublu relief, mentionează că, în aceeasi
perioadă (sfârşitul sec. II '- sec . III p.Ch.), "Aba;cantos al lui Socrates
a construit stela, din averea sa ... "S2 .
Dintr-un fragment de stelă din calcar, aparţinând aceleiaşi perioade 53 ,
aflăm că a fost ridicată pentru un AsclePiades ş i " ... aceste litere '" le-am
gravat eu (-'e; hw E"ty paq,Cf.) ... "S4, din păcate numele lapicidului căzând
în spărtură.
O stelă de calcar, ridicată pentru un gladiator la sfârşitul secolului
II - începutul secolului III p.Ch. 5S , menţionează în final că: " ... a ridicat
ace astă stelă, scrisă cu îngrijire, SoPhon ... ". Se poate presupune că Sophon
este autorul stelei deoarece "pe Amarantos, care a murit în lupte de eroi
(?), l-a înmormântat Ophellis Longos, ca amintire ... "
Atelierele sculptorilor tomitani dovedesc o int ensă activitate şi în
secolul III p.Ch . când motivelor romane li se adaugă influenţele orientale ,
cum sugerează statuia "cetăţeanului din Tomis", reprezentat cu o calviţie
incipientă - după moda romană - , în timp ce tratarea chipului, a bărbii,
a părului este de influenţă orientală (mai precis siriană); la fel şi stela cu
busturi le cuplului "Matroana şi soţul ei".
Statuia cetăţeanului din Tomis nu este un caz singular în producţia
artistică a Tomisului din sec . III p.Ch. Astfel, un altar funerar 56 , dublu
profilat, are în partea superioară, în mijlocul unui profil circular, o adâncitură - deasemeni circulară - , evident pentru o statuie, cum reiese de
altfel şi din textul inscripţiei: "Pri veşti statuia de piatră (dKav<x) a
45) ISM, II, 268 (104) - sfârşitul sec. Il '7" începutul sec. III p .Ch., din calcar.
40) Ibidem.
47) ISM, II, 316(152), din calcar.
48) ISM, II, 32 1(157), din marmură.
40) ISM, II, 3g3 199), din calcar, descoperit la Agigea, a fost datat 230-260 p.Ch.
50) ISM, II, 249(8â) - din calcar, a fost descoperit la Cumpăna şi este datat la sfâr-·
şitul sec. II - sec . III p. Ch.
51) ISM, II, 290(126).
52) ISM, II, 294( 130).
63) Descoperită întâmplător în resturile cimitirului turcesc de la Urluchioi .
. M) ISM , II, 339(175).
55) ISM, II, 342(178).
66) înălţimea monumentului - 112 em; lăţimea - 60 cm; grosimea: la een tru - 43em; sus - 57 cm; jos :...- 60,5 cm.
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decedatului Cyrillus Bessius, fiu al lui Fabianus, amestecat cu cei morţ i.
era la înfăţişare, aşa la statură , dar o dată mort, a legat de acest mic
monument al nenorocirilor un mare doliu. Să trăi esti trecătorule !"57. Din
păcate statuia este astăzi dispărută sau, în orice caz, greu de identif icat
între statuile descoperite.
Tot la Tomis un stră in "Perinthos, ( ... ), a ridicat altar şi o stelă ... ",
pentru soţia sa 58 ; altarul pe care se află dedicaţ i a este din calcar, dublu profilat, decorat cu o rozetă pe prof ilul superior.
Alţ i străini, din Cyzic de astădată , îşi vor împodobi mormintele cu
statui; este vorba de un Hermogenes a cărui epigramă funerară se află pe
un altar din calcar, dublu profilai5 9 , având un orificiu circular la partea
superioară - foarte probabil loc pentru pivotul unei statui.
Bază de statuie pare să fi fost un alt altar din calcar, dublu profilat,
care are de asemenea în partea sup erioară un orificiu circular - loc p entnl
pivotul unei statui, a căre i ex istenţă est e confirmată de altfel şi de inscr ipţ ia
pusă de Flavius Katyllos, care menţion e ază că a ridicat" ... această statuie
(& 'J 3p ~6.VT<X), pentru fiica m ea Katylla"60.
Atelierele sculpturale tomitane deserveau în egală măsură şi teritoriul
rural; numeroasele monumente sculpturale ş i arhitectonice - întregi sau
fragmentare - descoperite la Schitu61 , Stratonis62 , în jurul lacului T echirghio1 63 , Agigea 64 , Lazu 65 , Palas66 , Valea Seacă67, Basarabi68 , Valu Traian69 ,
Năvodari 70 , Vadu 71 , etc ., sunt lucrate tot la Tomis. Toate aceste descoperiri
reflectă atât capacitatea productiv ă a atelierelor tomitane, cât şi preocupările
comerciale ale capitalei 72 •
Analizând maniera de lucru a atelierelor sculpturale din Tomis se
poate face observaţie că predomină elementele stilistice romane încă din sec.
1 p.Ch. - când, chiar şi elementele stilistice elenice par să fi revenit prin
filieră romană - , iar din sec . II p.Ch. încep să devină evidente şi influenAşa

57) I5111, II. 364(200) .
58) I5111, II, 365(201).
50) I5111, II. 366(202) .
60) I5111. II. 279(21.'5).
61) Horia Slobozianu, 1. T icu. în serv, 17. 1966, 4. p. 697 şi u·rm.
82) Horia Slobozianu. în Mr.teriale . 5, 1959, p. 736.
03) Idem, op. cit., p. 735- 739 ; C. Scorpan. Cavalerul Trac, Constanţa, 1966, p. 55,
nr . 25, Idem, Reprezentări bacchice, Constanţa, 1966, p. 67, nr. 27.
t1) Mai multe monumente sculpturale, între care cităm un basorelief bacchic, recent
descoperit, lucrat din marmură (20,5 x 32 cm), de o bună realizare artistică, inedit. Mai
demult, t ot de aici o statuetă dionisiacă, ef . H . Slobozianu, op. cit., p. 741.
65) P. Nicorescu , in BCMI, 9, 1916, p. 78 -81; Em Popescu, în StC! , 7, 1965, p.
251 si urm .
. , 66) G. Bordenache, în StC!, 4, 1962, p. 281 şi urm.; eaderiJ. Seultu re greche e romane,
1, p. 71, nr. 131.
67) A . Aricescu. în scrv, 22, 1971,2, p. 337-344.
6S) :G. Bordenache, în Dacia, NS , 8, 1964, p . 171; Z. Covacef, în Pontic a, 8, Constanţa, 1975, p. 399 şi urm. Tot aici, recent, s-a descoperit o stelă, fragmentară, cu reprezentarea lui Jupiter Dolichenus (inedită).
69) . Z. Covacef, în Pontica, 14. Constanţa, 1981, p . 277-282; p. 289-296.
70) Cristian Matei, în Thraco-Dacica, 7, 1-2, 1987, p. 167 - 170.
71) între a ltele, un frumos portret al lui Antoninus Pius, ef. Z. Cov acef, în Pontica,
21-22, Constanta, 1988-1989.
72) Al. Suceveanu, op. cit., p . 127.
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orientale. Această orientare este explic abi lă : Tomis se afirmă şi ajunge
pe primul loc tocmai in perioada de penetrare a elementelor romane în zonă,
elemente care manif estă un viu interes pentru cultura ori entală.
Tradiţia e le nică se regăs eş t e în arta fun erară, mai cu seamă în realizarea stelelor funerare de tip greco-orientaF3, sau în unele r eprezentări
votive : Bacchus-Dionysos74, H ecate 75 , Venus 76 ; în timp ce influenţa artei
romane în sculptura fun e r ară se ev i denţ i ază prin introducerea reprezentărilor
portretistice : in statui sau busturi, lucrate în r onde-bosse sau în basorelief.
Mult mai evidente su nt însă aceste i nflu enţe in arta sculpturală ofi cia lă 77.
Inainte de a încheia cele câteya ob ser vaţ ii privind ex i stenţa şi funcţio na rea atelierelor sculpturale la Tomis, se cuvine să a dăug ăm constatarea
că acestea constituiau nu doar capac i tăţi de producţie, ci ş i locul de deprindere al meşteşugului pentru cei care aveau să lucreze în diverse ateliere d in celelalte centre ale Dobrogei romane . in acest mod ne explicăm
atât regăs ir ea unor teme în iconograf ia fune r a ră a sculptorilor de la Tropaeum Traiani 78 - pentru a-i cita doar pe ei - , determinat e a fi iradieri
dinspre Tomis 79 , cât ş i descoperirea unui portret fun erar la Camena 80 ,
lucrat în aceeaşi t ehnic ă utili zată de meştentl tomitan care a realizat portretul
lui Filip Arabul.
În structura artei sculpturale a Imperiului roman, atelierele Dobrogei
romane, şi în primul rând ale Tomisului, aduc o notă aparte. Sculpturile
realizate aici: st atui sau basoreliefuri - laice, votive ori funerare - sunt
diferite de cele lucrate în celelalte provincii romane europene, atât prin
t eh nică, cât, mai ales, prin ambianţa icono grafică- arti s tică .
Portretele oferă tipuri somatice evidente, inconfundabile; imaginile
complexe - banchet funerar, mijloace de transport, scene diverse legate
de o activitate sau alta - sunt realizate adesea cu multă atenţie pentru
detalii.
Caracterul deosebit, aparte, al artei sculpturale din Dobrogea romană
se datorează în primul rând unei activităţi trad iţional greceşti în cetăţile
de pe litoral. După cucerirea romană, datorită importanţ e i pe care o acordă
Imperiul noului t eritoriu, activitatea sculpturală va continua să se dezvolte, căpătând însă şi influenţ e occidentale, iar din secolul II p. Ch. şi
orientale.
Bogăţia şi varietatea calcarelor locale 81 , precum
şi
cererea tot
mai mare de monumente sculpturale au permis unor ateliere sculpturale
să-şi continue activitatea şi, în ace laşi timp, au determinat apariţia unor
noi ateliere .
'") Maria Alexandrescu-Vianu. În Dacia. NS, 29, 1985, p. 72-73.
7<) C. Scorpan, Reprezentări bacchice , nr. 3, nr. 8.
") Teza"rttl de sculpturi. p. 73-78. nr . 14,.
75) G. Bordcnachc, Sculture greche e romane , r, p . 26-27, nr. 29, pl. XVI; Z. Covacef, tn Pontica, 21 - 22, Constanţa, 1988- 1989, p. 230-321, nr. 2.
77) CI. Z. Covacef , în Pontica, 23, Constanţa, 1990.
78) G. Bordenache, în Dacia. NS, 5, 1961, p. 185-211; Maria Alexandrescu-Viann,
în RESEE, 25, 3, 1987 , p. 225-237.
79) G. Bordenache, op. cit. ,p. 203.
80) V. Pârvan, RiS/Tia., IV, 11r. 32 -35, 37, 38 .
81) A. Rădulesc u, în Pontica, 5, Co nstanţa, 1975.
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L e dey eloppenlcnt parti c- ulil:f de la Dobroudja, dtl aux conditions assurc<:s par ]'ad lnin ist rat i o n r Olnainc , se reflcte alJss i dans )' c-xtens i on et 1a diversite des ateli ers de t ypc
a rtisanal. un r61e importallt y revc na nt a l1X a tcli ers ou 1'011 fayonnait la pi erre .
Le grand notnhre de 1110nu tnents sculptur ....ux d6couvcrts a TOlni si tuc cette v.ille sur

la premi ere place en ce 'lui concerne la producti on arti sti'lue d e la province il, I'cpo'lue
rO lnain".
Les foui lles ont indi'lue I 'e x i stencc de plus icurs ateliers Oll I 'on fa90nnait aussi bien
le marbre (importe) que le calcai re (ele prove nallcc locale) . Que le marbre y ctait fa90nne,
le p rou\'ent t out d'ahors la techn iq ue s peci fi'lue de travail, ainsi 'lue la dccouverte des restes d 'une ateli er oil 1'on a t rouve des 1110nun1cnts cn divers stades de t rayail, accompagn6s
de debri s proyenus du c isclagc .
Pour luettrc cn evidence l'activit6 des ateli ers de sculpture, les infonnations epi graphi«ues 50nt eloqu ~ntes soi t il. l'6gard de certaines deci sions (off iciell es ou privees) concernant la
co nstruc tion des m o numents, soit it J' egard des artisans - scul p t eurs ou lapi c ides .
L 'analyse techni que e t sty li stique du materie! sculptural a permis rle remarquer I'acti v ite de certa ins maitres 'lui utilisaient des methodes spccifiques de fa 90n ner la pierre ;
parmi ccux-ci il y ayait 1'(Ij·tisan tom.itai" a"onyme e n pIei ne activite il, la moitie du III s .p.
e hI'.

Au" ateliers ou I' on realisait eles pieces de bonne 'lualite, s'aj outent ceux Ol1 l 'on
travaillait (smtout en calcaire) p our une j1op nlation pauvre, moins instrui te, 'lui ne tenait
pas trop aux qualites artisti qucs des p ieces comm and ees mais specialement au mcssage spiritueI de ceJles-c i .
L'exi stcllce des ateliers est confirme D1I ssi pa r le gralld nombrc et la variet" d es m onuments fUlleraires 'lu'on y a decouverts el 'lui, par leur traits - il, peu d'exceptions ne pouvai ellt pas Stre realises ai Jle urs, mcm c ,!uand les commandes etaie nt laites par les gens
des le ur vivant .
Dans la structure d e I 'a!'t scul ptural de l 'Emp ire Romain, les pieces provenant des
a teli ers d e la Dobroudja e t t out prcmiere mellt de Tomi, mar'luent une note il, par! tant par
la techni'lue, 'lue, surtout, par l'ambiance iconographique-artisti'lue.

Explicatioas des figures

FI. 1. Fig.l, 2: Degagement des m onuments en marbre d'un atelier de Torni.
FI. II. Monuments sculpturaux p rovenant du atelier no. 1: F ig. 1: Antoniuus P i us (decouvert
il. Vadu); fig. 2-3: Fortuna et Pontos (details).
PI. III . Fig. 1: Monuments sculpturaux provenant du ateli er nO.2: a ) Apollo; b) Nemesis
(detail). Fig.2 : Monuments sculpturaux provenant du atelier no.3: a) Venus; b)
Is is (detail).
PI. IV. Monuments sculpturaux provcnant du atelier 11 0 .4: Fig. 1: Philippe l' Arabe (decou..
vert il, Va lu Traian); Fig.2: Fortraj,t masculin (detail d'une stele funeraire).

