N. ANGHELESCU

FIGURINE ROMANE DIN LUT ARS DE LA DUROSTROUM

La aproximativ 1800 m de frontiera româno-bulgară şi la 7 km
-vest de localitatea Ostrov, braţul sudic al Dunării care încadrează insulele Pastramagiu, Ostrov, Hopa, Tălchia şi Păcuiul lui Soare, face în
.acest punct o cotitură accentuată spre sud. In dreptul coli turii, pe malul
.dobrogean, există o adîncitură. Ea se datoreşte existenţei unei depre~'Siuni a -reliefului care ,crează o vale largă ce se ramifică spre vest, sud
şi est, pe o suprafaţă de mai multe sute de hectare. Spre fluviu
valea se îngustează ajungînd să aibă abia 150 m. Intr- o parte şi alta
.a acestei deschideri, spre nord, malurile sînt inalte şi abrupte - da·torită surpărilor periodice cauzate de viitura apelor şi în special de
. efectele zăpoar~lor din iernile cînd Dunărea îngheaţă. Se pare că mai
de mult, malurile la care ne referim, erau mai apropiate şi mai înalte,
-eeonstituind o centură de protecţie dinspre nord a acestei frumoase văi,
.astăzi, cu întreaga zonă înconjurătoare, plantată cu viţă de vie. Des··chizătura spre apă va fi fost îngustă şi folosită ca van de trecere în
insu1e şi pe ţărmul stîng al Dunării. De fapt şi astăzi trecerea în
insula Pastramagiu se face tot prin acest loc.
In depresiune, pe o întindere care n-a fost încă delimitată, la
; suprafaţă se găSESC numeroase materiale arheologice romane. Jos, în
malurile supuse eroziunilor şi prăbuşirilor apar resturi de construcţii :
. conducte de aprovizionare cu apă, cuptoare de olari, morminte în sar",ofagii , multă ceramică, unelte şi arme de metal, podoabe etc.
Incă din anul 1953, colectivul muzeului din CăIă.raşi , efectuînd
·,cercetări în punctul mai sus menţionat a strîns un insemnat material
printre care şi o serie de figurine din lut, acestea făcînd obiectul notei
de faţă.
In anul 1954, după retragerea apelor a apărut un grup de cuptoare de ars oale. Dat fiind că unul dintre cuptoare era în cea mai mare
parte distrus şi împrăştiat, s-au întreprins operaţii de salvare, in vederea studierii constru cţiei sale. Pe grătarul cuptorului s-au găsit mari
cantităţi de ceramică fragmentară, unele vase întregi şi intregi bile,
opaiţe şi tipare de opaiţe, precum şi o însemnată parte dintr-un
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vas ornamentat cu protome antropomorfe şi animaliere 1. In afara vasului
din cuptor, printre materialele scoase la iveală de spăIătura valurilor
au mai fost descoperite şi alte figurine pe care le vom descrie în ordine.
Vasul, întregit în parte (fig. 1), este confecţionat din pastă aleasă;
culoarea după ardere fiind cărămizie deschisă acoperită cu o angobă
pompeian roşu-gălbui. Are forma bombată la pîntece (nu se cunoaşte
forma resturilor pereţilor şi a fundului şi nici înălţimea exactă a
vasului). Vasul este prevăzut cu un gît înalt de 0,10 m, tras în interio!'
prin arcuire şi se termină printr-o buză lată aplatizată, răsfrintă în
afară şi puţin ridicată la exterior. Din buză pornesc două torţi plate
ornate cu cane:luri verticale pe partea din afară şi se .f.ixează pe umerii
vasului. Diamet-rul deschiderii vasului, inclusiv buza, este de 0,26 ro
iar la maxima proieminenţă a pîntecelui are diametrul de 0,34 m. Pe
gitul \'asului, în fiecare emisferă se află aplicate cîte două figurine
umane şi cîte una ele panteră . Protomele au fost presa te în tipare în
stare crudă, îndoite şi apoi lipite pe vas, umărul acestuia constituind
baza de sprijin. In afara acestor aplicaţii vasul mai este ornamentat
prin două aelîncituri orizontale făcute cu instrument bont, la intersecţia
dintre gît şi corp. Alte două şănţuleţe se află mai sus pe gît şi, în
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1. Prima figurină, Silen (fig. 2), repetat de patru ori (unul cu
por\iv.nea de perete nu s-a găsit), sînt confecţionate din aceeaşi pastă
cu vasul şi în acelaşi timp. Figura este studiată cu pricepere şi rafinament, accentul fiind pus pe scoaterea în relief a expresiei. Silen este
că buza,
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reprezentat ca de obicei bătrîn cu barba şi mustaţa aranjate în şuviţe
terminate ·cu cîrliopţ i. Are nasul turtit, buzele groase şi cărnoase şi privirea fixă. Pe frunte poartă o cunună dintr-o coardă de viţă cu struguri . In partea dreaptă, sub barbă, se află un nai, iar m ai spre centru,
un cap de om - a cărui semnificaţie ne scap ă . Toate cele trei exemplare au o stare de conservare bună .

Fig. 2. SiIen.

2. Cealaltă prot omă de pe vas - un cap de panteră (fig. 3) se află în două exemplare. Şi această figurină este deosebit de expreS:;viÎ. La ambele ex emplare partea de sus, fruntea şi urechile lipsesc
din vechime.
3. O figurină înfăţişînd un cap de femeie tînără, folosită tot ca
protomă {fig. 4), a fost găsită sub mal. Confecţionată din pastă fină,
e mddelată cu multă grijă . Părul, pieptănat cu cărare ia mijloc, este
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r,ăsucit

În dreptul urechilor şi ridicat În sus În două conci uri sepaapucătoarea unui pieptene înalt sau alt obiect de podoabă.
Impresionează la această figurină caracterul tineresc şi perfecţiunea de
medalie a profilului său. Inălţimea acestei aplice este de 0,06 m.
4. Pe un fragment de la un alt vas - confecţionat dintr-o pastă
mai puţin pură, de culoare roz-gălbuie - se află o protomă ce Înfărate de

Fig. 3.

Panteră.

Fig. 4. Cap de femeie.

ţişează O şopîrlă, căreia Îi lipseşte coada şi piciorul drept dinapoi (fig. 5).
In cazul acesta, deşi imaginea este foarte expresivă ea este modelată
stilizat, l'enunţÎndu-se la amănunte, rezumÎndu-se doar la forme şi
mlşa!1l',€1, ~n unghiul 'pe care il face ,capul şopÎrlei cu piciorul Brept
dinainte se află trei ştampile imprimate în pasta crudă. Ştampilele
reprezintă un cerc cu diametrul de 0,009 m, avînd În centru o cruce
În relief. Alături se mai găseşte o altă ştampilă mai mare cu diametrul
de 0,018 m asemănătoare celor mici, precum şi una, tot mare, În spaţiul
dintre picioarele din dreapta.
5. Tot În prundişul amestecat cu resturi arheologice a fost găsit
un cap de cal din lut (fig. 6), confecţionat din pastă fină; toată atenţia
meşterului s-a concentrat pe expresivitate. Capul animalului se află în
sus, În poziţie de cabrare, avînd gîtul arcuit. Coama lui este ridicată
de pe frunte şi cade pe gît În ambele părţi. Are urechile mici, ţine
botul Întredeschis; privirea şi Întreaga lui atitudine arată o stare de
încordare, Porţiunea de gît a acestei figurine se Întrerupe prin două
benzi circulare în relief şi se termină printr-un peduncul rectangular
lung de 0,013 m. Inălţimea figurin<,lor este de 0,073 m. Culoarea piesei
este cărămizie pe partea stingă şi negricioasă pe partea dreaptă, fapt
ce poate să-şi găsească explicaţia în procesul de ardere din cuptor.
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In vara anului 1970, la săpăturile de pe dealul de la Dervent, unde
se află resturile unui castru, într-o locuinţă romană au fost găsite trei
figurine fragmentare înfăţişînd un bărbat . Toate exemplarele au fost
executate în acelaşi tipar. Figurinele, ce par să înfăţişeze pe zeul
frigian Attis, sînt lucrate din pastă aleasă şi au culoare9.. cărămizie.
Ca şi la cele mai sus pomenite, şi la acestea s-a acordat toată atenţia
la finisaj şi la expresie. O singură deosebire la piesele de la Dervent
este faptul

că

sînt pline în partea dinapoi, care este

nudă,

aplicîn-

du-Ii-se pe laturi o fîşie de lut pentru a putea fi lipite pe vase.
Protomele de la Dervent le-am amintit numai, ele fiindu-ne puse
la îndemînă de către Petre Diaconu. Ni se pare Însă că există o strînsă
legătură între atelierele de ceramică fină şi figurinele de la Dervent
şi Ostrov.

*
Dată

fiind întinderea aşezării din cotul braţului Ostrov, bogăţia
de materiale, între care multe de lux (s-au găsit deşeuri de tablă şi
sîrmă de aur de la atelierele de bijuteri), apoi faptul că în linie dreaptă
pînă la ruinele castrului Legiunii a XI-e Claudia adusă de Traian 2
aflată pe teritoriul R. P. Bulgaria, lîngă oraşul Silistra, sint numai
citeva sute de metri, este de admis că aici a fost aşezarea civilă, fie
ca era o aşezare mai veche (după cum par a dovedi unele resturi mate-

riale getice), fie că ea a apărut ca un tirg de barăci (canabae) în jurul
sau in apropierea lagărului legiunii. Aşezarea s-a dezvoltat în urma
măsurilor de stabilizare luate de Hadrian care, transformînd-o în oraş,
i-a dat titlul de Canabae Aeliae cu genti liciul imperial care se acorda
numai aşezărilor romane importante 3. In timpul lui Marcu Aureliu
oraşu'! a fost !t'idicat la rangul de municipium '.

*
Fără să avem deocamdată analogii pentru protomele de aici, faptul
ele au fost descoperite în conlplex roman, iar vasul cu sileni şi
pantere s-a aflat în conţinutul unui cuptor de ars oale, ne îndreptăţeşte
.să admitem că piesele de ornare a recipientelor precum şi celelalte
figurine se confecţionau pe loc, nefiind importante.
Luînd drept indiciu monedele romane colectate la Durostorum
:şi procentul Ilor raportat la tin1p, credem că perioada de Înflorire a
,acestei aşezări civile, cînd trebuie să datăm şi figurinele noastre, a
fost în secolul II, continuînd şi în secolul III, prima jumătate.
~ă

2

Vulpe -

Vasile Pârvan, Inceputurile vieţii romane la g-u rile Dunării, p. 102; Radu
Ion Barnea, Din istoria Dobrogei, voI. II, Romanii la Dună'J'ea de Jos~

Bucureşti,

1968, p. 96.
Radu Vulpe - Ton Barnea, op. cit., p. 138.
'" Ibidem, p. 166.
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FIGURINES ROMAINS EN TERRE CUlTE DE DUROSTORUM

Apres une description minutieuse du terra in situe sur la rive droite du
Ibras Ostrov, tout pres de la frontiere roumaino-bulgare, ou l' on a trouve, tant
..a la surface que dar.s les berges ecrou1ees, de nombreaux vestiges ·a rcheologiques romains, l'auteur presente plusieurs figurines humaines et animalieres .
.A l'exception d'une te-te de cheval dant l'utilite .n'est pas precisee le
.reste des figuri nes sant des protomes qui ornementaient les vases. On remarque
le decor a tete de silenes et de pantheres, sur un vase f!ragmentaire, trouve
,dans l'âtre d'un faur de potier, parmi d'autres vases et objets en argile.
En partant du fait que le site occupe un grand terrain, qu'il existe un
riche materieI, comprenant de nombreux obj ets de luxe, et que la distance
'qui separe le site des constructions du camp de la xre Legion Claudia. est
minime, l'auteU'l: admet, comme hypothese, l'existence en ce endroit, d'un site
<civile Durostorum - au debut canabae, plus tard vilIe â. l'epoque d'Adrien,
.elevee â. l'(~poque de Marc Aurele au rang de Municipium Aurelium Durostorum.
Comme le vase a silenes et pantheres fut trouve dans le four du potier,
et comme les autres protomes et figurines presentent des cara'deres d'une execution similaires, l'auteur est d'avis qu'ils n'e-taient pas importes, mais fabri-ques sur place.
En partant des monnaies r ecueillies dans ce Ueu, il date la periode de
prosperite de ce site aux IIe_IIIe S., date attribuee ega,l ement au.x figuri nes.
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RtiMISCHE STATUETTEN AUS GEBRANNTEM TON IN DUROSTORUM
Zusammenfassung

Nachdem der Vel'fasser das Gelande am rechten Ufer des Ostrov-Armes,
unmitelbar an der rumanisch -bulgarîschen Gl'em:e eingehend beschl"iebt, wo
an der Oberflache und in den eingestlirzten Ufern zahlreiche romische archăolo
gische Spuren gefunden wurden, beschreibt el' eine Anzahl mens·c hen- und
tierăhnlicher Statuetten.
Mit Ausnahme ei nes Pferdekopfes, dessen ZweckmaBi"gkeit nicht angegeben \Vurde, bestehen die anderen aus Vorderabschnitten
-der Figuren, die zur Zierde von GefaDen dienten. Bemerkenswert ist die Ver·zierung mit Silen- und Pan therkăpfen auf einem zerbroch enen GefaD, das in
cer Feuerstelle ei nes Topferofens zusammen mit andel'en tonemen GefaBen und
Gegenstănden gefunden \Vurde.
Davon ausgehend daB die Siedlung eine gro{3e Flache einimmt, da~ vieI
Fundgut. darunter vieI Luxu sgegenstande, aufliegt und daD die Entfernung bis
zu den Bauten des Lagers der XI. Legio "Claudia" minimal ist, nimmt der Ver-
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fasser an, daS an d<ieser SteUe die zivile Siedilung von Durostorum lag, die ZlP'
Beginrn ein Marktflecken mit Holzhiltten (canabae) war, spăter, zur Zeit Hadrians;
2iU einer Stadt geworden und zur Zeit Mare Aurels zum Munizipium AUl'elian
Durostorum erhoben wurde.
Da das GefăB mit Silen- und Pantherkopfen in dem Brennofen des Topfers-.
gefunden wurde und die anderen Teil- und ganzen Figuren ahnlicher AusfUhrung sind, glaubt der Verfasser, da(3 sie ortlieher Herstellung und keine'
Einfuhrware sind.
Anhand der Milnzen, die an dieser Stelle gefunden wurden, wird dieBli.itezeit dieser Siedlung în das 2.3. Jh. angestezt, Zeit aus der auch die statuetten.
d-atieren.
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