E. ZAVATIN-COMAN

UN NOU RELIEF VOTIV PRIVIND CULTUL CAVALERULUI TRAC

I

tn oraşul Mangalia, în primăvara anului 1970, cu ocazia amen3jării
unor spaţii verzi, într-un pămînt de umplutură, a fost descoperit un
relief va tiv al Eroului Trac (Nr. inv. 737).
Lucrată în marmură de Procones, de culoare alb-albăstrie, acoperită cu un strat fin de calcar, placa este bine păstrată, prezentînd
doar cîteva mici deteriori datorate unor lovituri actuale. Are forma
rectangulară caracteristică acestui fel de reprezentări votive, relieful
fiind mărginit de un mic cadru de formă inegală. Dimensiuni: înăl ...
ţimea ~ 0,38 m ; lăţimea ~ 0.31 m ; grosimea ~ 0.88 m.
G. Kazarow 2 şi mai recent E. wm 3 au observat că unele dintre
aceste reliefuri sint prevăzute cu mici crampoane de metal, folosite
pentru fixarea de un soclu, ceea ce arată că provin de la ll10numente
funerare. Marea majoritate însă, au fost sprijinite sau încastrate in
zidurile sanctuarelor zeului sau în locuinţele adoratorilof.
După felul cum este lucrată placa, ea pare că a fost prinsă de
un alt monument, după cît s-ar părea) un monument de caracter sacru,
Cavalerul apare pe un cal în galop spre dreapta şi ţinînd în mina
dreaptă, ridicată, o lance cu vîrful indreptat în jos, înspre mistreţul
urmărit. Este un bărbat tînăr, cu barbă şi păr bogat, aranjat în bucle
după moda epocii antoniniene.
Vestmintele sînt bine redate, dezvăluind grija pentru amănunt
a artistului. Este îmbrăcat într-o tunică scurtă, cu mînecă lungă, încinsă·
la mijloc şi răsfrîntă mult peste cingătoare; pliurile sînt minuţios
redate. Asemeni călăreţului de pe mormîntul din Abdera·, poartă panf Mulţumim călduros doamnei Gabriela Bordenache pentru sprijinul oferit.
în studierea şi redactarea acestui articol.
"). G. Kazaro\v, Die Denkmiiler des
thrakischen Reitergattes in Bulgarien,
tn Diss Pan, ser. II-a, voL XIV, Buda'Pesta, 1938, p. 3.

Ernest Will, Le 1"eliej cultuel greco-1'omain, Paris, 1955, p. 26.
" G. Kazarow, op. cit., p. 14.
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taloni-anaxirides - strînşi pe picior. N-ar fi exclus ca meşterul artizan
se fi inspirat 'În redarea amănuntelor vestimentare după reliefurile
reprezentind zeul Mithras. In picioare poar tă încălţăminte joasă cu
baretă şi ştaif înalt simbolizînd poate pintenii.
Hlam ida prinsă pe umărul drept, formează fald uri pe piept şi
cade în spate peste braţul drept în pliuri prea line in comP"lraţie cu
avintul calului şi gestul ho tărît cu care Eroul mînuieşte lancea. Această
inadvertenţă se poate explica uşor, deoarece. spre deosebire de alte
reliefuri în care hlamid a zeului flutură exagerat în vînt, ocupînd ornam ental tot colţ ul sting de sus al scenei, aici spaţiul acesta a fost folosit
pentru redarea unui alt personaj şi acesta călare, mergînd în galop
spre stinga.
Calul, redat in plină mişcare, are ptciorul drept din faţă pe altar,
in timp ce piciorul sting, abia schiţat în planul doi al scenei, atinge
aplJoape cu oopita ca:-,ul adorantei. Sînt redate ingrijit lancea călă
reţului , coama şi frîul, aluănu nte care adesea, în alte scene de acela şi
gen lipsesc. In schimb, pe crupa calului nu apare un element foarte
frecvent şi anume, şeaua sau pielea de animal.
Călăreţul e indreptat spre dreapta, spre peisaj ul sacru ob işn uit,
format dintr-un pom cu frunze pe care se înfăşoară şarpele, după unii
"genius loci u fi, păzitor al altarului. în cazul nostru altarul are o formă
p aralelipipedică ş i ca de obicei este inghesuit in colţul din dreapta la
rădăcina pomului.
In faţa altarului se vede o adorantă, cu mîna stingă sprijinită
de altar şi cu faţa spre noi. Mina dreaptă este ridicată în semn de adoraţie G îmbrăcămintea constă dintr-un chiton lung, strîns sub piept
ş i o mantie d ra pată în jurul corpului, a cărei m argine este trecută şi
pe cap, ca un văI 7.
Spre deosebire de marea majoritate a reliefurilor din seria de
mai sus, mistreţul vinat este reprezentat în colţul din dreapta jos, lîngă
altar, întors spre a face faţă cîinelui şi a se opune vînătorului; în scena
descrisă pînă aCUlTI, cîinele şi nlistreţul apar alergind alături 1) . Grupul
celor două animale redate destul de ingrijit, formează un ansamblu
unitar, prins într-o mi şcare caracteristică scenelor de vînăto are .
Sus, în colţul din stinga, apare un al doilea călăreţ, de dimensiuni miniaturale. în galop spre stînga, în sensul invers personajului
principal, ţinind cu mîinile gitul (friul ?) calului. Are faţ a indreaptată
spre noi, figura tînără cu pieptănătura asemănătoare personajului prin-
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o G . Seure, Les images thraces de Zeus Keraunos, in "Revue des Etudes
1}l"ec:ques", nr. 117. 1913, p. 225.
(j G. Kazarow, op. cit., p. 7.
i G. Mihailov, InscJ·iptiones graecae in Bulgaria repertae, voI. I, Sofia,
1956, pl. 47, fig. 159.
8 Analogie cu reliefurHe publicate de G. Mihailov, op. dt., voI. II, pl. 14.
fig. 529 şi voI. III, pl. 1-55, fig. 1808.
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adică cu bucle voluminoase, după lTIoda antoniniană. Vestimeneste mult mai simplă, neavînd decît o tunică mulată pe corp
pînă la coapse şi un pantalon scurt pînă la genunchi.
Este prima oara cînd pe reliefurile cunoscute în Dobrogea, lîngă
imaginea tip ică a Cavalerului Trac, apare un al doilea călăreţ la scară
foarte mică, galopînd în direcţie opusă. Din nUlnărul mare de reliefuri
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cunoscute în întreaga arie de răspîndire a acestei divinităţi, se cunoscnumai Cîteva exemple similare 9.
Atît G. Kazarow 10 cît şi E. Will 1J , remarcă originalitatea apariţiei celui de al doilea călăreţ. In timp ce primul autor se limitează
numai loa nuanţarea şi descrierea celui de al doilea călăreţ, E. Will,
făcînd analogie cu un relief elenistic cu subiect identic, a.iunge la concluzia că ar putea fi vorba de un element împrumutat dintr-un mare
tablou de vînătoare sau . chiar o imitaţie după scenele de vînătoare
care ornau unele sarcofage, desigur cunoscute în Thracia 12. La însuşi
motivul Cavalerului Trac, după autorul amintit, s-a ajuns prin simplificarea unei scene de vînătoare, călăreţul transformîndu-se în elementul şi personajul principal al scenei, celelalte elemente secundare
(cum ar fi cîinele, mistreţul, etc.) devenind accesorii şi ocupînd spaţiul
gol rămas sub cal.
E. Will considera seria Cavaler ului Trac un reflex relativ întîrziat
al unei serij mai vaste, aceea a Herosului grec, teorie în genera1 acceptată J3. Dar imensul număr de scene dedicate acestui zeu: a determinat
pe unii cercetători să postuleze existenţa unei divinităţi autohtone
străvechi, din lumea tracică, care şi-a găsit o exprimare artistică în
reprezentarea Herosului grec.
Totuşi, relieful nostru se detaşează oarecum din seria canonică
prin două imagini de călăreţi, la scară foarte diferită şi direcţie net
opusă. PrimUl cMăr eţ, principalul persona.i al scenei, este adevăratul
H€ros Trac. Cine se ascunde sub al doilea călăreţ? Explicaţiile lui
E. Will sînt oarecum nesatisfăcătoare . Sub o formă ipotetică ne gîndim
că poate fi vorba de dedicantul care, ca adorator al Zeului Cavalel',
doreşte să apară reprezentat ca zeu·l însuşi.
Din punct de vedere artistic relieful nostru, deşi tributar manierei
provinciale, se poate înscrie în seria reprezentărilor lucrate cu o anumită
grijă, desigur fără multe pretenţii artistice, Se pot semnala anumitE.>
detalii neglijate şi unele disproporţii : capul călăreţului prea mare cît
şi mîna care ţine lancea; însă lipsa cea n1ai pregnantă este folosirea
neraţională a spaţiului . Din cauza aceasta copita calului apare pe altar,.
ceea ce este totuşi un lucru frecvent, adoranta, care ocupă spaţiul
rămas în tre copitele calului, a fost s3crificată.
In comparaţie cu epoca elenistică bună în care fondul reliefului
e drept, aici fondul a fost adaptat cerinţelor reliefului, căpătînd o
formă alveolată .

Tratarea pă rului şi portul bărbii după moda epocii antoniniene
cu probabilitate relieful votiv în a doua jumătate a sec, II e.n,

datează

!} Vezi G. K'azaro\V, op. cit., pI. V II, fig. 36, p. 25 ; pI. X IX, fig. 113, p. 35 ::
pl. XXVII , fig. 158, p. 42-43, pl. LXXV, fig. 444; pl. LXXXV, fig. 502 a şi
G. Mihailov, op. cit., voI. I, pI. 97, fig. 359 şi voI. II, pl. 1220, fig. 5'52.
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NOUVEAU RELIEF VOTIF CONCERNANT LA
DU CHEVALIER THRACE

CULTE

an presente un relief votif du Chevalier Thrace, trouve en 1970 li.
Mangalia.
Le relief est represente sur une plaque en marbre (38 em X 31 em X 8 em).
Le Chevalier Thrace apparaît il cheval, galopant vers la droite, la lance
.ă la main droite. A droHe, l'arbre avec le serpent, l'autel, le porc-epic et une
adoratl"i·ce, elements bien connus dans bien des decouvertes.
A gauche, an remarque un deuxieme chevalier, de petites dimensions •
.galopant vers la gauche. C'est la l'ele-ment nouveau et inedit du relief, rencontre
pour la premiere fois en Dobroudja, mais bien connu aiUeurs.
L'auteur rappelle l'opi nion de E. Will, se-Ion laquelle il serait question
-de la simplification d'une scene de chasse, le Heros Thrace etant lui-merne une
·variante de ces sortes de scenes grecques; de meme, selon une certaine opinion~
il aurait existe une viei'He divinirte tharce, representee a un moment donne de
maniere plastique.
.
Il serait possible que le second chevalier fUt celui a qui et'ait consacre
le monument, et qui desirait ctre considere comme heros.

EIN NEUES WEIHERELIEF IN VERBINDUNG MIT DEM
KULT DES THRAKISCHEN REITERGOTTES
Zusammenfassung

Es wi~d ein "Veiherelief des thrakischen Reitergottes dargesteHt, das im
.Jahre 1970 in Mangalia gefunden wurde. Das Relief i5t auf einer Marmorplatte
und hat die Ausmaile 38 X 31 X 8 cm.
Der thrakische Reitergott reitet 'a uf einem nach rechts galoppierenden
'Pferd und hat die Lanze in der rechten Hand. Rechts befindet sich der Baum
mit der Schlange, der Mtar, das Will dschwein und ein-e Verehrer-in, Elemente,
die aus zahlreichen anderen Entdeckungen allzu bekannt sind.
Links oben befindet sich ein anderer Reitergott, kleinen A'llsmafies, auf
'einem nach links galoppierenden Pferd. Dies ist das neue, originale Element
dieses Reli efs, das zum ersten Mal in der Dobrudscha erscheint, abel' ander·warts bekannt ist. Der Verfasser erwăhnt die Meinung von E. Will, wonach
·es sich um eine vereinfachte Jagdszene handelt und der thrakische Heros selbst
·e ine Variante derartiger griechischen Szenen darstellt, sowie die Meinung, da13
-es eine alte thrakische Gottheit găbe, die zu einem gewissen Augenblick bioldhauerisch dargestel1t worden \Văre.
Man k5nnte annehmen, da3 der zweite Reiter den Stifter da'r stellt, der
wunschte verehrt zu werden.

