
D. TUDOR 

UNELE ASPECTE ICONOGRAFICE ALE RELIEFURILOR 
CAVALERILOR DANUBIENI DIN SCYTHIA MINOR 

Cu prilejul redactării volumulu i al II-lea al monografiei privitoare 
la cultul OavaJ.erilor danubieni (lucrare ce urmează a se tipări la ince
putul anului viitor la Leyden in Olanda). atenţia mi s-a oprit şi asupra 
a pa tru reliefuri descoperite pe teritoriul Dobrogei. In ultima vreme am 
reuşit să îmbogăţesc corpus-ul reprezentărilor acestor enigmatice divi
nităţi, de la 199 piese catalogate în anul 1969, la 228 exemplare '. 

Pînă acum am P:.I.tut strînge Il monumente privitoare la acest 
cult în Sciţia Mică : 4 din Tomis, 1 de la Castelu, 1 de la Corbul de Jos, 
2 de la Barboşi ş i 3 de provenienţă necunoscută (ef. CMRED, I, nrs. 
93-103). Ca datare, toate aparţin secolului III e.n . 

Patru tăbliţe de marmură dobrogene ne oferă însă unele particu
larităţi iconografice şi etnografice pe care dorim a le sublinia in expu
nerea de faţă, în ordinea descoperirii pieselor. 

Prima din serie - azi di spărută - s-a păstrat numai în tr-un 
mulaj conservat azi în depozitul Muzeului Naţional de Antichităţi din 
Bucureşti 2. Are înălţimea de 12,4 CID . Ne rămîne necunoscută locali
tatea descoperirii originalului. Se disting trei busturi aseza te înapoia 
unor dungi puternic reliefate care indică trei mese de tipul monopodium. 
La mi.iloc este o femeie, în dreapta şi stînga ei două persona.ie mascu
Jine cu barbă stufoasă, haine groase şi căciuli mari de tip frigian, dar 
cunoscut şi de daci. adică avind moţul adus în faţă (fig. 1). 

Al doilea relief ce ne interesează (păstrat acum la Muzeul din 
Ploieşti), a fost achiziţionat de prin împre.iurimile Mangalîei şi are înăl
ţimea de 9,5 cm 3. Conţinutul repel·toriului său sculpturai este identic 
cu cel precedent. Distingem şi la acesta: căciuli mari, îmbrăcămintea 
groasă ş i barba bogată la busturile de pe margini (fig. 2). 

1 D. T udol', Cor pus mOntlmentOrum religionis Eql1itU1n DanuvÎ1't01'um, voI. 1, 
Leydcn, 1069. in cO[CCţiH: Etucles preliminaires aur religions orientales dans 
l'Empire romain, publiee par M. J. Vermaseren (prescurtată în continuare CMRi!;D). 

~ CMRED, J, 102 : ef. acelaşi , Dacia, N. S. , IV, ]960, p. 342, nr. 147. 
3 CMRED, r, 103; ef. acelaşi , Dacia, N. S., V, ]961, p. 341, nr. 182. 
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Muzeul din Constanţa este achizitorul următoarelor două reliefuri, 
descoperite cu totul recent. 

Cel de-al treilea - în ordinea catalogării noastre - provine de la 
Corb"t de Jos şi este dintre cele mai mari monumente închinate Cava
lerilor danubieni, fiind inalt de 22 cm şi lung de 28 cm'. Triada bustu
riior oferă aceleaşi caracteristici) cu o îmbrăcăminte, putem spune de 

Fig. 1. Provenienţă necunoscută. Mulaj. Muzeul Naţional de Antichităţi din 
Bucureşti 

iarnă, iar bărbaţii, pe lîngă aceeaşi barbă stufoasă, poartă şi plete lungi 
căzute pe umeri. In faţa zeilor apar trei vase: cîte o cupă cu piciorul 
înalt şi O oală cu două torţi laterale, forme ceramice pe care le întîlnim 
fdlosite şi de populaţia autohtonă getică din Dobrogea (fig. 3). 

In sfîrşit, al patrulea relief şi ultimul (a cărui primă semnalare o 
datorez lui Andrei Aricescu) este un fragment înaTt de 12,5 cm desco
perit chiar în ruinele vechiului Tomis 5. Din 'repr.ezentă.lile sale s-a păs
trat aproape intact bustul bărbătesc din stînga, cu o lungă şi ascuţită 
barbă, înfăşurat în aceleaşi haine groase. In faţa lui se află capul ber
becului, după cum se ştie, animal închinat celor doi Cavaleri danubieni. 

" CMRED, 1, 98; ef. acelaşi, Dacia, N. S., IV, 1960, p. 340, nr. 146 şi Das 
Alterttlm, VIIl, 1962, 4, p. 241. 

5 CMRED, r, 96. 
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La centru era bustul Zeiţei din care se vede foarte puţin . In schimb, 
pus în faţa ei, s-a păstrat foarte clar trepied·ul, deasupra că" uia apare 
peştele, .simbolul de bază al acestei divinităţi, şi aliment cu rol multi.plu 
în ceremonialul de cult şi .În misterele acestei enigmatice religii. 

Nu este intenţia noastră a face o expunere detaliată asup;-a nume
roaselor probleme de natură .iconografică şi religioasă, suscitate de către 

Fig. 2. Terito1'iul oraş1tlui Callatis. Placă din marmură. Muzeul din Ploieşti. 
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reprezentările Cavalerilor danubieni în ultima sută de ani. Discuţia 

~aceasta constituie obiect ul celui de-al doilea volum din Corpus m,onu
mento1'um 'reHgionis Equitunt Danuvinorum li. in expunerea noastră ne 
vom limita la analiza elempnteJor specifice şi noi ale celor pat ru tăbliţe 

~danubiene dobrogene . 
In primul rînd, apariţia neaşteptată a acestor patru tipur'j de re

lieful'[ numai pe teritoriul Dobrogei a determinat stabilirea unei noi 

Fig. 3. Corbu l de Jos. Relief din piatr'ă. Muzeul ele arheologic Constanţa. 

,clase de reprezentări - cea de-a treia - in grupul nlonumentelor Ca
valErilor danubieni. Prima - denumită clasa A - cuprinde 31 reliefuri 
cu un singur Cavaler: sint cele nlai vechi nlonunlente, în nlajoritate 
pi ese descoperite pe teritoriul provinciei Dacia. A doua clasă B, conţin e 
re<liefurile cu doi Cavaleri afront"ţi lîngă o Zeiţă; ele fiind cele mai 
numeroase, In total 193 exemplare, avînd o zonă de răspîndire mult mai 
_mare : Dacia, Moesia, Pannoni.a) Dalmaţia şi, cam o duzină aflate in 
diferite provincii vestice ale imperiului roman . Nici un relief al Cava
lerilor danubieni nu s-a aflat in Orient, ele oprindu-se ca răspîndire 

Intre văile Munţilor Balcani. 

G CMRED, IT (sub tipar). V olumul cuprinde O addenda nrs. 200-228 şi padea 
de interpl'etare (lco,wg1'aphy aud id('oloOY). 
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.In sfirşit, clasa C şi ultima o constituie numai aceste patru piese 
<i:l inScythia Minor al căror repertoriu este specific Daciei romane şi 
neîntîlnit în alte provincii romane. Tabloul lor a fost extras din reliefu
Tile cu multiple registre din clasa B aflate în Dacia. 

Scena reprezentată pc aceste patru piese dobrogene este a banche
tului sacru, întîlnit in reliefurile Cavalerilor danubieni sub două aspecte. 

Pe tăbliţele de piatră din Dacia superioară (din clasa B) şi un 
·exemplar din Moesia superioaJ'ă, banchetul apare numai în registrul des
tinat lumii ceresti unde este oferit de către Zei tă celor doi Cavaleri 
serviti de acoliţi 'la masă cu peşte, carne de berbec ' şi băutură i. Retinem 
faptul că pe aceste figuraţii dacice costumaţia şi aspectul facial al parti
cipantilor la banchet, sini a idoma cu cele semnalate pe amintitele tă
bliţe din Scythia Minor. 

A doua formă de banchet ne întîmpină pe unele tăbliţe de plumh 
descoperite în Pannonia şi în colţul nordic al Moesiei superioare 8, (în 
"total 46 exemplare !). De " astă dată banchetul este redat în cadrul sce
nelor de iniţiere) lîngă crioholion, servindu-se la n1asă peşte~ pîine şi 
"băutură. La prînz iau parte trei persoane. desigur cei iniţiaţi. cu n11sta
gogul, în această slujbă putind fi şi o femeie. Aspectul comesenilor este 
tine resc. costumele sint de tip oriental sau roman. deci t·otal diferite în 
'('on1pal~aţie cu ceea ce întîlnim pe cele patru reliefuri dobrogene, în 
·discuţie. 

Pentru a interpreta scena banchetului oferit triadei pe cele patru 
repr·ezentări din Scythia Minor, trebuie deci să ne ducem n Ulnaj la 
-repertoriul tăblitelor danubiene din Dacia ele pe care el a fost împru
mutat. Nu vom stărui asupra practicii comuniunei din cadrul acestei 
'mese sacre, cunoscută în numeroase culte orientale dotate cu lnistere. 
Pe reliefuri le Cavalerilor danuhieni această trapeza mistică a fost adop
tată din reprezentările sculpturilor mitriace 9. După îndeplinirea unOl" 

fapte eroice, atit Mithras cît şi Cavalerii danubieni erau inv i taţi de 
· cătrE" Sol, în cazul nostru de {) Mare Zeiţă . la un banchet sacru ce li se 
oferea, odată cu zborul lor in sferele lumii cereşti. Pietrarii dob11Ogeni 
au extras in dimensiuni mărite această scenă cunoscută doar in atelie
rele din Dacia şi au realizat astfel exvoturi separate, depuse In cadrul 
lunor sanctuare din Scythia Minor încă neidentificaie. 

Cea de-a doua particulari tale a aceslor patru plăci dobrogene este 
portul bogat al bărbii şi pIetelor, precun1 şi îmbrăcămintea groasă a di -

, CM RED, 1: 3, (1: 19, a: 22. a; 37, a: (val'ianlă): 50, a (din Viminaciurn) 
~i 182,a (de provenisnţă necunoscută). 

, CMRF: D, T, /27 (= 30, 54, 67, 116, 128, 129. 167): 132 (= 68, 69, 134. 141-
145, 163. 168, 180, 185) ; 133 (= 51, 52, 60, 61, 117, 123, 124, 130, 131, 164-166, 182); 
135 (= 70, 135, 136) şi voI. Il: 2 16 (= 227) ; 212 (= (32): 204. 206-208, 213 (~ 133) 
şi 214, 215 (= 135). Banchetul sacru mai apare l'edat şi pe o gemă, ef. CMRED,I, 
"j 95 şi 196, a. 

!} D. Tudor. 1 Cavalieri danubiani, în Ephemeris Daco-romana, VII, 1937, 
p. 275 şi uem.; ·LeRoy A. Campbell, Mithriac iconog1·aphy and ideology, Leiden 
1968, p. 316 şi urm. 
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vinităţilor. Asemenea elemente pe tăbliţele danubiene apar iarăşi numai 
în Dacia, la cele mai vechi reprezentări ale Cavalerrlor danubieni, datate 
în secolul II e.n, cind din punct de vedere iconografic, în această pro
VIncie. pentru prin1a dată şi-a făcut apariţia Cavalerul danubian ne
dubla t, [O. Se constată de asemenea că ,atunci cînd în secolul al III-lea 

. '~ .•.. ~-

-j 
~/ 

/ 

Fig. 4. Tomis. Fragment 
dintr-o tăblită de marmură. 

Muzeul de arheologie 
Constanta. 

se trece la reliefurile cu doi cavaleri afrontaţi pe filancurile unei Mari 
Zeiţe, numai tăbliţele lucrate în pietrăriile din Dac.a, păstrează in ,re
prezentări~e lor părul stufos şi îmrbăcămintea groasă pentru oei doi zei 
Cavaleri 11, 

In ,alte provincii, în majoritatea cazurilor, cele două divinităţi 
masculine sînt imberbe şi îmbrăcate cu costume uşoare 12. Apare evident 
fap tul că modeştii artişti pietrari din Scythia Minor copiau aceste forme 
etnografice după cele din Dacia pen1n'u o populaţie mai ales rurală, care 
etniceşte' era aceeaşi pe ambe'le maluri ale Dunării. 

10 CMRED, 1: l,a; 15,b; 29,c ; 183,b (probabil descoperit in Dacia) şi 174,b 
(de provenienţă necunoscută). 
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12 Ibidem, passim. 



In ambele provincii, căciulele şi hainele pe care le îmbracă aceste 
divinităţi cu barbă mare şi plete lungi nu erau coruecţionate din sJtofă 
groa,ii, ci din piei de oaie cu lînă bogată întoarsă în afară. Ele sînt spe
cifice geţilor pe care-i văzuse şi Ovidiu cu două secole mai înainte în 
timpul ex.iJ.ului său tomitan. Privind portretele zeilor de pe cele patru 
tăbliţe dobrogene avem în faţă chipurile acelor geţi intonsi et hirsuti 
menţionaţi de poet 13, ,cărora, pe timp de iarnă - spunea el - le atîrna 
şi zuruia S'loii de gheaţă în coamă şi barbă H. Atunci barbarii - - scrie 
Ovidius - ca să lupte cu frigul îşi pun cojoace pe ei ". Te îngrozeşti 
văzîndu-i cu chică lungă şi îmbrăcaţi în piei 16; pe feţele lor netunse 
se resfiră coarnele, iar de asprimea iernii se apără cu iţari ş i oojoace 17. 

Invăţaţii care s-au ocupat în ultima vreme cu problemele religiei 
Cavalerilor danubieni sînt de acord cu soluţia pe care am dat-o acum 
35 de ani, în ceea ce priveşt.e originea dacică a acestor zei şi a legătu
rilor puternice ale acestui cult cu populaţia geto-dacică ' S . Nu este deci 
de mirare că aceasta se reflectă şi în iconografia celor patru tăbliţe 
dobrogene. 

QUELQUES ASPECTS ICONOGRAPHIQUES DES RELIEFS REPRllSENTANT 
LES CAVALIERS DANUBIENS DE SCYTHIA MINOR 

Resume 

L'auteur s'occupe de quatrc bas-reliefs en pier re des Cavaliers danubicns. 
decouverts cn Dobroudja (Cf. Tudor, CMRED, r, ns. 96. 98, 102. 103). Ces pieces 
constituent uoe nouvelle classe (e) des representations de ces divinites, une cate
gorie Qui n'etait connue jusqu'a present q ue sur le sol de la Petit-e-Scythie, et 
pouvant ctre datee du Ilie s. de n. e. Le tableau sculpte sur ces plaques de pierre 
representc le banquet sacre de la triade danubienne, qui se deroula it dans la 
%one celeste (fig. 1-4). Tout camme pOUI' le mYlthe mithriaque, le banquet avai t 
lieu apl'es que les deux divinites Cavalîel's avaicnt fini leurs aclions heroiques 
du monde terrestre et s'etaient eleves, avec la Deesse, dans les spheres celestes. 

1.~ Ovidius, Pont. I, 5, 74 ; III, 5, 6 şi IV, 2, 2. 
1'0 Ovidius, 'l'ristia, III , 10, 21-22 şi V, 7, 180. 
J5 Ibidem, ur, 10, 19. 
j6 Ibidem, V , 10, 32. 
fi Ibidem, V, 7, 49. V~ Pârvan, Getica, Bucureşti J926, p. ]25 şi 169, le de

numeşte "şube". 
18 D. TudOl', Eph. Dacorom., VII, p. 288 şi urm.; F. Chapouthier, Les Dio

SClLres au service d'une deesse . Paris 1935. p. 286 ş i urm.; racelaşi; Reu. E:tucl 
Anciennes, XLI, 19:30, p. 65-68; Bengt H e mbel'g, Die Kabiren, Uppsala. 1950, 
p. 24 1. n. 6: E. \Vm. Le relief cuItueI greco-romain. Contribution il l'hi.stoire 
de l.'aTt de l'Empire romain, Paris, 1955, p. 328-330. Natural, adept al nimicirii 
totale a dacilor de către Traian , A. Alfoldi, în toate lucrărHe sale. nu acceptă 
nici o legătură a acestei religii cu panteonul daco-getic; ef. Bibl. Pannonica, IV, 
]938, p. 33; Daci e romani in. Transilvania, Budapest ]940, p. 33 şi urm.; Folia 
Arch., III-IV, 1941, p. 176 şi urm. şi Zu den Schicksalen Siben,biirgens in Alter
twn, Budapest 1944, p. 59 etc. 
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On consommai t a ce banquet du poisson, de la viande ele belier et des boissons .. 
La scene ne se ren contre dans le monde celeste que sur les petitcs plaques c\anu
b iennes trouvecs en Dacie (Tudor, CMRED, 1, ns 13,a; 19,a; 32,a; 37.a, etc.). La 
scene a ete copiee de la pUl' les sculptclIrs de Dobrouclja . qui en ont forme des 
representation s il. part, comme an peut le remarqUC1' sur les quatre petites pla
q ues (fig. 1-4). 

Une autre pal·ticularite des quatrc tablettes est r e presentee par l'aspect 
de la tete ct des viHements des dellx Cavaliers. qui ont de longues bal'bes ct 
partent des bonnets de foun'ure de type phrygien ou bien dacique, et des vete 
ments challcls. qlli ne peuvent ctre que des tOllloupes avec la fourru!"e fi. l'ex 
tenclIr. En faii, c'est la l'aspect ethnographique de la population geto-dacc de la' 
Dob,oudja, tel qu'il est peînt par Ovidius (Pont I. 5, 74 ; III. 5, 6; IV, 2, 2 et 
Trist . III, 10. 19- 22; V, 7, 49, 180 et 10, 32). Il est inb~ressant a remarquet' que 
des types a barbe et portant un bon net de foulTlIre avel le g rancI l"(~trousse par 
devant e t des vete ments en peau de m outon n'apparaissent n on plus que sur 
('"crt<lin s r eliefs de la DaciC' . representanl les eku x Cavaliers dan ubiens. Dans les 
d eux regions, la P etile-Scythie et la Dacie romanie, les scu lpteurs ont donne auX" 
CavaJi ers dan ubie ns l'aspect ethnographiq ue de la p0pul ation geto-dace. Au
jourd'hui on sai t bien que le culte des Cava liers danubie ns a une origine dace 
e t qu'il a 6te for t esti me par ceite population sous la domination romaine. 

Table des jigU1'es 

Fig. 1. PI'ovenance Înconnuc. Moulagc. Musee Na tiona l d 'Antiquites d e Bucarest_ 
F1ig. 2. Le 'territoi:re de la ville de CaHatis. Plaque en mm 'bre. Musee de PloieştL 

Fig. 3. Corbu de Jos. Reli ef en pierre. Mlisee de Constantza. 
Fig. 4. Torni. Fragment d'une p etite plaque en marbre, Musee de Constantza. 

EINIGE IKONOGRAPHlSCHE ASPEKTE DER RELIEFBESCHREIBUNG 
REITERGUTTER AUS KLEINSKYTHIEN 

Zusammel1fassung 

OeI" Vedasscr besDl'irht vieI' Basoreliefs uus Slein mit D;:muhischf'll Reitel'
g6ttern. clie in der Dobrudscha gefunden wurden (vgL Tudor. CMRED, I , 96~ 
98, 102, 103). Diese Exemplare bilden eine ne uc Klasse (C) der Darstellungen die 
ser Gottheiten, c ine Kategorie clic bishel' nUl' auf de m Boden von Klcinsky thi cn 
bekannt \-Val' und in das 3. Jh .u .Z. datie·rbar ist. Das auf cliese Steinplatten ge-
meiDr-lte Bilci. stellt clas Heîlige Mahl cler Danubischen Gottertl'ias dar, das in 
der Astralzone stattfinde 1 (Abb. J-4). Ebenso \:vie im Mitbrasmythus fand dieses 
Mahl statt nach dem d ie zwei Reitel'gottheiten ih l'e Heldentaten au! del' Erde 
volloracht haben und sich zusammen mit del' Gott in in di e himmli schen Gefil de 
f>rhoben hatten. Bei diesem Mahl wllrdc- Fisch und Hamme lfleisC'h gcgcssen u nei 
G etr;·ink c getrunken. Die Szene dieses Mahls in cler Astl'alwe lt ist nUl' auf den· 
D anubischen Stcintăfelehen <'!ll S D3;;:ic n anzutreffe n (T udor. CMRED, 1.: 13.a : 
19,a ; 22.a; 37.a 1..Isw.). Von dort haben clic Steinal'beitcl" cler Dobn.lclscha cliesen 
Stein gebrochcn. der besonderc Darstellungen cnthălt, was allf clcn v ie r Tăfelchen 
zu se-hen ist. (Abb. 1-4). 

Eine anc1ere Eigenheit diescr vier Tăfclchen bildet dic Gesta ltung des 
Kopfes und der Klf'idung del' bciclen Rciter. Sic tragen groGe Bărte. p hrygische 
oder dakische Mtit7.en und tragen dicke Kleielung clie nichts anderes sein k ann 
als nach auf3en gew endete F eJl mante l. Dics ist eigcntlich das ethnograpische· 
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Bild der getisch-rlakischen Bevolkerung in der Dobrudscha, so wie sic van Ovidius · 
beschdeben \Virel. (Pont., 1, 5, 74: III, 5, 6; IV, 2, 2 u, Trist. . III. 10, ]9-~2; 
V, 7, 49, 180, ll . 10, 32). Es ist dabei interessant zu bemerken, daB clie Barttracht, 
Mtitzc mit dem nach vame gczogenen Knotcn unei clie Fellkle idung auch nul' 
auf cinigcn Reliefs in Dazien %1I erkennen ist. aui dcnen clie 7."V.'ci Danubischen 
RCitergbtter vorkommcn. In bciclen Cebieten, in Klcinskythien lInd im I'omischen 
Da7.icn, haben diese Steinrnctzen den Danllbischen H.eitel'găttern clie ethnog";l
pische Gestalt der getisch-dakischen Bcvolkerllng vcr1iehen . 

Es ist hClIte ci ne bekannte Tatsche, daG clic Religian dCI' Danubischen 
Reitergotter dakischen Ursprungs ist und stark mit dicser unter romischer HelT
schaft stehendcn Bcvolkenmg vCl'bunden war. 

Erlcliirung cler Abbilcltmgen. 

Abb. 1. Unbekannte Herkllnft. Abguf3 Nationalmuseum fUr Altcl'tUmcr, Bukarcst 
Abb. 2. Das Terl'itorium cler Stadt Kallatis Marmarplatle, MUSC\Jm Ploieşti. 

Abb, 3. - Corbu de Jos. Stein l'elief, Museum, Constant·a . 
Abb. 4. - Tomis. Bl'llChst..i.ick aus eÎnf'm MarmarUifclchen. Muscum, Constanta. 


