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MEDALIOANE CERAMICE DESCOPERITE ÎNTR-UN MORMÎNT
DE EPOCA ROMANA LA TOMIS
Puţinele

rinduri de faţă sint destinate a prezenta o interesantă
de asemenea, cu prilejul unor lucrări edili tare în oraşul Constanţa. Este vorba de descoperirea a trei prese ceram'ice, ce fă
ceau parte din inventarul unui mormint apărut într-una din necropolele
de nord-vest ale vechiului Tomis, într-un punct situat la întretăierea
actualelor străzi Ştefan cell\lare şi 1. Gh. Duca.
Din păcate, săpătura a distrus aproape in intregime mormintul
respectiv; s-a putut stabili doar faptul că ritul era de inhumaţie , orientarea scheletul'ui era est-vest, iar groapa fusese săpată la adincimea de
- 1,65 m. Singurele obiecte recuperate din inventarul funerar sint trei
medalioane ceramice, pe care le vom prezenta mai jos, fără a putea preciza dacă acestea erau însoţite de alte materiale.
1. Medalion foliform, lipit, întreg, (fig. 1). Inv. 12689 - lungime
0,116 m, lăţimea maximă 0,075 m, grosime 0,007 m. Ceramică roşie că
rămizie, de bună calitate, uşoară, bine arsă , acoperită de angobă roşia
tică, ceva mai deschisă Ia culoare pe spate. Acesta este simplu, bine
netezit şi uşor albiat.
Faţa reprez intă o frunză stilizată, care păstrează elementele principale ale configuraţiei acesteia. Mijlocul ei este ocupat de o frunză de
acant, stilizată, al că rei centru (linie mediană) are ca punct de plecare
orificiul de agăţat. Marginea propriu-zisă a medalionului, uşor înălţată
şi rotunjită, focmează o bordură de care se lipesc alte motive stilizate,
dantela te, realizate la vîrf prin puncte excizate, respectind formatul
unei frunze. Intre acestea şi frunza de acant, ce ocupă locul nervurii
centrale, apar motive şănţuite, uşor curbate, asemănătoare cu frunze de
lotus. Asemeni marginii de lingă codiţa uner frunze obişnuite, părţile
laterale orificiului de prindere sint intens "ridate". Cît despre orificiul
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de prindere, acesta este mai mare la faţa principală, dovedind cert faptul că medal'ionul a fost purtat sau agăţat.
2. Medalion cu motive vegetale stilizate (fig. 2). Lipit, virful rupt,
zgiri eturi pe alocuri. Inv. 12688 - lungime 0,109 m, lăţimea maximă
0,069 m, grosime 0,006 m. Argil ă roşie cărămizie, densă şi uşoară, bine
arsă, acop e rită cu angobă roşie uniformă.

Fig. 1. Medalio n foliform, î ntreg.
Inv. 12.689 - lung. 0, 116 m, lat. 0,075 m,
gros. 0,07 m.

Fig. 2. IvIedalion foliform, cu vîrful rupt.
Inv. 12.688 -lung. 0, 109 ro, lat, 0,069 m ,
gros . 0,000 m.

Atît ca formă, cît şi ca ornamentare, cel de al doilea medalion este
identic cu preredentul. Spatele, bine netezit şi lustruit, este uşor albiat.
Ornamentele de pe faţă apar însă mai estompate, datorită atit tiparului mai uzat, cît şi finisării, mult mai neglijente în raport cu aceea a
primului exemplar. Sînt mai puţin vizibile deci, atît marginile frunzei
de acant ce ţine locul nervurei mediane, cît şi cele două margini propriu-zise, care dau în f inal impresia a d ou ă frunze suprapuse, cea de
jos fiind mai lată. Finisa.rea mult mai nea tentă este dovedită de faptul
că punctele în relief care> prin exciz'ie dau jmpresia de "şnur" a marginii, cît şi nota puternică de separaţie între cele două frunze suprapus e~
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3. Cel de al t r eilea exemplar este şi cel mai inter esant, datorită
scenelor sale figura te (fig. 3). Inv. 12687 - lungime 0,11 m, lă ţim e
maximă 0,069 m, gros'ime 0,008 m. C eramică ro şie-cărămizie, densă şi
uşoară. Urme de uzur ă pe alocuri, spart lateral în momentul descope-
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Fig. 3. Medalion f igurat - oscilla .
Inv. 12.687 -lung. 0, 11 m, lat. 0,069 m,
gros. 0,008 m .

Fig. 4.
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medalion.

Angobă roş ie, destul de unifo rmă, păgubită Într-o porţiune semiCÎr.culară, sus, din fabricaţie sau datorită unei arderi secundare. Spatele,
uşor albiat, netezit cu îngrijire. Pe faţă (delimitată -de o margine simplă , în relief), apare o scenă figurată, dispusă în două registre. Cel superior este format de o scenă clasică de pescuit. într-o barcă simplă,

ririi.

scundă,

sînt figuraţi doi oameni, doi pescari, surprinşi în plină activitate. La partea dinapoi, tlnul din ei, aşezat pe bancă,. ţi ne o mî nă în sus
(cel mai probabil, desigur, pentru a ţine vîsla, care nu apare însă clar,
în orice caz într-o poziţie Ce asigură ech ilibrul bă rcii) , În t imp ce 'la
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provă este redat celălalt, rtdicat în pIcIOare, absorbit de 111UnCa pe care
o execută, cu spatele arcuit; mîna stî ngă, depărtată de corp, îndreptată
spre pupa bărcii, sugerează efortul de a scoate din apă ceva, iar dreapta, lăsată în jos, către apă , la nivelul provei, ţine în pumn o ustensilă
de pescuit, ieşită din apă şi aflată pe punctul de a fi trasă cu totul în
barcă.

Registrul inferior comportă de fapt două motive diferite, aparent
între ele. Primul, realizat exact sub barca din cîmpul

fără legătură directă'
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Scen ă

'4'

~
1

pe pescuit

realizată

pc un paviment mozaicat descoperit

în Tunis (Suza).

superior, î nfăţişează un om într-o pozi ţi e de lucru, de asemenea
stînd aşezat, cu mîinile îndoite din cot, în faţă, în care ţine ceva; poz iţia umerilor şi 18 capului, aplecat pentru a urmări lucrul respectiv,
întăreşte impresia că individul se află în plină act ivitate. Cel de-al doilea subiect reprezintă doi peşti mari, plasaţi (în poziţie verticală) de-o
parte şi de alta a personajului, puţin su~ barcă, la o înălţime care vrea
să sugereze că tocmai ei formează obiectul acţiunii celor doi pescari.
Pentru descifrarea tîlcului ascuns al acestor reprezentări, am recurs la co mparaţii care ne-au permis descifrarea cîtorva din variatele
:Şi interesantele aspecte pe care scenele cu pricina le; ridică în faţa noastră. In primul rînd, scena de pescu it îşi găseşte asemănarea - mergînd
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pînă la identitate -; cu o scenă reali z ată pe un paviment mozaicat, descoperit în Africa de Nord (Tunis), la Suza (fig . 4) şi datat in sec. III e.n-'
Pe baza acesteia se poate avansa ipoteza că şi în scen a de pe medaIionul to mi tan, ustensila de pescu it folos i tă consta dintr-o sfoară sau
funie mai lungă decareseataşau, la intervale mai mici sau mai ·mari ,
un gen de "săcu l eţe" din sfoară impletită, dispuse cu gura - mai s trîmtă -- în jos ~i din care od ată in t ra ţ i, p eşti i nu mai puteau ieşi. De asemenea, deşi tipul de b arcă dife ră, în cazul ele faţă , cele s imple, aproape
plate, cu prova ceva mai înălţa tă, din care un ex emplar apare în medalionul de la Tomis, sint prezente în multe alte mozaicuri tunisiene şi
cunoscute sub numele de "ratis" sau "schedia" 2. In ceea ce priveşte
reprezentările din cîmpul inferior, mai exact cei doi peşti, amintim că
o sc enă asemănă toare este reali z ată pe o gemă d esco perită la Romula
(Reşca) in care apar doi peşti in poziţie verti cală , plasaţi s imetric în să
în cîmpurile laterale ale unei "cruci" excizate :1. Da că scena respecti v ă ,
diferă în să de cea care constituie obiectul interesulU"i nostru expres prin
amănunte ce pot fi atribuite şi conce pţiei de fond, nu numai unor modalită ţi de lucru specifice, mult mai apropiată de subiectul n ostru este
imaginea oferită de reversul unei monez·i descoperi te în Oltenia, aflate
acum în cabinetul numisma tic al Inst itutului de arheologie din Bucureşti, m onedă emisă de oraşul Biz anţ în timpul împăratului Traian q.
Dealtminteri cei dai peşti, aproape identici cu cei din scena de pe mcdalion, apar numai pe monedele din Biz anţ, în epoca imperială, în p uţi ne exemplare şi se poate considera ch iar că în tr-un fel şi n1ă c ar pentru o anume peri oadă, ei reprezentau ch iar simbolul oraşului 5.
Din pă ca te, pînă în prezent nici-o raportare d ocu mentară nu ne-a
ajutat să descifrăm secretul personajului reprezentat in poziţie de lucru ,
în cimpul inferior ti.
1 L. Fou ch er, Navi.res et bal"ques ji gur€s sur des mosaiques dr1cOtwe,·tes a
SOllsse et atlx en.virolts, In stitut National d'archcologie e t arts, Mus6e Alaoui,
Tu nis, 1957, p. 3G-38.
2 Idem.
3 P. Diaconu, O "ge nul" de sco pel" ită la ROlUula. Studii şi cerc e tări de numismaiică, \"01. IV, Edit. Academia B.S.R.. Bucureşti. HIBa, p. 279. Autorul consideră
că respectiva ge rn ă (produs foarte probabil al ,.industriei" locale ce a continuat
in epoca romană pînă către sfîrşitul secolului al III-lea) nu are caracter creştin.
!, D. Milrea,
Decouvertes rccefltes et plus an.ciennes de monnaies antiques
et byzafttiftes en Roumaftie, Dacia, N .S., XI, 1968, Edit. Academia R.S. R., Bucureşti,
p. 387.
5 Edith Schone rt>-Geiss, Die MUllzpragzmg von Byzantion, Berlin , t. 1. 1970,
p. 75-77; II, 1972, p. 33 şi urm. Informaţie datora lă tov. profesor Bucur Mitrea,
căruia .ii mulţu mim călduro s pentru lămuririle suplimentare acorda te.
G Una din jpoteze, ca re ar elucida problema acestui personaj, privit în conexiune cu celelalte reprezentări din med alion, ar putea fi faptul că scena figurată
s-ar referi la un prototip reluat şi de iconografia c re şt ină şi relatat şi în Noul
Testament. E vorba de cei doi fraţi Iacob şi Ioan cUI'e pesc uiesc în bar că în timp
ce tatăl lor Zevedeu (sau Zevedei) stă pe ţărm reparindu -ş i mreaja.
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Oricum ar f i, atit ca fond cît şi ca formă , m edalioanele ceramice de
la T omis constit uie, în stadi'Ul actual al documen tării noastr e, apariţii
lUlice în ţara noastră "
Îni ceea ce pri veşte r olul lor practic, c redem că cele trei medalioane, lucrate c u a jutorul tiparelor, pot fi t r ecute, cel mai degrabă, în categoria aşa numitelor "oscilla" 8, lucru în tări t şi de f apttll că ele au,
fără îndoială, un caracter magica - religios, fiind folosite de posesorul lor
dre pt talisman . (Ele se puteau purta fie izolat, fie toate trei atît la gît,
cît ş i cu ajutorul unor inele, prinse de fibule, ca podoabe pur vestimentare). De asemen ea, nu t r ebuie neglijată nici posibilitatea păstră
rii lor în casă, pe lîn gă altarul cuvenit, menit în. concepţia stăpînului
gospodăriei , a-i aduce noroc în practica ziln'ică a meseriei de pescar.
Ca datare, deşi contextul lipseşte, din nefericire, pe baza facturii
materialului sîntem inclinaţi să atribuim cele trei medalioane - oscilla
perioadei de sfîrşit a secolului I - începutul secolului II e.n.
Calitatea superioară a materialului şi execuţiei pot constitui, în
acelaşi timp, puncte de sprijin pentru ipoteza ajungerii lor aici ca obiecte de import, lucru întărit , măcar pînă la a ceastă dată, de caracterul
unic al descoperirjj, d ar in stadiul actual al inforrnării noastre este greu
ele stabilit dacă acestea sînt prod use ale unui atelien din Bi z an ţ sau provin din ateliere itali ce, care în epoca imperială timpurie, constituiau,
-cum bine ştim , furnizoarele cele mai asidue de obiecte şi ustensile pe
cît d e diferite ca mate rial, pe atît de reuşite meşteşugăresc, pentru marea majoritate a provinciilor imperiului .
in acest caz, dacă datarea medalioanelor - oscilla se verifică, ipoteza mai vecile potrivit căreia in cadrul necropolelor tomitane, sectorul
încadrat între actualele străz i I. Gh. Duca, Jupiter şi B-dul Republicii
ar f i fost folosit în mod predilect pentru înmormîn tă ri în epoca romană
t impurie, ar primi LIn argument în plus D.
7 Numai ca problema de tand. putem aminti cele nouă ex voto-uri anatomice
din lut ars, aflate în patrimoniuL Muzeului de Istorie din Cluj , dar se ştie clar că

acelea provin din o raşul etrusc Veii şi datează. probabil, din anul 396 î.e.n . (Dr.
E. C r îşan, Ex v oto-tai anatomice de la Veii în , Mtt zcttl de Istorie Cluj, Acta Muse i
N apocensis, VII. Cluj, 1070, p. 489). Se cun o aşte de asemenea, un medalion cerami c
'Circular, de mici dimensiuni (diam. 0,046 ro) ayind bustul unei divinităţi în relief,

care se purta probabil prins pe r ochie.

găsit

într-un mormînt în turnul datat In

sec. II î.e.n. (P . Alexandrescu , Necropoia tU1nulan[ de la Histria, Histria IL Edit.
Academiei RS.R., Bucureşti. 1966, p . 192, XXVI 20. în Anglia, la Corbridge
(Corstopitum), s-a găsit un tipar cer-am ic pentru m edalioane reprezentind o divinitate celtică (Taneis sau Tanasus), m edalion ce se aplica însă pe pereţii vaselor
(J.lVI .C. Toynbee, A 1·t in Roman Britain, Phaidon, London, 1963, p. 191, nI". catalog 161..
S Este v orba de piese-medalion lucrate din diverse materiale legate mai ales
de cu ltul lui Bacchus. socotit originar din Atîta. şi răspîndi te ulterior in lumea
romană odată cu numeroasele manifestări atribuite aceleiaşi divinităţi. ce se atîrnau
mai ales in crengile pomilor aflaţi pe locul sărbătoririi (Daremberg-Saglio, Dictia/?naire des ant"iquit es gl"ecques el, Tomaines, Paris, p. 257).
9 M. Bucovală, Noi morminte de epocâ romal/il t.impurie la Tomis, Pontiee 1,
HJG8, pp. 270 şi 303, cu harta respe c ti vă.
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MEDAILLONS CERAMIQUES DECOUVERTS DANS UN TOMBEAU
D'EPOQUE ROMAINE ATOMI

Resume
L'auteur presente trois m eda illons ceramiques decouverts dans un tombeau
d'inhumation, etant ol'iente est-ou est, de la necropole d u nord-auest de l'ancien ne
·Tomi.
Toutcs ces trois pieces ont forme de feuilie et ont un or ifi cc <'1 acro-cher,
1..1s0, ce qui de-note qu'on Jes a utilisces,
Elles sont executees a raide du mauIe, en ceram ique rouge, nuance brique,
de bonne qualitc, dense, legere, cou\'er te d'engobe rouge . Deux erentre clles. iden·tiques, sant ornementees de matifs styliscs dant on peut remarquer des feuilles
d'acanth e et de lotus. Le troisii;!;me en est ornerrente de figures en relief, de la
fUGon suiyante: dans la panie supcrieure, une scene de peche classique (deux
indiddus dans une barque, run au x rames, l"aulre sur le point de lirer un filet (le
peche); 1 e registre inferieur en presente un homme dans une position incerta ine
de tI'avai! (il tient quelque cbose dans ses mains pliees). Les deu x scenes sant
'encad rees par l'image de deux grands poissons, reprcsentcs en posilion verticale,
Şelon les qualites techniques. les m6daillons dalent. n la fin du I-er siecle_ JI -eme
siecle n.e.e.
Conformement ~l ropinion de l"autellr, ii s'agit des soi-disant "oscilla",
pl'ieces rapportces aux anciens cultes bachiques, d ·Atiq lle, tranSmis ulteri eureme nt
dans le monde romain egalement, de petites pieces, faites de divers matcriaux
(du bois, au debut , ensuite de la ceramique ou du metal), suspendues d 'habitude
au x arbres fi. l'occasion de la fete du dieu, ;;\ l"endroit ele la ceremonie meme.
L'usage eYident de l"orifice a suspendre ch~note que les trois meda illons ont etc
soit gardes it la maison ou dans les temples, soit portes par leUl" possesseu e m eme,
pendani la vie. eno guise de talisman, pour le pn:sen-er des malheurs, Uniques dans
notre pays jusqu'w cette date. ils seraient arrives a Tomi sur la voie des echanges
commerciau x (~\ l'epoque, apparaissent sur les monnaies de Byzance, en guise de
,s,\-mbole de la viUe, deu x poissons identiques a ceux du medaillon et les at&liers
italiques sont les plus assidus fournisseurs de ccramique de bonne q uali te, ainsi,
'1ue erautres mnrchandises superieures).

