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ASPECT INEDIT DE MANIFESTARE A CULTULUI CAVALERULUI TRAC'
In sălile Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa recent inaugurat - amenajat Într-o concepţie muzeistică superioară, au
fost expuse, alături de materialele arheologice descoperite mai de mult şi
o serie de monumente sculpturale şi arhitectonice scoase la lum i n ă recent
de amplele lu crăr i edilitare, industriale sau agricole . Deşi Încă inedite, ele
au fost integrate oircuitului muzeistic completÎn d În chip fer·icit unele aspecte al e vieţii spiritua le şi artistice din 'istoria antică a ţinutului cuprins
Între Dunăre ş i Marea Neagră.
Din cele peste 15 monumente sculptura le descoperite În ultimul an,
ne-a reţinut atenţia În mod deosebit o statuie a Cavalerului Trac, prezentat Într-o ipostază iconografică part ic ulară.
Stat uia, lucrată din marmură alb-gălbuie, a fost descoperită la Topraisar 1. Inv. 21 555. Dimensiuni: In. 0,480 m, L. 0,420 m, gr. 0,165 m. Monumentul nu s-a păstrat În Întregime. Lipsesc: capul şi picioarele călăreţu
lui; capul, picioarele şi coada calului; postamentul de susţ i nere al statuetei.
Cavalerul, uşor Întors spre dreapta, este Îmbrăcat Într-o tunică scurtă
pînă aproape de genunchi, cu mineci lungi. încinsă la brîu. Hlamida,
prinsă pe umărul drept, se pliază În spate. Este încălţat cu cizme scurte,
de la care se mai păst rează marginea superioară. Mîna stingă este pe
lîngă gîtui calului, iar În mîna dreaptă ţin e un rhyton (fig. 1).
După modu l de realizare, este evident că statuia a fost lu crată pentru a fi privită din partea dreaptă. Părţii opuse, care ne oferă de fapt spate le Cavaleru lui (fig. 2), nu i s-a mai acordat o atenţie specia l ă . Totul • Comunicare prezentată la sesiunea şNinţifică a Muzeului de Istorie al Transilvaniei , Cluj-Napoca. ale cărei luorări s-a u desfăşurat Între 26 - 27 mai 1978.
, Mulţ umim ş i pe această cale pref. Calustian Arti n. directorul liceului din Topraisar, core o adus piesa la muzeu ş i ne -a in dicat lacul descoperiri i: la .·3 km de Topraisar
pe şoseaua ce duce spre N egru Vodă şi 10 1- 1.5 km. pe dreapta. in cimp. Statueta este
expusă in sala "Tezaur" a Muzeului de Istorie Naţ i onală şi Arheologie Con s tanţa.
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fiind sugerat prin citeva linii săpa te adinc, cu intreru-

Ne aflăm i n fa ţa unei lucrări ce s-a bucurat de o bună execuţie. cu
reale insuşiri artistice; proporţiile au fost respectate cu multă fide litate,
aco rd indu-se o mare atenţie amănuntelor şi fin isării - in special părţii
care era des t inată privirii. Prin citeva linii s-a sugerat moli ciun ea mate rialului d in care era făcută tunica, bluzată pî n ă in talie şi muiată pe picior.
Foart e bine sint realizate şi şuv iţel e d e pă r di n coam a cal ului . Toate acestea sint motive care ne permit să dctăm monumentul in sec. II e.n.
Cavalerul purtind rhytan in loc de lance este o apariţi e foarte rară in
arta p l astică l oca l ă. Cel mai adesea, pe monumentele care-I reprezintă intr-o atitud i ne paşn i că, acesta ţine in mina dreaptă o pateră 2.
Dar in Muzeu l de istorie naţională şi arheologie Constanţa se mai
află o statuetă, lucrată in ronde-bosse, d in marmură alb - gălbuie, reprezentindu -I pe Cavalerul Trac ţinind in mina dreaptă un rhyton 3, identică
cu cea prezentată de noi. Statueta - inv. 15763 - a fost descoper ită la
Tuzla şi are următaarele dimensiuni: In. 0,400 m, L. 0,370 m, gr. 0,085 m.
Nici aceasta nu s-a păstrat in întregime. Lipsesc: capul, picioarele de la
gleznă şi hlamida că l ăreţului, precum şi picioarele şi coada calului (fig. 3).
Statueta este o lucrare Îngrijită, b i ne executată, exceptînd partea stîngă care ne oferă spatele Cava lerului (fig. 4) - tratată mai neglijent, datorito
desigu r poziţiei pe care o ocupa monumentul. Proporţiile au fost respectate
cu f;de litate, acordindu-se a atenţie deosebită amănunte l or - la partea ce
se oferea privirii - şi finisării. Se datează in sec. 1\ e.n.
Tot in muzeul constă nţean se află un basorelief din calcar cu reprezentarea Cavalerului Trac in mers liniştit spre dreapta şi ţinind in mină un
rhyton (fig. 5). Monumentul a fost descoperit in com. Independenţa , jud.
Constanţa 4. Inv. 5219. Dimensiuni: In. 0,380 m, 1. 0,300 m, gr. 0,100 m.
Pe basorelief Însă apar elemente noi faţă de reprezentările similare in
ronde-bosse. Un chenar simplu, mai lat la pa rtea inferioară, Încadrează
un relief plat care -I fi gurează pe Erou călare, fă ră a putea distinge vre-un
detaliu al feţei sau al Îmbrăcăm i nte! , îndreptîndu-se spre o măs u ţă ce se
află in colţul din dreapta jos şi pe care este aşezat un crater. In mina
2 D. Tudor. Un nou monument al Cavalerului Trac descoperit la Torni, in C.N.A .•
1928-1939, p. 109-113, fig . 3; G. Mihaifov, I.G.B., voI. 2, Sofia, 1958, nr. 557, pl. 21 ;
Idem, I.G .B., vo I. 3, nr. 1096, pl. 76, nr. 1457, pl. 209. nr. 1463, pJ. 212, nr. 1542, pl. 255 ;
Idem, I.G.B., voI. 4, nr. 2134 . p l. 88, nr. 2206 , pL 108; Gorano Toncevo, in Acta Antiquo
Philippopolitana. Stud ia Archaeologico, Sofia, 1963, p. 71-79; Gabriella Bordenache,
Sculture greche e romane, 1, Bucureşti, 1969, p. 102, nr. 206, pl. XC, p. 103, nr. 210.
pl. XCV, p. 108, nr. 232, pl. XCVII I.
J Statueta o f ăcut parte din colecţ i a dr. H. Siobolianu . Cf. C. Scorpan, Cavalerul
Trac. Constan ţa , 1966, p. 55-57, fig . 25 a, b. Piesa este expusă in sala de artă sculpturală romană a Muzeului de Istorie Naţiona l ă şi Arheologie Constanţa .
4 Gr. FJorescu, Monuments antiques du Musee Regional de la Dobrogea
Constanta, in Dacia. 5--6, 1935-1936, p. 431-432 , nf. IX, fig . 11 (= Analele Dobrogei , 17,
1936. p. 127-128, fig. 1. p. 130) ; 1. Micu, Călăuza vizitatorului in muzeul regional al
Dobrogei, Secţiunea arheoJogică, Cernăuţi, 1937, p. 17. nr. 11 4; C. Scorpan, op. cit.,
p. 52- 53, fig. 23.
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dreaptă că lăreţul ţine un corn de băut, În timp ce mîna stîngă este Întinsă
Înainte fie pentru a ţine dÎriogii calului, fie pentru a lua craterul (eroziunea
materialului nu ne permite să distingem intenţia gestului).
Deşi d e fact ură rudimentară, fără respectarea proporţiilor la real izarea
calului , sau Înt re elementele componente a le scenei, basoreliefului, se
poate data În sec. II e.n.
Se pare că tot din Dobragea provine un pilastru de calcar pe a cărui
faţă, Într-o nişă rectangulară, uşor adÎncită, este reprezentat Cavalerul
Trac mergînd la pas sp re stînga S (fig. 6). in faţa Călăreţului, În partea
stî ngă a reliefului, se af l ă copacul Înfrunzit cu şarpele Î n colăcit pe trun chiul său. in mîna dreaptă, ridicată, Cavalerul ţine un rhyton. Cu toată
coroziunea şi spărt u ri le existente se ev i denţiază o execuţ ie destu l de Îngrijită, monumentul putÎndu-se data În sec. II e.n.
in reprezentarea de pe acest din urmă monument i ntervine un a lt
element nou şi anume sensul de mers al călăreţului. in muzeul constăn
ţean mai există trei basoreliefuri - unul Încă in edit - in care Cavalerul
Trac este reprezentat mergînd spre slÎngp.
1. Basorelief, lucrat pe o placă din marmură alb-gălbuie, păstrat
fragmentar, În care Cavalerul Trac este reprezentat În mers liniştit spre
stînga şi avîn d În faţă arb orele sacru pe ca re este Încolăci t şarpele 6 (f ig. 7).
Relieful, lucrat cu multă ate nţie, Îngrijit, se date ază in sec. II e.n.
2. AI doilea monument este lucrat din calcar şi, ca şi primul, constituie
o descoperire Întîmplătoare . Eroul T fa C este reprezentat Într-un basorelief
plat. galcipÎn d spre stînga 7 (fig. 8) . Ca litatea materialului nu a permis 6
păstrare mai clară a imaginii, distingindu-se doar contururile. Caracterul
rudimentar al lucrării a determinat dota rea sa i n sec. [I! e.n. 8 Părerea
noastră este Însă că şi acest relief aparţine sec. II e.n. 9 , caracterul rudi~
mentar sub core ni se prezintă astăzi datorindu-se atit materialului utilizat
cît şi faptului că provine dintr-un atelier cu meşteri mai puţin dotaţi 10.
Faptul că Eroul Cavolerul se Îndreaptă spre stînga , cînd o Întreaga
serie de materiale votive ne demonstrează că icoanele oficiale il reprezintă

5 Gr. Florescu, op. cit., p. 431, fig. 12; Gabriela Bordenache, op. cit., p. 107-108,
nr. 230, pl. XCVII. Dime nsiuni: In. totală - 0,75 m, In. 'r eli efului - 0.35 m, 1. totală 0,44 m. 1. reliefulu i - 0,34 m, gr. 0,55 m.
6 Nu se cunoa ş te locu l descoperirii. Inv. 1976. Dimensiuni: In. 0,380 m, 1. 0,360 m,
gr. 0,095 m. Cf. C. Scorpan, op. cit., p. 70, nr. 35, fig. 35.
7 In v. 1948. Dimensiuni: In. 0,410 m, 1. 0,570 m, gr. 0,320 m. C. Scorpan, op. cit.,
p. 70-72, nr. 36, fig . 36.
8 C. Scorpa n, op. cit" p. 72.
9 Ne-am obişnuit ca tot ce este păstrat rău, sau realizat ma·i greoi, să datăm in
sec. III sau chior IV e.n., de ş i există destule dovezi că astfel de monumente, fără cali ·
tăti artistice deosebite, s·au realizat si În sec. I sau II e.n., exemplul cel ma i evident
fii~du -ne oferit de basoreliefurile de pe metopele Monumentului Triumfal Tropaeum Troiani.
10 Am fost tentaţi să spunem că 'relieful provine dintr-un atelier rural, dalr de multe
ori din astfel de atel iere ne-ou parvenit lucrăni superioare, din punct de vedere al execuţiei, unor monumente provenite din atelierele centrelor urbane, ef. Z. Covocef, Zwei
neue bacchische Re/iefs aus der Dobroudscha, in Pontica, 9, 1976, p. 189-193, fig. 1 ş i 2.
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în mers spre dreapta. a fost interpretat ca o prezentare în "schemă heraldică" 11 a cunoscutei scene, nouă păstrindu·ni·se numai una din cele două
imagini.
Pe o stelă fragmentară a Cavalerului Trac. descoperită la Sucidava 12
sînt prezenţi în fronton doi călăreţi, venind unul spre celălalt, care au fost
interpretaţi de primul editor ca fiin d Dioscuri 13 - ceea ce pare mai veridic - iar de al doilea, ca fiind o reprezentare în "schemă heraldică" a
Cavalerului Trac 14, Dar această "schemă" nu ne este relevată de vre - un
alt monument 15, iar maniera in care sînt lu crate şi finisate basoreliefurile
În care Eroul Trac se îndreaptă spre stînga, le evidenţiază ca lucrări
independente.
Datorită faptului că monumentele în care Cavalerul Trac este prezen tat îndreptîndu-se sp re stînga se datează în secolele I - II e.n. - în timp
ce majoritatea celorla lte reprezentări, cu imaginea clasică a Eroului, sint
datate În sec. III e.n. - sîntem îndreptăţiţi să presupunem că in această
perioadă zeul local - pe care băştinaşii îl adorau fără a-i fi dedicat
icoane - abia incepuse să fie asimilat cu religia noilor veniţi. Este perioada în care ideea, mitul religios al populaţiei local e, incepe să capete
formă. imagine. sub influenţa artei grecilor - În primul rind - al căror
bogat pantheon era prezentat într-o multitudine de aspecte iconografice.
Sursa de inspiraţie pentru rea lizarea plastică a Eroului Trac au constitui~o
monumentele funerare elenistice cu reprezenta rea defunctului eroizat. De
aceea iconografia ni-I reprezintă la Început singur. chiar cind este figurat
in mersul - care va deveni clasic - spre dreapta 16. In timp. pe măsură
ce se cristalizează cultul său, se adaugă atributele care-I vo r defini: arborele sacru cu şarpele încolăcit pe trunchiul său, altarul. cîinele şi mistreţul,
ocoliţi.

Monumentele În care Cavalerul Trac apare cu un rhyton În mina
dreaptă prezintă un interes deosebit prin faptul că reflectă unul din pri-

mele aspecte ale sincretismului religios troco- greco - roman dintre Cavaler
şi D ionysos. Iar oici trebuie să ţinem seama de faptul că reprezentarea
plastică a Eroului Trac este luată din iconografia funerară elenistică. CăGobrielo Bordenoche. op. cit .• p. 230.
D. Tudor, Sucidava, În Da oia, 11 - 12, 1945-1946, p. 158, nr. 9, fig. 15; Idem,
Sucidava, colI. Latomus, 80, p. 54, pl. 8/2: ldem. Sucidava, Bucu'reşti, 1974. p. 41.
fig. 48/1 ; Gabriella Bordenache, op. cit.. p. 105- 106, nr. 221, pl. XCIV.
13 D. Tudor, loc. cit.
14 Gabriella Bordenache. op. cit., p. 105-106.
15 Analogio cu stela lui Funous şi Herm eros din Muzeul luvru, unde Ero ul Cavaler
este reprezentat de două orÎ in schemă heroldică - cu toate atributele sole (ciine,
copoc, şarpe) - simbolizind eroizoreo a doi fraţi (ef. Gabriella Bordenache, loc. cit.) nu
ni se pare convingătoare . Pe o stelă funero-ră descoper.ită la Plovdiv, sub scena banchetului funerar este prezentat - În imagine repetată - Eroul cavaler (cu copac, altar,
şarpe), călărind spre dreapta, ef. lilia Botuşarova, in Annuaire du Plovidv, 4, 1960.
11

12

p. 175-178, fig. 1

şi

2.

Sint numeroase reprezentăl1ile, datind din sec. II e.n., descoperite in jurul Varnei, R. P. Bulgaria, ef. M. Mircev, În Izvestia - Varna, 12, 1961, p. 8-9, nr. 2, pl. 1/2,
nr. 3, pl. 1/3 j O. Savova, in Izvestia
Varna, 9 (24), 1973, p. 289-294, m. 1, 2, 4. 7,
9,10,11, 15.17.19.20,21,22,23,24.
16

Fig. 1 Cava lerul Tmc cu rhylon .
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Fig. 3 Cavaleru l Trec cu rhyt on.

S ta tuetă din marmură. Tuz la.

Fig. 4
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Fig. 5 Cava leru l Trac cu rhyton ş i crale r. Ba so re l ief din cal car. Com. Indepen de nţa, jud. Consta nţa .

Fig. 6 Cavalerul Trac cu rhyton, merg ind spre stînga, p e un
pil ast ru de colcar.

Fig. 7 Cavalerul Trac mergind spre stînga, pe o placă din

marmură.

Fig. 8 Cavalerul Trac mergind spre stinga, pe o placă din calcar.

ASPECT INEDIT DE MANIFESTARE A CULTULUI CAVALERULUI TRAC

123

Iăreţul cu pateră sau rhyton in mină - semnificind libaţiile ce se foc pen tru defuncţi - capătă astfel caracter de divinitate chtoniană, aspect pe
care -I inti lnim de altfel şi-n cu ltul lui Dionysos 17.
Caracterul chtoni an 01 cultului, rezu ltat din sincretismul di ntre cele
două divin i tăţi este documentat şi de o serie de monumente În ca re Eroul
Trac este reprezentat cu ocoliţi ai lui Dionysos.
Menti onăm În acest sens un monument funerar din calcar 18, pe care
este repr~zentat Cavalerul Trac, imbrăcat intr-o tunică largă , cu multe
pliuri. călărind la pas spre dreapta. Un acolit dion isiac, îmbrăcat cu o
tun i că scurtă. Încinsă la brîu, peste care este aruncată o mantie ce~i acoperă partea stingă, ţine friul calului. In stinga acestuia se află o mensa
tripes pe care sînt aşezate do u ă vase. Un alt personaj, incins cu şorţul
scurt obişnu i t aco li ţilor secundari ai lui Dionysos, Întinde cu mîna dreaptă
o cupă spre că l ăreţ . Scena este completată de două personaje feminine,
reprezentate in partea dreaptă o reliefului, probabil nimfe.
Cu un ocolit al lui Dionysos apare Cava lerul Trac şi pe un ex-voto
d in marmură, descoperit la Mangalia 19. Aici, Cavalerul imb răcat cu tunică
scu rtă şi cu hlamida fluturind in spate, este reprezentat in atitudine de
vinător, indreptindu-se in galop spre dreapta. Dedesubtul calului un ciine
urmă reşte mistreţul. Partea dreaptă a re liefului este ocupată de Cybela,
îmbrăcată cu ch iton lung, cu himation care-Î acoperă capu l ş i -i alunecă pe
umeri. Divin itatea este aşezată pe un scaun cu speteaza ş i picioarele Încrucişate În X), are mîna stingă În poală, ţinînd probabil un vas, iar mina
dreaptă - cu un alt vas - Întinsă deasupra altarului care se află Între ea
şi călăreţ. in spatele altarului se află unul din acoliţii lui Dionysos, un
Silen , cu barbă, Îmb răcat cu chiton incins la brîu şi care susţine, cu ambele miini, un coş cu fructe ridicat deasupra capului. In spatele Silenului
se văd ramurile copaculu i sacru - atribut al Cava lerului Trac.
Pină la clarificarea persona li tăţi i sale il inti lnim pe Cavalerul Trac i n
postura de subordonat al lui Dionysos. Ne referim la un basorelief provenind din To mis, lucrat in formă de aedicu la ş i inchinat lu i Dionysos Ka t hegemon, care ocupă spaţiul central a l scenei 20. Alătu ri de Pan, Si len, pan17 Daremberg-Soglio, Dictionnoire d e s ontiquites grecques el romaines, f. IV, Paris.
1895. p. 633 ; A. Bruhl. Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque iI Rome
et dans le monde romain, Pa ris, 1953, p. 49 şi urm.; D. M. Pippidi , Co ntribuţii la istoria veche o României, ed. II. Bucureşti, 1967, p. 234 ; ldem. Studii de istorie a religiilor
antice, Bucureşt i , 1969, p. 94-95, 106- 113, 294; Z. Covacef, Le caractere chtonien du
culte de Dionysos. Stele funeraire dionysiaque, În Pontica. 6, 1963 , p. 111-116.
18 _ Monumentul o fost descoperit 10 Topalu, j ud. Constanţa, şi ore u rmătoare l e
dimensiuni : In. 0,450 m, 1. 0.740 m, gr. 0,250 m. Cf. D. M. Teodorescu, Monumente inedite din Tomi, Bucureşti, 1915, p. 85-88. nr. 37, fig. 44.
19 C. Scorpan , op. cif., p. 77-79. nr. 39, fig. 39. Inv. 3519. Dimens iuni: In . 0.174 m,

1. 0,275 m.
Face parte din depoz,itiul de 24 monumente de cult descoperite in 1962 la ConInv. 2014. Dimensiuni : In. 0,475 m, 1. 0.375 m, gr. 0,075 m. V. Conorache. A. Âricescu. V. Barbu. A. Rădulescu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti, 1963, p. 32-33,
nr. 4. fig . 13; Gabri ello Bordenache. Contributi per una storia dei culti e dell'orte nel/a
Torni d'eta roma na, in StCl, 6, 1964, p. 156 şi urm., fig. 2; C. Scorpan, Reprezentări
bacchice, Constan ţa , 1966, p. 21-23, nr. " fig . 1; Idem, Cavalerul Trac, Constanţa,
p. 81-83, nr. 41, fig. 41.
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teră, Priop -

care-I Înconjoară pe zeu - În co lţul din dreapta sus este
reprezentat Cavalerul Trac, in mers lini ştit spre dreapta unde se găsesc figurate a ltarul şi arbo rele dintre a le cărui crengi un şarpe Îş i Întinde capul
spre călă reţ - atribu te ce vor deveni obişnuite in reprezentări l e Eroului
Trac, care aici apare pentru prima dată in rolul de acolit al a ltei di v inităţi.
De subliniat in să că se află printre acali ţii lui D io nysos - ş i nu ai a ltui zeu
- , căci din sincretismul cu această divinitate se formează, se defineşte as pectul chtonian al cultului Cava lerului Trac.
Spre sfirşitul secolul ui li e .n. cel e două divinităţi i ncep să fie asocia te,
apărînd in acee aşi scenă , dar fieca re cu atributel e proprii. A şa cu-m
apar pe un ba so re lief d in mormu ră descoperi t la To mi s 21. Ca valerul Troc
- reprezen tat in stinga scenei - î mbrăcat cu tunică scu rtă ş i cu hlami da
fluturÎnd În spate, Înaintează in pa s liniştit spre d reapta. ţi nind cu ambele
miini friul. Dionysos - in partea d rea ptă - Î m b ră ca t ş i el cu tu ni că scurtă .
Î ncin să la brîu. ţine cu mina stîn gă th yrsu l. ia r cu drea pta un cantharos
d in care toa rn ă vin că tre pantera af l ată la pi ci oarele sa le. i nt re cele dou ă
d i v ini tăţ i se a flă un altar cilin dric, cu f ocul a prin s, iar i n planul al doil ea,
a rbo re le sa cru pe care se inco l ă ceşte şa r pe l e ce - şi înt inde ca pul spre
călăreţ.

Pe un alt mo nument, g ăsit la Ca li ati s ş i lucrat tot di n m armură, i ntilnim a soci at e trei d i v inită ţ i: Cavaleru l Tra c, H ermes şi Dio nysos, fiecare cu
atributele sa le 22. i n stinga scenei Cava le rul Trac me rgind liniştit spre
d rea pta, ţi ne _i n mina d reaptă o pate ră , in co l ţul d in sting a sus este schiţat arborele. In centru l relieful ui se afl ă Hermes, nud , cu pet aso s cu aripi,
p unga În mina dea ptă ş i ca d uceu l in mi na stingă . in d reapta Dion ysos
a co perit cu n ebr i dă. cu un contha ros În mina drea ptă din care - i toarn ă
pa nterei să b ea, şi cu un t irs, gros ş i ina lt, i n mi na stingă. Coiful cu pana ş
În a lt, purtat de Cavalerul Trac, este un element nou ce ne- a r ind ica sincretismul acestuia cu ,Apoll o 23 sau A res 24, a spect ce de păşeşte i n să cad rul
subiect ului i n disc u ţi e .
M onumente le as up ra cărora a m făcut referi ri co mp letează şi sublinia ză une le aspecte a le cu ltu lui Ca valerul ui Trac, iar prezentarea lor impune urm ă toarel e conclu zii :
a) Re prezen tările Eroului Trac, călărin d spre sting a aparţi n perioadei
in core ideea re li gi oasă a po p u l aţi e i a utohtone incepe să capete fo rmă ,
imag ine, sub in f luenţa artei greceşt i;
b) Ca valerul Trac cu rh yton În mina dreaptă, in loc de lan ce, corespunde primelor forme ale sincretismului religios ş i se referă in prim ul rîn d
la aspectul chtonian al cultului;
21 Dimensiunile basore liefului : In. 0,240 m, 1. 0,350 m, gr. 0,150 m. D. M . Teod orescu, op. cit., p. 88- 89, nr. 38, fig. 45.
22 Inv. 1938. Dimensiuni: In. 0,160 m, 1. 0,238 m. G. Bord e nache, Antiquita greche
e Tomane nel nuovo museo di Mongolia . i n Dacia, N.S., 4. 1960, p. 502- 503, nr. 14.
fig. 17 ; C. Scorpan, CavalelUl floc, p. 79-81. nr. 40, fi g. 40.
23 l. Botuşaro v Q , in Godi ş nik - Plovdiv, 3. 1959. p. 145 şi urm.
2 4 1. Venedik o'l, Le syncrfHisme religieu x en ThlOce a I'epoque rom oi ne, in A cta
Antiqua Phi li ppopolitana. Studia Archaeologica, Sofia, 1963, p. 153 şi urm.
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cl Demn de relevat este şi faptul că monumentele cu reprezentarea
Cavalerului Trac călărind spre stinga ca şi cele in care călăreţul are rhyton in mină, au ca arie de răspindire centrul şi sudul Dobrogei, avind ca
limită nordică linia Tomis - Carsium, iar ca delimitare sudică, linia Callatis
- Durostorum.

RtSUM E

UN ASPECT INEDIT DE MANIFESTAT/ON DU CULTE DU CHEVALIER THRACE
l 'outeur pn~sente une serie de monumen ts voti fs ou le Cheva li er Throce appa:roi t en
tenont en sa main droite un rhyton au !ieu de la lance, o câte d'au~res monuments ou
10 divi nite est repnhentee en marchent
gou che.

o

les reprt!sentations du Heros Thrace en chevauc hont CI gauche ont

ete

considerees

por I'auteur camme des monuments appartenont CI la per,i ode ou I'idee religi euse de 10
populatian autochtone commence
revetir une forme sous I'jnflu ence de J'art grec.

a

le Chevalier Thrace CI rhytan en fa main droite conrespond aux premie res formes
du synoretisme et se refere en premier lieu au caractere chtonien du culte.
l'a uteur met en .rel ie f, en candusion, le foit que taus les man uments apportenont
deu x types iconogrophîqu es ant p aur te rrito ire de diffus'ian le centre et le sud de
la Dobroudjo.

aU X

LISTE DES ILUSTRAT/ONS
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Le Chevol:ier Throce il rhytan. Statuette en marb re, Topra isor.
2 La meme statuette vue por-den·ie re.
3 le Ch~v;J:ier Th race

a rhyton.

Statuette en marbre , Tuzlo.

4 La me~e stotuetle \'ue po ·,-derrie;e.
5 le Che'lolier Th roce CI <rh yton et cratere. Bas -'rel ief calcoire. Commune d ' ln de-

penderţa , dis trict d e Constontza.

Fig. 6 le Chevolier Thrace

a rhyton

morc hont vers la gauche, su r un pilastre calcaire.

Fig. 7 l e C hevol ie r Thrace allant '1ers le câte gauche, sur une ploque en mcrb re
Fig. 8 Le C hevaiicr Th roce allant vers le câte gauche, sur une plaque en c alcaire.

