ATELIERE DE SCULPTURĂ ÎN MOESIA INFERIOR.
2. RELAŢIILE CU BITHYNIA
MARIA ALEXANDRESCU-VIANU

Acest studiu este al doilea dintr-un ciclu care abordează problema atelierelor de sculptură din
Moesia Inferior. În articolul precedent1, publicat în aceeaşi revistă, am propus identificarea unor
ateliere de sculptură anexate trupelor romane staţionate în Moesia Inferior, venite cu propriile lor
scheme şi modele artistice. După un timp aceste ateliere se autonomizează, se dispersează şi îşi
îmbogăţesc repertoriul de motive.

În articolul de faţă mi-am propus să urmăresc drumul marmurii, din carierele
din Asia Mică până la locul său de destinaţie în Moesia Inferior şi în ce măsură
acesta determină circulaţia meşterilor şi difuziunea modelelor artistice. Este o
problemă esenţială în înţelegerea artei acestei regiuni şi a modalitǎţii prin care ea a
fost conectată la arta provinciilor răsăritene ale Imperiului roman.
Am încercat să folosesc toate sursele posibile care mi-au stat la dispoziţie:
atestările epigrafice, lexicale, analiza combinată izotopică şi petrografică a
marmurilor unui număr semnificativ de monumente. Am încercat o analiză
stilistică a pieselor de sculptură în marmură şi calcar care mi s-au părut interesante
pentru aceastǎ investigaţie.
Cu mulţi ani în urmă arătam că provinciile romane de la Dunărea de Jos, de
margine de imperiu, situate în teritorii ocupate de colonişti greci cu mult înainte de
cucerirea romană, prezentau o artă în care interferau influenţe puternice ale
provinciilor central-dunărene cu cele venite dinspre centrele artistice ale Orientului
roman. Constatarea este astăzi întărită prin analiza mecanismului care a condus la
această ambivalenţă. Dependenţa provinciei Moesia Inferior de anumite cariere de
marmură din Asia Mică are un rol determinant.
Provenienţa marmurilor
O analiză izotopică a marmurilor din care sunt confecţionate cca 130 de piese
a condus la concluzia că numărul cel mai mare provine din carierele din Proconnes,
dar sunt atestate şi marmuri din carierele de la Dokimeion (Afyon) (fig. 1/1),
pentru a nu lua în evidenţă decât cele care ne interesează în studiul de faţă.
1

Maria Alexandrescu-Vianu, SCIVA 58, 2007, 1-2, p. 55.

SCIVA, tomul 59-60, Bucureşti, 2008-2009, p. 53-80
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Fig. 1. 1. Diagrama izotopicǎ a probelor de marmurǎ (dupǎ Waelkens).
Fig. 1. 1. Diagrame de répartition isotopique des marbres (d’après Waelkens).
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Fig. 1. 2. Harta drumurilor din Asia Micǎ în epoca romanǎ (dupǎ Waelkens).
Fig. 1. 2. La charte des routes romaines en Asie Mineure (d’après Waelkens).
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Câmpurile celor două cariere se intersectează şi a fost rolul geologului Liviu
Nedelcu, cercetător la Institutul Naţional de Geologie, de a decide în favoarea
uneia sau alteia dintre cariere. Diferenţa nu este uşor de făcut, amândouă
prezentând caracteristici apropiate din punct de vedere al cristalelor şi al culorii. De
asemenea a fost folosit şi indicele de confidenţă al probei în raport cu câmpul
fiecărei cariere, cu alte cuvinte în ce măsură datele izotopice se apropie de datele
cele mai concludente ale carierei. Acest studiu a fost întreprins de Mircea Penţia,
cercetător la Institutul de Fizică Nucleară.
Am selectat aici doar probele de marmură care provin din cele două cariere.
Nr.
Provenienţǎ
probǎ
A 10- Tomis
11
A 12
Tomis

Descriere

Datare

Cariere

II
p.Chr.

Proconnes

A 5-7

Tomis

cetăţeanul
din Tomis
portret
femeie
pilaştri

A 8-9

Tomis

arhitravă

B 1-3

Barboşi

B4

Barboşi

C8

Tomis

C 11

Barboşi

T1

Tomis

T 10

Tomis

T 13

Tomis

T 18

Tomis

T2

Tomis

T 20

Tomis

T 24
T 26

Tomis
Tomis

T 27

Tomis

cuvă
sarcofag
capac
sarcofag
rel.
funer.
femeie
cu
căţel
relief mitriac
cu Sol
relief cavaler
trac
cu
rhyton
Tyche
tomitană
(tezaur)
st. feminină
drapată scară
st.
funer.
(Epoca
Augustee)
relief
Dionysos
sarcofag
coloane
Cybele
Relief
Dioscur, cal,
coloană
Relief
Pluton,
Proserpina

II
p.Chr.
II
p.Chr.

Indice
confid.
94,2 %

Locaţie

Inv.

MNI

Dokymeion ?

MNA

L 1755

Proconnes

MNA

L
110-bis

Proconnes,
Aphrodisias

MNI

18849

Proconnes

IA Iaşi

1819

Proconnes
Proconnes
Proconnes

II
p.Chr.

II
p.Chr.

Proconnes?

94,52%

Proconnes?
Dokymeion?

33%, 23% MINAC

Proconnes?

94%

I p.Chr. Dokymeion?
Proconnes?

MINAC
2001

MINAC

45%, 44% MINAC

20618

Proconnes

96%

MINAC

5432

Proconnes

94%

MINAC

Proconnes
Proconnes

64%
98%

MINAC
MINAC

6747

Dokymeion?
Proconnes?

34% 26%

MINAC

5430
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T 28

Tomis

Cap Afrodita

T 29

Tomis

T3

Peştera Adam

relief
Heracles
relief mitriac

T 30

Tomis

T 32

Tomis

T 34

Durostorum

T 35

Tomis

T5

Vadu

T 43

Tomis

T 44

Tomis

T6

Tomis

T8

Tomis

S 1-2

Dokymeion?
Efes 2?
Proconnes

57

97%, 52% MINAC

5457

80%

MINAC

1900

MINAC

38
5429

Dokymeion

Noviodunum

relief
Heracles
cavaler trac
la vânat, cu
femeie
bust
masculin
st.fun.Vibius
Severus
portret
Antoninus
Pius
Hecate
triformis
tezaur stânga
Dioscur
tezaur
portret
Caracalla
portret
Constantin ?
sarcofag

Proconnes

82%

MINAC

Proconnes

91%

MINAC

Proconnes

92%

MINAC

5216

Dokymeion

72%

MINAC

15924

Dokymeion,
Efes 2

97%

MINAC

Proconnes

89%

MINAC

2007

Proconnes,
Dokymeion
Proconnes

68%, 37% MINAC

2012

95%

MINAC

Proconnes

95%

MINAC

Proconnes

Tulcea

S 15

Cerna

Cavaler trac

Proconnes

Tulcea

S 16

Casimcea

Cavaler trac

Proconnes

Tulcea

S 17

Cavaler trac

Proconnes

Tulcea

S 18

Valea
Nucarilor
Teliţa

Cavaler trac

Proconnes

Tulcea

S 19

Halmyris

Cavaler trac

Dokymeion

Tulcea

S 4-5

Noviodunum

Proconnes

Tulcea

S 6-7

Noviodunum

Proconnes

Tulcea

S8

Valea
Nucarilor

statuie
masculină
funerară
statuie
feminină
funerară
portret
feminin

Proconnes

Comerţul de marmură al carierelor de la Proconnes şi Dokymeion trecea prin
Nicomedia, capitala Bithyniei, care se afla pe drumurile principale care plecau din
centrul Asiei Mici către nord-vest şi către mare (fig. 1/2). Un drum important
pornea din zona carierelor de la Dokymeion-Sinada, trecea prin Dorylaeion-Nikaia
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şi ajungea la Nicomedia. Un alt drum, către est, unea Nicomedia de Prusias, iar
către vest de Calchedon şi, peste strâmtoare, de Bizanţ. Nicomedia era poarta către
strâmtori şi Marea Neagră, de unde şi rolul ei în comerţul cu regiunile pontice.
Rolul important pe care îl acordă administraţia imperială Nicomediei se vede
în desemnarea lui Plinius cel Tânăr ca guvernator al provinciei Bithynia şi din
corespondenţa extrem de susţinută între acesta şi împăratul Traian. Avansarea
puterii romane către Dunăre, către Dacia, a făcut ca Nicomedia să devină un loc
important din punct de vedere economic si strategic. Armatele romane din Asia
Mică tranzitau către nord spre regiunile Mării Negre şi către sud, spre Syria2.
Plinius îl informează pe împărat sistematic despre ceea ce se întâmplă în jurul
Mǎrii Negre3, implicit despre traficul de călători, negustori, meşteşugari care se
măreşte până la a satura provincia4. Importanţa relaţiilor dintre Asia Mică şi
provinciile dunărene, Moesia, dar şi Tracia, se dezvoltă conducând la un flux de
populaţie dinspre Asia Mică către aceste regiuni. Această relaţie rămâne o
constantă în secolul al II-lea şi în prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr.
Itinerarium provinciarum Antonini Augusti care se referă la expediţia lui Caracalla
în est în 213, menţionează plecarea lui Caracalla de la Sirmium, pe Dunăre, apoi
prin Tracia şi Bizanţ, prin Bithynia, Nicomedia, Nikaia, Juliopolis, Ancyra, Tyana,
Alexandria ad Issum, acelaşi drum circulat şi de mărfurile venite la Dunăre din
Asia Mică. Un studiu recent al lui Octavian Bounegru vorbeşte şi despre o linie
maritimă probabilă între Nicomedia şi Tomis5. Cât priveşte carierele de la
Proconnes, administrate de Cyzic, ele se aflau de asemenea sub impactul
negustorilor şi marmorarilor bithynieni.
Lexic şi prosopografie
Evidenţa epigrafică din Tracia şi Moesia Inferioară aduce date extrem de
importante pentru amploarea prezenţei bithyniene în aceste regiuni. Ea a fost nu
odată comentată de savanţi precum L. Robert6 sau J.B. Ward-Perkins7. Vom relua
totuşi prezentarea completă a acestor mărturii cu unele comentarii filologice.
Cea mai comentată inscripţie provine de la Nicopolis ad Istrum8 şi
menţionează un colegiu de liqwxovoi: este un altar cu dedicaţie către Heracles
2

Barbara Levick, Pliny in Bithynia and what followed, Greece and Rome 2, 1979, p. 119-131.
Plinius, X, 27, 63, 67, 74.
4
Plinius X, 77.
5
O. Bounegru, în L’Africa Romana. Atti del XVI Convegno di studio, Rabat 2004, Roma,
2006, p. 1565.
6
L. Robert, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques, 11-12,
Paris, 1960, p. 35.
7
J. B. Ward-Perkins, PBSR 48, 1980, 23-69.
8
IGBR II, 674, Nicopolis ad Istrum: ajgaqh' tuvchªiº. É Qew'/ JHraklei' É Mavximoı [— — —
]<Ésivou ke; Neivªkwnº É Qeodw'≥r≥o≥ªu uJºpe;≥ªrº É t≥h'≥ı sunovdo≥u Nei<Ékomhdevwn liqo<Éxovwn to;n bwmo;n
É cariªsºsthvrion {caristhvrion}.
3
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aşezat de către doi meşteri, Maximus şi Neikon din Nicomedia, membri ai unei
asociaţii (synodos) de prelucrători ai pietrei (marmură sau un alt material9). Această
asociaţie profesională cu personaje cu loc de obârşie comun presupune existenţa
unei comunităţi nicomediene active în oraş. Aceşti pietrari erau în conexiune cu
carierele a căror marmură o prelucrau. L. Robert avansează, într-una din revenirile
lui asupra acestei inscripţii, ideea că ar putea fi un grup de exportatori de marmură
din Bithynia stabiliţi la Nicopolis ad Istrum10.
Prezenţa pietrarilor bithynieni a lăsat urme în lexicul inscripţiilor de la
Philippopolis, ceea ce ne face să presupunem şi pentru acest centru o prezenţă
importantă bithyniană. Cuvântul ajnexodivastoı cu semnificaţia „a nu fi înstrăinat,
inalienabil” este, după Marcus Tod11, de origine bithyniană, cu precădere folosit la
Nicomedia şi Nikaia. El cunoaşte şi utilizarea lui la Philippopolis şi Butovo.
Într-adevăr o cercetare epigrafică mi-a permis să adaug încă trei inscripţii de
la Philippopolis12, inclusiv cea cu lithoxooi şi trei inscripţii de la Prusa ad
Olympium din Bithynia13. Acest termen nu apare însă în inscripţiile din Scythia
Minor. În schimb un alt cuvânt folosit pentru a desemna sarcofagul este puveloı É
puvailoı pe care J. Kubinska14 îl socoteşte caracteristic pentru Bithynia şi mai ales
pentru Nicomedia. El apare de două ori la Sinope şi o datǎ la Attaleia15. Îl regăsim
folosit în inscripţia unui sarcofag de la Tomis16.
9
Ward-Perkins, op. cit., p. 33 dă exemplul părţii de sud a propylonului din Agora ateniană
lucrată în calcar de către nicomedieni în vremea lui Antoninus Pius.
10
Robert, Documents d’Asie Mineure, Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de
Rome 239 bis, Paris, 1987, p. 112-114.
11
M. N. Tod, Bithynica, AJPh 62, 1941, 2, p. 191-198.
12
IGBR III. 1, 992, Philippopolis: jErevnnioı JHrakliano;ı gerousiasth;ı Filippopoleivthı / ejk
tw'n ijdivwn eJautw/' kai; th'/ sunbivw/ eJautou' Kleopavtra/ Aqhno<Édwvrou kateskeuvase th;n soro;n su;n
tw/' gravdw/. ajnexodivaston: / oJ;ı aj;n de; pwlhvsi, dwvsi tw/' fivskw/ dhnavria [— — — — — — —].
IGBR III. 1, 993, Philippopolis: ªPrºovkla jAnciavlou hJ ka≥i≥; Diª- - - kateskeuvasen th;n soro;nº /
ªsºu;n tw/' gravdw/ eJauth/' ka≥i;≥ - - - - - - - - - - - / ªkºai; toi'ı ejggovnoiı. ajnexodªivaston: oJ;ı aj;n de;
pwlhvsh/ th;n soro;n hJvº / ªtºo;n gravdon, dwvsei eijı to; ªtamei'on denavria - - - - - - - -º.
IGBR III. 1, 1007, Philippopolis: Aujr(hvlioı) Puvrroı oJ kai; Tau'roı É kai; Aujr(hliva)
Crushi÷ı Provklou <hJ suvnbioı aujtou'> Aujr(hlivw/) Poseidwnivw/ / palaistratiwvth/ ejn tw/'
koimhthrivw/ kate<Éskeuvasan qhvkhn ejk tw'n ijdivwn É mneivaı cavrin. ajnexodivastovn te eij'nai
touvtou, É mh; eJ;teron kataqevsqai: eja;n dev tiı tolmhvsei, É dwvsei tw/' iJerw/' tameivw/ (dhn.) lg v
kai; t≥ªh/' povleiº ajvllo tosou'tªonº.
13
IK Prusa ad Olympum 83: ª <ºI IODOª< º zhv-És≥a≥ı≥ e[[≥th p≥zV Aª ä ºEª ä º É ªkºa≥i; oJ uiJo;ı
aujtou' Gavioı z≥hv≥<És≥aı e[th mzV: to; mnhmªei'º<Éon kataskeouasavntwn É Markevllaı th'ı
gunaiko;ı≥ É aujtou' kai; tw'n uiJw'n aujtou' É ª º ajnexodiva≥s≥t≥on s≥ªu;nº t≥ªw/'º É perikhvpw'. eja;n dev
tiı qªeº<Él≥h≥vsei, dwvsei th'/ povlei p≥ros<Éªtºe≥ivmou (dhn.) ÀbfV. : caivrete.
IK Prusa ad Olympum 1064: Polevmwn On[— — —] / dou'loı eiJa≥tw≥'/ {eJautw'/} ª — — º É
kai; gunh; aujtªou'(?) —º -É EB≥ROUS tw'/ aj≥n≥<Édrei; mnh'ma ªajnº<Ée≥xo≥d≥ªivaston — —º É I.NOU tw'/
paidi; ª—?—º É kai; DOMOSHS≥ ª—?—º É IAUTALE≥I≥ ª— —º.É
IK Prusa ad Olympum 1066: — — — É ªejºpi; tw'/ eij'nai auj<Éªtºo; ajnexodivas<Éªtºon su;n tw'/
per≥i<Éªkhvpw/º: oJ;ı de; aj;n aj<Éªpºa≥llotriw≥vsei auj<Éªtºo≥v, ajpodwvsei pros<Éªteºivmou th'/ povlei É dhnavria
ÀdfV. É {vacat} É JRoufi'noı JRouvfªou zhvº<Éªsaºı ej;th ngV ª— — —º É ª— ºASTHSª{sau vac.?} º
14
J. Kubinska, Les monuments funéraires dans les inscriptions grecques de l’Asie Mineure,
Varşovia, 1968.
15
Ibidem, p. 48.
16
ISM II 168.
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Un alt termen asupra căruia ne vom opri este gravdoı, termen care desemnează
trepte, în cazul nostru sarcofag sau stelǎ cu bază cu trepte17, prezent în inscripţii de
la Nicopolis ad Istrum18 şi Philippopolis19. Termenul nu se gǎseşte decât la Eumeneia,
în Phrygia, nu departe de carierele de la Dokimeion şi Synada, unde cuvântul apare
asociat cu altarul funerar (bomos). La Calchedon sarcofagele descoperite in situ
erau aşezate fie pe o bază din blocuri de calcar nefasonate, procedeu răspândit în
Bithynia, fie pe un soclu format din trei trepte, cum existǎ şi în alte părţi ale Asiei
Mici sau în Insule20. Termenul grados trebuie gândit în acest context. Dar în
Scythia Minor nu s-au descoperit asemenea construcţii care să susţină sarcofagele.
Ele erau de cele mai multe ori îngropate în tumuli. Totuşi, avem atestarea unui
asemenea tip de construcţie într-o inscripţie de la Nicopolis ad Istrum21 pusă pentru
un nicomedian, care descrie monumentul cu trepte pe care şi l-a făcut din timpul
vieţii, ca şi în inscripţia de la Philippopolis a unui gerousiast unde se menţionează un
sarcofag (soros) aşezat pe trepte22.
Concluzia pe care o putem trage este că lexicul legat de sarcofage este de
origine bithyniană şi a fost importat odată cu piesele şi cu meşterii bythinieni.
Prosopografia provinciei ne oferă cîteva informaţii în plus asupra legăturilor
cu Bithynia. Este de menţionat în primul rând Phoibos din Nicomedia, autorul
marelui relief mithriac descoperit în peştera La Adam de la Gura Dobrogei, pe
Valea Casimcei23 (fig. 2).
Despre alţi bithynieni, atestaţi în inscripţii, avem mai puţine date: Stratokleus
Prousieus24, despre care L. Robert25 aratǎ cǎ etniconul prousieus vine de la Prusias
pe Hypios sau eventual Prusias pe Mare, amândouǎ în Bithynia; Metrodoros Gaiou
Prousieus apo Hypiou26 este un alt originar din Prusias, la care localizarea este mai
17

Kubinska, op. cit., p. 92.
IGB II, nr. 688.
19
IGB III, nr. 992, 993; MAMA 4. nr.343.
20
N. Asgari, N. Fıratlı, Die Nekropole von Kalchedon, în S. Sahin, E. Schwertheim, J. Wagner
(ed.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens. Festschrift für F.K. Dörner, Études préliminaires
aux religions orientales dans l'Empire Romain 66, Leiden, 1978, p. 1-92.
21
IGBR II, 688, Nicopolis ad Istrum: Q(eoi'ı) ªK(atacqonivoiı)º. É G(avioı) Kornhvlioı
jIouªliano;ı(?)º É Neikomhdeªu;ı zw'nº É kai; fronw'n th;n ªpuramivº<Édan su;n tw'/ uJpokªeimevvw/º É
gravdw/ eJautw'/ kai; ªtw'/ ajº<Édelfw'/ eJautou' ªG(aivw/) Korº<Énhlivw/ Powllivªni zhvsanº<Éti ejvth xV kai;
th'/ ªsumbivw'/ eJauº<Étou' Oujaleriva/ ªzhsavsh/ ejvth — —º É kai; Kornhlªiva/ th'/º É sunbiw/
Pwªllivwnoıº. cai're, paªrodi'taº.
22
Vezi nota 12.
23
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa inv. 33118; descoperit în 1958;
dimensiuni: În. 0,475; l; 0,56; gr. 0,13 m. M.J. Vermaseren, CIMRM II, 1960, p. 365, nr. 2307 a-b;
D.M. Pippidi, StCl 13, 1971, p. 145, nr. 15; ISM I, nr. 374.
ISM I, 374: A. JvWrimoªıº É path;<Ér ajnev<Éqhke<Én.
B. Fl(avouioı) JvWrimoı Fl(aouivou) Makevdonoı oijkonovmoı, kat j ejpitaghvn, É qew'/
ajneikhvtw/ Mivtra/ ajnevqhken eijı ajvlsoı ajpovkrufon. É Eujfravth/ eujvcesqai aJgnw'ı. Foi'boı
Nikomhdeu;ı ejpoivei.
24
ISM II, 248: ª— — —ºn Stratokleu'ı Prousieu;ı ajpo; ª JUpivouº É ª— — ejvmºporoı
ETONª— — — —º.
25
Robert, Etudes Anatoliennes, 1970, p. 230.
26
ISM II, nr.462; G. Papuc, Pontica 7, 1974, p. 307-315: Mhtrovdoı É Gai?ou Prousi<Éeu;ı
ajpo; JUpivou É ejvnporoı zhv<Ésaı kosmivwı É ejvth nhV caivrete.
18
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precisă şi îl confirmă pe L. Robert; Damostratos, fiul lui Heras din Nicomedia27,
Asclepiades al lui Menophilos Nicomedianul, căruia i se zicea Azanitul (din Aizanoi),
Eisidorous Nicomedianul28, Teimokrates al lui Alexandros născut în Nicomedia şi
aparţinând tribului Romailor de la Tomis29 sau cel din inscriptia ISM II. 259. Un
arhitect menţionat în dedicaţia unui balaneion construit în vremea lui Septimius
Severus şi Caracalla la Olbia30 era deopotrivă cetăţean al Nicomediei şi al Tomisului.

Fig. 2. Peştera „La Adam”. Relief mithriac.
Fig. 2. La grote „La Adam”. Relief mithriaque.
27

ISM II, nr. 281. Maria Alexandrescu Vianu, Em. Popescu, RESEE 8, 1970, 2, p. 282-283,
320-321: Damovstratoı É JHra' Neikomedeu;ı {Nikomedeu;ı} ijdiva/ mh<Étre; {mhtri;}
kate<Éskeuvasen zhsavse {zhsavsh/} É semmnw'ı {semnw'ı}: É cai're parode'ta {parodei'ta}.
28
ISM II, 328: Eijsivdwroı≥ É Neikomhdeªu;ıº É eJpta; kai; dªevka ejtw'nº É koima'tai:
qnhvske≥ªin mh; levge tou;ı ajgaqouvıº: É uiJo;ı ejgw; patri; mou'ªnoı ejvhn kai; mhtriv mou — — —
—º É oiJ'ı baªrºu; pevnqo≥ı ªejvqhka katafqivmenoı pro; gavmoioº: É kai; kommoi'ı l≥ªugroi'ı
ajpoduvrontai sunovmaimonº: É Zmuvrnhı ga;r kªai; ejmou' fqimevnwn leivpontai ejvrhmoiº.
29
ISM II 256: Teimokrav<Éthı jAlexavn<Édrou, gevni Nik<Éomhdeu;ı oJ ke; T<Éomivthı fulh'ı É
JRwmevwn { JRwmaivwn}, zhvsaı ejpi<Éteivmwı ejn th'/ Tovmi, z<Éw'n ke; fronw'n eJau<Étw'/ ke; th'/ guneki;
eJau<Étou' jOlpiva/ Kavsta/ ke; É tw'/ ueiJw'/ eJautou' Oujl<Épivw/ Martivnw/, fulh'<Éı JRwmevwn filoteiv<Émon
ejbtovmon povle<Éwı th;n sthlei'da k<a><Éteskevbasa su;n t<Éw/ tovpw/ tw'/ periwris<Émevnw/ oJ ejs<t>iv
moi koinovn É moi pro;ı Kaleivni<Ékon Strofh': ce'<Ére cai're parodi'ta.
30
IGR I, 854 ; B. Latyschev, IOSPE I, nr. 174.
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Analiza pieselor de sculptură
Sarcofagele reprezintă categoria cea mai evident legată de regiunile bithyniene.
Majoritatea exemplarelor descoperite în Dobrogea au pe faţa principală o
tabula ansata centrată, aproape pătrată, cu anse triunghiulare, caracteristică
sarcofagelor din Bithynia31 produse în carierele din Proconnes.
1. Sarcofagul de la Barboşi32 (fig. 3/1)
Sarcofag de foarte mari dimensiuni, descoperit neviolat, cu scheletul şi inventarul
intacte, ultimul format din arme, printre care o lance lungă, astăzi pierdută, şi vase. Pe
cuvă se afla înscrisă cu minium o inscripţie, astăzi complet ştearsă. Tocilescu a făcut un
desen după inscripţie, iar C. Moisil un facsimil pe care îl reproducem.
Inscripţia comporta o siglă la început, nedescifrată până astăzi, apoi ejpi;
jAlfivou Modevstou jAsiavrcou (fig. 3/2). După interpretarea lui L. Robert, acest
personaj este unul şi acelaşi cu Alphenus Modestous, strateg la Cyzic în vremea lui
Septimius Severus. Un frate sau un fiu al acestuia, care purta numele de Alphenus
Arignotus33, a fost curator la Tropaeum Traiani, ca şi comandat al cohortei I
Cilicum, conform unei inscripţii descoperite în Lydia34. Cine a fost înmormântat în
sarcofag este greu de spus în lipsa inscripţiei. Cu siguranţă nu Alphenus Arignotus,
dar poate cineva din aceeaşi familie care îl însoţea în misiunea sa35. Inscripţia cu
minium este executată în locul în care a fost fabricat sarcofagul36, explicându-se
astfel prezenţa numelui eponim, cizicianul Alphenus Modestous, informaţie care,
coroborată cu determinarea marmurii ca provenind din carierele de la Proconnes,
aflate sub jurisdicţia Cyzicului37, ne dă locul de provenienţă al sarcofagului. Tipul
de sarcofag de mari dimensiuni, cu capac în două ape, acrotere mari este
caracteristic pentru aceste cariere.
Ceea ce ne oferă acest sacofag pentru studiul de faţă este atestarea importului,
în Dobrogea, a artefactelor produse în carierele din Proconnes.
2. Sarcofagul agoranomului38 (fig. 3/3)
Marmurǎ de Proconnes. Sarcofagul este bogat decorat atât pe acrotere, cât şi
pe faţa principală a cuvei, cu însemnele meseriei defunctului – un agoranom, după
31

Asgari, Fıratlı, op. cit., p. 37 urm.; G. Koch, H. Sichtermann, Römische Sarcophage, München,
1982, p. 339 urm, 486 urm.
32
Marmurǎ de Proconnes (proba B 4). Dimensiuni: L. :2,34 m.; l. 1,18 m; V. Pârvan, Castrul
de la Poiana, Bucureşti, 1913, p. 112; SEG I, 331; Maria Alexandrescu Vianu, Em. Popescu, op. cit.,
p. 296, cat. 29 şi p. 327-328.
33
IGR IV, 1213.
34
Robert, Istros 1, 1934, p. 216-220; idem, Etudes Anatoliennes, 1970, p. 127.
35
Ibidem.
36
D. Monna, P. Pensabene, Marmi di Asia Minore, Roma, 1977, p. 155 se ocupă de modul de
inscripţionare a blocurilor de marmură care ies din cariere, luând ca exemplu sarcofagul de la Barboşi.
37
Carierele devin proprietate a statului din vremea lui Tiberius, cf. N. Asgari, în Proceedings of the
Xth International Congress of Classical Archaeology, Ankara-Izmir 1973, 1978, I, p. 467 urm.
38
Koch, Sichtermann, op. cit., p. 339.
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Fig. 3. 1. Barboşi. Sarcofag; 2. Barboşi. Inscripţie cu minium (facsimil C. Moisil);
3. Tomis. Sarcofagul agoranomului; 4. Chalcedonia. Acroterǎ de sarcofag (dupǎ Asgari, Fıratlı).
Fig. 3. 1. Barboşi. Sarcofage; 2. Barboşi. Inscription au minium (facsimil C. Moisil);
3. Tomis. Sarcofage d’un agoranome; 4. Chalcédoine. Acrotère de sarcofage (d’après Asgari, Fıratlı).
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interpretarea lui L. Robert39. Sarcofagul a fost adus cu siguranţă dintr-unul din centrele
de prelucrare a marmurii de la Proconnes, mărimea lui nepermiţând transportul
materiei prime neprelucrate. Are aceeaşi construcţie arhitectonică ca şi sarcofagul de la
Barboşi. Decoraţia acroterelor este identică cu cea a unui sarcofag de la Calchedon40
(fig. 3/4). Personalizarea reprezentării cu însemnele funcţiei avute de beneficiar
conduce, eventual, la ipoteza definitivării sarcofagului în Dobrogea.
3. Sarcofag (marmură?) descoperit la Tomis
Piesa a fost publicată, fără inscripţie, de Z. Covacef41 (fig. 4/1). Are forma
primului, cu acroterele decorate cu semipalmete şi acant, într-o versiune
simplificată. În tabula ansata se află o inscripţie. De o parte şi de alta a ei sunt
amplasate reprezentări indicând inventarul unei femei: casetă, oglindă, oinochoe,
femeie aşezată pe o kathedra cu picioarele pe un taburet, un pieptene. Punerea în
pagină a reprezentărilor este asemănătoare cu aceea de pe sarcofagul agoranomului.
Este o lucrare locală executată după tiparul sarcofagelor importate din Bithynia,
decorate deseori cu obiectele definitorii ale statutului defunctului.
Alte sarcofage din aceeaşi categorie:
• Sarcofagul lui Alexandros, fiul lui Zmaragdos42 (fig. 4/2), din marmură de
Proconnes, având în acroteră un portret funerar în cochilie, datând de la
sfârşitul sec. II e.n.;
• Sarcofagul lui Damostratos, fiul lui Heras43 (fig. 4/3), din marmură de
Proconnes. Nedecorat, cu tabula ansata pentru inscripţie;
• Sarcofag cu inventar bogat de la Callatis44 (fig. 4/4), cu tabula ansata fără
inscripţie. Marmură. Suprafaţa nu a fost şlefuită;
• Sarcofagul lui Metrodoros de la Tomis45, originar din Prusias ad Hypium,
executat în calcar de dimensiuni ceva mai mici (L. 2,07 m. l. 89,8 cm.In.
Totala cca 1,50).
Toate aceste piese sunt produse ale carierelor din Proconnes sau ale unor
meşteri care reproduceau în piatră locală sarcofagele de tip proconnesian. Uneori
aceste sarcofage aduse din Proconnes gata construite sunt personalizate în atelierele
locale. O observaţie similară a făcut şi H. Gabelmann pe sarcofagele din Italia de
nord, dintre care unele provin din carierele din Proconnes, aduse pe mare până la
Ravenna şi adaptate gustului comanditarului în ateliere locale. Astfel putem explica
asemănarea arhitectonică dintre sarcofage tomitane şi sarcofage de la Modena,
39

Robert, BullÉp 1962, p. 229; idem, Hellenica XII, 1964, p. 209; idem, Études Anatoliennes.
Sur des inscriptions de l'Asie Mineures, 1937, p. 219, n. 3; idem, Hellenica XI, cap. III, p. 26, nota 5.
40
Asgari, Fıratlı, op. cit., catalog SR. 2. p. 41, pl. XIV. fig. 26.
41
Zaharia Covacef, Arta sculpturalǎ în Dobrogea romană. Secolele I-III, Cluj-Napoca, 2002,
p. 228, pl. 41.3.
42
Alexandrescu Vianu, op. cit., p. 281, cat. 2, fig. 7.
43
Eadem, p. 282, no. 3, fig. 11.
44
A. Rǎdulescu et alii, Pontica 6, 1973, p. 247 urm, fig. 1.
45
G. Papuc, Pontica 7, 1974, p. 307 urm., fig. 1.
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Ferrara, Verona, care intră în grupa ravennată46. În ceea ce priveşte decoraţia
acroterelor marelui sarcofag cu simboluri de la Tomis, analogia foarte strânsă pe care
o oferă un sarcofag de la Calchedon47 nu poate să nu ne atragă atenţia asupra
identităţii comune a atelierului, care trebuie să se fi aflat de asemenea în zona de
iradiere a Proconnesului. Calchedonul se află pe drumul antic ce leagă Nicomedia de
Propontida, chiar la strâmtorile care conduc în Marea Neagră. Aspectul general al
necropolei de la Calchedon, proporţia dintre sarcofagele de marmură şi cele din piatră
locală, simplitatea lor, decorate de cele mai multe ori doar cu o tabula ansata aşezată
pe faţa lungă a sarcofagului, este foarte apropiat de ceea ce găsim în necropolele din
Scythia Minor. Tabulae ansatae de aceeaşi formă (tipul 1 şi 2)48 (fig. 5/1) se găsesc,
în afară de Calchedon, cel mai adesea în Bithynia şi la Byzantion49, de partea cealaltă a
Bosforului, în secolul al III-lea. Studiul necropolelor din NV Asiei Mici a condus-o
pe N. Asgari la concluzia că locul de origine al acestui tip de sarcofag se află în
Bithynia, în atelierele de la Proconnes, unde lucrau meşteri din Nicomedia. Marfa lor
se răspândeşte odată cu ei în Macedonia, la Salonic, la Thasos, în Balcani, în Marea
Neagră şi în Italia de Nord50.
Un tip înrudit, dar caracterizat printr-o rozetă care decorează frontonul foarte
ascuţit, poate fi întâlnit pe un sarcofag de la Marcianopolis (fig. 4/5) descoperit în
1967 şi pe altul, din Dobrogea51, cu analogii în necropola de la Tyr52, (fig. 4/6) pe
coasta siriană, unde se află importuri masive din carierele de la Proconnes.
Mai greu de explicat este sarcofagul descoperit în teritoriul Philippoppolis, la
Maraša53, (fig. 5/2) din piatră locală cu o tabula ansata care ocupă întreaga latură
lungă a cuvei. Sarcofagul (sorovı54) este destinat unui Hermogenes beneficiarius,
după o modă care poate fi găsită în mediul italic, în a doua jumătate a secolului I,
pe un sarcofag de la Pisa şi pe altul de la Ariccia55. Un exemplar care poate intra în
aceeaşi categorie este cel descoperit în Dobrogea, aflat la Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” – Muzeul Naţional de Antichităţi56 (fig.5/3), din piatră locală, cu
acroterele decorate cu Thanatoi, un motiv care apare relativ des pe sarcofagele
dobrogene. Acelaşi motiv poate fi reîntâlnit pe un sarcofag de la Romula, aflat la
muzeul din Caracal57 (fig. 5/4), ceea ce atestă prezenţa unor meşteri dependenţi de
46

H. Gabelmann, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, Bonn, 1973, p. 191.
Asgari, Fıratlı, op. cit., p. 79, cat. SR 16, fig. 36.
48
Asgari, Fıratlı, op. cit. p 37.
49
Ibidem, p. 49.
50
Iibidem, p. 50.
51
Alexandrescu Vianu, op. cit., p. 287, cat. 11, fig. 43.
52
Ward-Perkins, op. cit., p. 44, pl. XII b.
53
IGB III, 990
54
Kubinska, op .cit., p. 32. Termenul este folosit în Asia Mică, cu precădere la Hierapolis în
Phrygia, pe sarcofage ce provin din carierele de la Dokimeion, cf. Gloria Ferrari, Il Commercio dei
sarcofagi asiatici, Roma, 1966, p. 90 urm. şi Aphrodisias în Caria. În Dobrogea îl găsim folosit pe un
sarcofag de la Noviodunum (Alexandrescu Vianu, op. cit., no. 26, fig. 8-9; ISM I, 275) al unui
gerusiast de la Histria pe nume Alexandros.
55
Koch, Sichtermann, op. cit., p. 38, fig. 6-7, notele 33, 34.
56
MNA, inv. L 2028.
57
Koch, Sichtermann, op. cit., fig. 361.
47
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Fig. 4. 1. Tomis. Sarcofag (dupǎ Z. Covacef,) ; 2. Tomis. Sarcofagul lui Alexandros, fiul lui Zmaragdos ;
3 Tomis. Sarcofagul lui Damostratos, fiul lui Heras ; 4. Callatis. Sarcofag ; 5. Marcianopolis. Sarcofag;
6. Tyr. Sarcofag (dupǎ Ward Perkins).
Fig. 4. 1. Tomis. Sarcofage (d’après Z. Covacef,) ; 2. Tomis. Sarcofage d’Alexandros, le fils de
Zmaragdos ; 3. Tomis. Sarcofage de Damostratos, fils de Heras ; 4. Callatis. Sarcofage ; 5. Marcianopolis.
Sarcofage; 6. Tyr. Sarcofage (d’après Ward Perkins).
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Fig. 5. 1. Tabulae ansatae. (dupǎ Asgari, Fıratlı); 2. Philippopolis.
Sarcofag (dupǎ IGB III, nr. 990) ; 3. Dobroudja. Sarcofag, MNA L 2 028.
Fig. 5. 1. Tabulae ansatae. (d’après Asgari, Fıratlı); 2. Philippopolis.
Sarcofage (d’après IGB III, nr. 990) ; 3. Dobroudja. Sarcofage, MNA L 2028.
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aceleaşi modele în cele două provincii. Tabula ansata împreună cu ansele în formă de
trapez ocupă aproape toată suprafaţa laturii lungi. Forma ei este de tipul 2 din
clasificarea Asgari, Firatli58. Originea lor nu este cunoscută, dar la Roma acest tip nu
există. Prezenţa lui la Philippoppolis, o zonă intens influenţată, după cum am văzut,
prin atestările epigrafice, cât şi prin forme lexicale, de către Bithynia, ne conduce, de
asemenea, către această regiune, ca sursă de influenţă a tectonicii sarcofagului.
Dacă la cazurile luate în discuţie până aici amprenta bithyniană este clară, analiza
pieselor de sarcofag decorate cu ghirlande naşte mai multe semne de întrebare. Importuri de sarcofage cu ghirlande semifabricate au existat, de vreme ce ni s-a păstrat unul
la Odessos (Varna)59, dar ele nu par să fi fost numeroase. Sarcofagele cu ghirlande
legate de carierele de la Proconnes nu sunt numeroase. Sarcofagele cu amoraşi aşezaţi
pe console care poartă ghirlande sunt în conexiune cu carierele de la Proconnes. Şi
dacă vorbim de legăturile dintre sarcofagele din Moesia Inferior şi Dacia Inferior, stabilite prin carierele de la Proconnes şi meşterii nicomedieni, putem invoca şi sarcofagul
Ghica de la Romula (fig. 6/1), decorat cu amoraşi pe console care cântă din diferite
instrumente muzicale, Nike la colţuri, personaje masculine sub arcade, o friză cu vânătoare de animale. Acest sarcofag nu are paralele apropiate nicăieri şi pare a fi o interpretare locală, la comandă, a unor modele din nord-vestul Asiei Mici60. Acest sarcofag
presupune existenţa unor ateliere locale care aveau un standard calitativ destul de înalt.
Un alt centru de producţie care trebuie luat în consideraţie pentru zona de care ne
ocupăm este Dokimeion (Phrygia). Aici se prelucrau marmurile din carierele de la
Afyon şi Synnada (Phrygia). Producţia atelierelor de la Dokimeion era transportată pe
uscat până la Nicomedia, de unde lua calea maritimă către regiunile cele mai variate ale
Imperiului61. Alte porturi prin care plecau produsele lor se aflau la Marea Egee, Izmir
sau poate Efes şi poate Antalya (Attaleia) sau Perge (?)62. Producţia acestor ateliere era
la scară industrială. După opinia lui G. Koch, între 140-260 p.Chr. s-au produs între
10.000 şi 25.000 de sarcofage, anual cca 80–200 de exemplare63.
Fragmentul de sarcofag de la Durostorum64 (fig. 6/2), cu Nike de colţ, care
ocupă întreaga înălţime a cuvei sarcofagului şi ghirlandă de frunze de care atârnă
un ciorchine, un Hermes deasupra ghirlandei, este o producţie a unui atelier local
după modele din Dokimeion65 datate în jur de 140–155. Nike este o variantă a
tipului 2 de pe sarcofagele cu ghirlande din tipologia lui Waelkens66, datate traianic
târziu - hadrianic timpuriu. În mâna stânga, lăsatǎ în jos, ţine o ramură de palmier.
Dreapta pe ghirlandă. La Tomis ghirlanda nu are fructe.
58

Asgari, Fıratlı, op. cit., p. 37.
T. Gerasimov, IzvestijaVarna 5, 1969, p. 62, fig. 8.
60
Koch, Sichtermann, op. cit., p. 342.
61
G. Koch, Sarcophage der Römischen Kaiserzeit, Darmstadt, 1993, p. 12; Ward-Perkins, op.
cit., p. 30; M. Waelkens, Dokimeion. Die Werkstatt der repräsentativen kleiasiatischen Sarkophage,
Berlin 1982, pl. 31 (harta descoperirilor).
62
Ibidem, p. 12.
63
Ibidem, p. 121.
64
Alexandrescu Vianu, op. cit., p. 298, cat. 33, fig. 12.
65
Waelkens, op. cit., p. 26, no. 27- Rom G 3, pl. 4/1.2; 5/1.2. Izmir G 2, p. 28, pl. 7/1-4.
66
Waelkens, op. cit., p. 11.
59
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Fig. 6. 1. Romula. Sarcofagul „Ghica”; 2. Durostorum. Sarcofag; 3. Tomis. Stela lui Hermogenes;
4. Prusias ad Hypium. Stelǎ funerarǎ.
Fig. 6. 1. Romula. Sarcofage „Ghica”; 2. Durostorum. Sarcofage; 3. Tomis. Stèle de Hermogenes;
4. Prusias ad Hypium. Stèle funéraire.
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Fig. 6. 5. Odessos. Stela lui Noumenios, fiul lui Artemidoros; 6. Bithynia. Stelǎ funerarǎ;
7. Milet. Stelǎ funerarǎ.
Fig. 6. 5. Odessos. Stèle de Noumenios, fils d’Artemidoros; 6. Bithynia. Stèle funéraire;
7. Milet. Stèle funéraire.

Concluzia care se poate trage din examinarea sarcofagelor descoperite în
spaţiul vest-pontic este că există o relaţie directă a acestei regiuni cu centrele de
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marmorari din Proconnes şi de la Dokimeion. Atelierele legate de carierele de
marmură adunau meşteri din diverse centre care fie îşi exportau marfa pe uscat şi
mare, fie călătoreau cu materialul şi creau ateliere locale unde o prelucrau după
modelele aduse cu ei. Astfel se explică uniformitatea producţiei pe arii întinse şi
asemănarea izbitoare între piese din centre depărtate. Faptul că în Dobrogea există
câteva sarcofage importate nu poate fi pus sub semnul îndoielii. Sarcofagele din
marmură de Proconnes urmează îndeaproape tipurile din nord-vestul Asiei Mici.
Necropolele de la Nicomedia, Calchedon, Cyzic oferă acelaşi aspect cu cele de la
Tomis sau din Nordul Dobrogei, Barboşi, Noviodunum etc. Sarcofagele din calcar
local reproduc şi ele acelaşi tip.
Stele funerare
Un element mai puţin subliniat până acum este aspectul comun al stelelor
funerare numite de noi, într-un studiu mai vechi67, „de tip est grecesc” cu cele din
zona Calchedon - Bizanţ.
Penetraţia modelelor sau chiar a pieselor lucrate în centrele de marmorari din
Calchedon şi zonele învecinate începe încă de la sfârşitul epocii elenistice, aşa cum
putem deduce din asemănarea izbitoare dintre două reliefuri cu banchet eroic, unul
de la Calchedon (fig. 7/1), al doilea de la Callatis (fig. 7/2). Ele au fost datate, după
relief, în secolul al III-lea - începutul secolului al II-lea a.Chr.68. Înserierea
reliefului de la Callatis în seria monumentelor dedicate unor strategi locali69
coboară această piesă cel mai devreme în secolul al II-lea a.Chr.
Numeroase piese atestă legătura dintre atelierele de stele funerare de la Tomis
şi cele din Bithynia. Unele stele funerare par să fi fost importate gata executate,
numai inscripţia adăugându-se în cetatea de la Marea Neagră. O asemănare
izbitoare, dată de forma stelei cu câmpul reliefului foarte plat, arcuit în partea
superioară, forma acroterelor şi tipul banchetului funerar, apare între stela lui
Hermogenes de la Tomis70 (fig. 6/3) şi o stelă de la Prusias ad Hypium71 (fig. 6/4).
Un alt grup unitar este constituit de stela lui Noumenios, fiul lui Artemidoros,
probabil de la Odessos72 (fig. 6/5), care prin forma ei alungită şi îngustă stă alături
67
68

II, 161.

69

Alexandrescu Vianu, Dacia N.S. 29, 1985, p. 5779.
E. Pfuhl, H. Moebius, Die ostgriechischen Grabreliefs, Mainz, 1977-1979, II, nr. 1549. ISM

Alexandrescu Vianu, StCl 24, 1986, p. 104.
MNA, inv. L 1714; Alexandrescu Vianu 1985, no. 106 bis; S.Conrad, Die Grabstelen aus
Moesia Inferior, Leipzig, 2004, cat. 137, pl. 45.3.
71
Pfuhl, Moebius, op. cit., nr. 1708. Această asemănare a fost observată şi de Conrad, op. cit., p. 67.
72
MNA inv. L 581. Robert, Revue Philologique 33, 1959, p. 235; idem, Berytus 16, 1966,
p. 20; Alexandrescu Vianu 1985, no. 154; Colecţia Mavros. După Gr. Tocilescu, Monumentele
epigrafice şi sculpturali ale Muzeului naţional de Antichităţi din bucureşti, Bucureşti, 1902, p. 411,
no. 89 ar proveni din Grecia, după S. Ferri, Arte romana sul Danubio, p. 364. 488 provine de la
Euxeinograd, iar după I. Stoian, Tomitana. Contribuţii la istoria cetăţii Tomis, Bucureşti, 1962,
p. 207, no. III, 12; poate fi de la Tomis, iar după G. Mihailov, IGB I2 nr. 206 bis de la Odessos;
Conrad, op. cit., p. 129, no. 6, pl. 24.2.
70
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Fig. 7. 1. Calchedon. Relief cu banchet eroic; 2. Callatis. Relief cu banchet eroic.
Fig. 7. 1. Calchedon. Relief à banquet héroïque; 2. Callatis. Relief à banquet héroïque.
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de stela lui Herakleos al lui Demyleos73, o stelă din Bithynia74 (fig. 6/6) şi o stelă
de lângă Milet75 (fig. 6/7). Cum lucrau aceste ateliere pentru oraşe diferite se poate
vedea din trei exemple a căror origine comună de atelier este evidentă: stela de la
Messembria76 (fig. 8/1) de la sfârşitul secolului I, cea de la Odessos77 (fig. 8/2) din
aceeaşi vreme şi stela lui Flavius Capito de la Tomis78 (fig. 8/3) din vremea Flaviilor.
Nu voi mai insista asupra acestei koiné a artei funerare bithyniano-moesică, atât de
evidentă. Problema discutată de nenumărate ori a unor ateliere la Odessos, care au creat
un tip de stelă funerară cu banchet, în care banchetantul poartă coroană funerară,
schemă repetată pe zeci de piese de-a lungul secolelor, capătă altă anvergură dacă
aceste piese sunt inserate în întreaga arie de care am vorbit. Cu siguranţă, atelierele de
la Odessos au funcţionat, dar este probabil că au fost direct sau indirect sub controlul
meşterilor bithynieni, care odată cu marmura, au adus şi modelele respective. Ecoul lor
s-a făcut simţit şi în oraşele greceşti din Scythia Minor.
Nu voi părăsi domeniul artei funerare înainte de a discuta un fragment de
stelă funerară descoperit la Valul lui Traian79, o producţie artizanală, care însă, prin
decoraţia sa cu pilaştri laterali împodobiţi cu vrej de acant, semipalmete şi capitel,
ne conduce către problematica următoare. Este vorba de tipul de capitele pe care îl
regăsim atât în spaţiul învecinat, la Odessos, cât şi în cel mai îndepărtat, la Pergam.
Acest tip de capitele, descendente ale unor modele asiatice lucrate în umbra
carierelor de la Proconnes, cum ar fi capitelul decorativ de pilastru de la
Asclepieonul din Pergam, din al doilea sfert al secolului al II-lea p.Chr., sau cel de
la Odessos, probabil de epocă severică80, ar fi – după Ward-Perkins – o interpretare
simplificată, provincială, a capiteleleor din secolul I p.Chr.de la Efes81. Ajungem
astfel la grupul de piese descoperit de V. Pârvan la nord de portul antic al
Tomisului, alcătuit din mai multe capitele, o arhitravă, un cap de statuie feminină,
statuia masculină a unui personaj purtând togǎ (fig. 9) şi o altă statuie feminină,
acefală. Mai târziu, în 1960, săpăturile arheologice au scos la iveală alte cinci
blocuri mari de marmură, parţial lucrate şi un strat gros de aşchii de marmură. Abia
schiţate, aceste piese urmau să devină arhitrave, cornişe, frontoane. Este probabil
că V. Pârvan nu a luat din săpătura lui decât piesele mai importante, lăsând restul pe
loc. Ele au fost publicate individual în publicaţii diferite. În 1992 am procedat la o
analiză a întregului ansamblu ajungând la concluzia că piesele datează din aceeaşi
vreme şi erau destinate unui ansamblu arhitectonic82. Cu acelaşi prilej am arătat, la
sugestia arhitectului grec M. Corres, că era vorba probabil de o clădire de tip scenae
73

IGB I, 177bis; Pfuhl, Möbius, nr. 1736; Alexandrescu Vianu, op. cit., nr. 145; Conrad,
op .cit., p. 131, nr. 15, pl. 24/1.
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Pfuhl, Möbius, op .cit., nr. 1 157.
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Ibidem, nr. 1681.
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Ibidem, nr. 1660.
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Ibidem, nr. 1661.
78
Ibidem, nr.1782.
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Z. Covacef, Pontica 14, 1981, p. 280 urm.
80
Ward-Perkins, op. cit., p. 55, no. 13-14, pl. 18 a-b.
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Ibidem, p. 55.
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Alexandrescu Vianu, ArchAnz 3, 1992, p. 453-467.
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Fig. 8. 1. Messembria. Stelǎ funerarǎ; 2. Odessos. Stelǎ funerarǎ; 3. Tomis Stela lui Flavius Capito.
Fig. 8. 1. Messembria. Stèle funéraire; 2. Odessos. Stèle funéraire; 3. Tomis. Stèle de Flavius Capito.
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Fig. 9. 1 (a-b). Tomis. Personaj masculin în togǎ; 2. Tomis. Cap de statuie feminivǎ.
Fig. 9. 1. Tomis. Personnage en togue ; 2. Tomis. Tête de personnage féminine.

frons. Am analizat, împreună cu echipa de cercetători pomenită anterior83, marmura
acestor piese, inclusiv pe a acelora descoperite în 1960, constatând că toate provin
din carierele de la Proconnes. Observaţiile arheologilor constănţeni au fost că piesele
descoperite în 1960 se aflau într-un atelier de prelucrare a marmurii84.
Adaug la aceasta şi piesele descoperite de V. Pârvan şi leg acest atelier de
prezenţa apropiată a portului, care a permis descărcarea blocurilor de marmură
parţial finisate în apropiere şi prelucrarea lor de către marmorari. După opinia lui
83
84

Supra, p. 2.
V. Canarache, Muzeul de Arheologie din Constanţa, Constanţa, 1967, p. 101.

76

Maria Alexandrescu-Vianu

24

Ward-Perkins, pilaştrii şi capitelele sunt de tip nicomedian. Poate ar fi mai prudent
să îi încadrăm într-o koiné microasiatică, cu tipuri care aici au putut fi aduse de
meşterii nicomedieni care lucrau la faţa locului, în funcţie de comenzi. În acest lot
de descoperiri se află şi statuia „cetăţeanului de la Tomis”, care după părerea mea
datează în jur de 170 p.Chr.85 O trăsătură caracteristică şi mult comentată a acestui
portret este coafura stilizată în bucle rotunde, schematice, de influenţă palmireană86.
Personal, fără a adera la această opinie, am admis un aport greco-oriental la acest
portret, altminteri foarte influenţat de portretistica romană, în care se poate detecta
o influenţă siriană. Această componentă a fost adusă aici de meşterii nicomedieni87.
Un asemenea exemplu este statuia masculină cat. 8088 de la Nicomedia, de epocă
hadrianeică, aflată astăzi la Muzeul din Istanbul. Este vorba de un palliatus aşezat
pe o plintă, realizat într-un stil provincial, mai sumar şi mai schematic decât statuia
tomitană, dar apropiată ca model. Statuia nicomediană are coafura redată în bucle
rotunde lipite de cap, barba este executată în aceeaşi tehnică, nasul este proeminent
şi coroiat, urechile sunt disproporţionat de mari. Bărbatul poartă sandale. Draperia
este stilizată într-o întretăiere de falduri asemănătoare statuii tomitane, inclusiv
marginea inferioară, îngroşată, a himationului. Statuia tomitană este de o calitate
mult superioară şi este cu siguranţă opera unui meşter mult mai abil, care a vrut să
creeze un adevărat portret. Dar tehnici comune apropie cele două statui. În acest
orizont poate fi încadrat şi portretul de la Bessapara, lângă Plovdiv, aflat la Muzeul
Naţional de Arheologie din Sofia89. Elemente de influenţă siriană, trecute prin
filiera microasiatică, mi s-a părut că recunosc şi într-o altă sculptură descoperită în
acelaşi ansamblu90, un portret feminin datând din jur de 170 p.Chr.
Statui de cult
Tyche tomitana91 (fig. 10/1)
Statuia reprezintǎ o imagine sincreticǎ în care parte dintre atributele zeiţei
sunt trecute micului personaj bărbos de la picioarele ei: coroana muralǎ, prora de
corabie şi pomişorul. Zeiţa poartă o mantie care îi acoperă capul, umerii şi întreg
spatele; pe cap are o diademă dantelată, în mâna stângă poartă cornucopia, iar în
mâna dreaptă, îndoită din cot către faţă, ţine lancea (?). Personajul masculin de la
picioarele ei iese dintr-un caliciu de acant, se sprijină pe o proră de corabie şi are de
partea cealaltă un pomişor, imagine sincretică a dualităţii mare-uscat, ceea ce ne
85

Vezi supra, nota 32; Maria Alexandrescu Vianu, JDAI, 110, 1995, p. 316, cat. 24.
Această coafură l-a determinat pe D. Dimitrov, urmat de G. Bordenache, să presupună
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87
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Asia Minor, Londra, 1966, p. 20.
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Ibidem, cat. 81.
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Rumjana Milčeva, Rőmische Porträts im Archäologischen Nationalmuseum Sofia, 2005,
p. 49, cat. 23.
90
.Alexandrescu Vianu, op. cit., p. 314, cat. 21, fig. 21/k.
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G. Bordenache, StCl 6, 1964, p. 167-175; eadem StCl 12, 1970, p. 136-138. Alexandrescu
Vianu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis: inventarul unui templu, Dacia N.S. 53, 2009 (sub tipar).
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conduce mai de grabă la o reprezentate alegorică a oraşului Tomis, decât spre o
imagine a lui Pontos, cum o vedea G. Bordenache. În acelaşi sens explicăm şi
coroana murală pe care o poartă pe cap. Asocierea lui Tyche cu Pontos este
reprezentată pe monedele de la Tomis92, ultimul purtând însă cleşti de crab pe cap,
aluzie la caracterul lui marin. Această creaţie eclectică pare să fi fost executată
pentru metropola pontică. Ea intră într-o serie destul de bogată care începe în epoca
elenisticǎ cu Tyche de la Antiochia şi merge până la Tyche de la Prusias ad
Hypium (fig. 10/2), la care mă voi opri mai mult, căci oferă indicii pentru statuia
tomitană. Produs al atelierelor bythiniene, această sculptură barocă prin contrastul
puternic de lumini şi umbre, prin abundenţa simbolurilor, este o capodoperă a
genului. Drapajul amplu, cu falduri adânci, grele, în care trepanul curent este
folosit din abundenţă, coroana de frunze de deasupra diademei, cornul abundenţei
bogat, ca şi micul Plutos, care trimite la statuia Eirenei a lui Kephisodotos, sunt în
spiritul baroc al atelierelor microasiatice cu programată conexiune cu sculptura
secolului al IV-lea clasic. Creaţia de la Tomis, deşi mai simplă în multe privinţe,
urmăreşte acelaşi spirit. Drapajul are ca model statuile greceşti din sec. IV a.Chr.,
fiind îmbogăţit cu accentul baroc al micului personaj de la picioarele zeiţei. Cornul
abundenţei (cornu copiae) urmează îndeaproape modelul celei de la Prusias:
fructele sunt aceleaşi: ananas, mere aşezate peste frunza de viţă cu frunzele marcate
cu găuri de trepan, sub ea ciorchine de strugure. Capul uşor întors, figura rotundă,
cărnoasă, cu privirea vagă, sunt asemănătoare. Figura propriu-zisă a Fortunei este
foarte aproape de un portret de la Nicomedia93, poate al Sabinei, soţia lui Hadrian
(fig. 10/3), în care regăsim acelaşi contur moale, rotund al feţei, gura cu buze pline,
protuberante, coafura cu părul împărţit de o cărare mediană, cu intervenţii
superficiale ale trepanului, fruntea triunghiulară, obrajii plaţi, diadema dantelată.
Diferenţele vin din cronologia uşor diferită, statuia de la Nicomedia fiind ceva mai
timpurie. Cât priveşte personajul masculin (fig. 11/1), aspectul musculos, cu
planuri bine delimitate, cu lumini şi umbre puternice, efect al folosirii trepanului,
mai ales la caliciul de frunze, aminteşte foarte bine de decoraţia pilaştrilor clădirii
monumentale de la Tomis din care s-au păstrat câteva elemente 94. Figura îndreptată
către zeiţă, cu barba despicată în două şuviţe, cu pomeţii osoşi pe o figură plată, cu
părul în şuviţe lungi în care se joacă mult pe umbre şi lumini, sunt asemănătoare
unui portret al lui Commodus de la Nicomedia (fig. 11/2), aflat la muzeul din
Istanbul, ca şi mica figură alegorică de pe un relief provenind şi el de la Nicomedia
(fig. 11/3). Figura sincretică creată pentru a întruchipa oraşul Tomis, metropola
92

B. Pick, K. Regling, Die Antiken Mûnzen von Dakien und Moesien, I/1, Berlin, 1910,
pl. VII. 22. Pe monedele de la Tomis apar patru scheme iconografice ale lui Tyche: Tyche din profil cu
piciorul sprijinit pe o proră de corabie, cu un drapaj lung, desfăşurat de piciorul ridicat. Pe cap poartǎ
calathos, cornul abundenţei în mâna stângă, sceptru în dreapta, cf. Pick, Regling, op. cit., pl. VII.15.
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Inan, Alföldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Portätplastik aus der Turkei.
Neue Funde, Mainz, 1979, no. 50, pl. 44, 1-4.
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Alexandrescu Vianu, ArchAnz 1992, p. 453-467 cu bibliografia precedentǎ. Seamǎnǎ cu un
pilastru de la Cyzic, Metroon. Muzeul din Istanbul, M. Squarciapino, La Scuola di Aphrodisias,
Roma, 1943, p. 62-63, pl. M.
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oraşelor vest pontice, trebuie să fi fost o creaţie locală, la care au lucrat meşteri
nicomedieni, grupaţi într-unul din atelierele ce vor fi funcţionat la Tomis.

Fig. 10. 1. Tomis. Tyché avec Tomis; 2. Prusias ad Hypium. Tyche; 3. Capul zeiţei Tyche;
4. Nicomedia. Sabina ? (dupǎ J. Inan, E. Alföldi Rosenbaum).
Fig. 10. 1. Tomis. Tyché avec Tomis ; 2. Prusias ad Hypium. Tyché; 3. la Tête de Tyché ;
4. Nicomedia. Sabina ? (d’après J. Inan, E. Alföldi Rosenbaum).

27

Ateliere de sculptură în Moesia Inferior. 2 Relaţiile cu Bithynia

Fig. 11. 1. Tomis. Reprezentarea oraşului; 2. Nicomedia. Commodus; 3. Nicomedia. Relief.
Fig. 11. 1. Tomis. Représentation de la ville; 2. Nicomedia. Commodus; 3. Nicomedia. Relief.
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Ceea ce am prezentat aici este începutul unei cercetǎri privind prezenţa
centrelor de sculptură microasiatice în Moesia Inferior, despre care s-a vorbit la
modul general, de multă vreme, fără a se încerca o diferenţiere între diversele
centre. Studiul de faţǎ s-a oprit asupra Bithyniei, fără a epuiza subiectul. Multe alte
monumente îşi aşteaptă analiza şi pot spune de pe acum că lista pe care am
înfăţişat-o aici poate fi îmbogǎţitǎ cu alte piese.
Relaţiile cu atelierele bithyniene au început încă din epoca elenistică. Odată
cu exploatarea intensivă şi centralizarea administrativă a carierelor de marmură,
migraţia meşterilor şi exportul atelierelor s-a intensificat. Cu siguranţă, putem situa
începutul acestui proces cel puţin în epoca lui Traian. El se va dezvolta şi va
parcurge întreaga antichitate până în epoca bizantină.
LES ATELIERS DE SCULPTURE DE LA MÉSIE INFÉRIEURE
RÉSUMÉ

L’étude continue les recherches de l’auteur sur les ateliers de sculpture de la
Mésie Inférieure et leurs connexions avec des centres de production de l’Asie
Mineure, notamment de la Bithynie. Le rôle des carrières de marbre de Proconnes
et de Dokimeion sont mises en évidence, ainsi que les connexions avec des centres
tels que Nicomédie, Cyzique, Byzance, Calcédoine. L’auteur a utilisé les sources
épigraphiques, philologiques et archéologiques.

ABREVIERI
AAR

Analele Academiei Române

AARMSI
ActaMN

Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice,
Bucureşti
Acta Musei Musei Napocensis, Cluj

AIIAIaşi

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologiei, Iaşi

AIIACluj
AnnCagliari

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj
Annali della Facoltà di Scienze Politiche. Università di
Cagliari
Arhivele Olteniei, Craiova
Archäeologischer Anzeiger, Berlin
Archaeologiai Értesitö, Budapesta
Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz
Arheološki Vestnik, Ljubljana
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti
Bibliotheca Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne, Bucureşti

AO
ArchAnz
ArchErt
ArchKorr
ArhVestnik
BAI
BCMI
BMA
CCA
CCDJ
Dacia
D.J.A.N. Cluj
DRH
GSAD
GZMB
IDR
IG
IGBR II
IGBR III/1
IGBR III/2
IK
IK Prusa ad Olympum
ISM
Istros
IzvestijaSofia

Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti
Godisnik Serbskog Arheološkog Društva, Beograd
Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosnie i Hercegovine,
Sarajevo
Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti, 1957-1988
Inscriptiones Graecae, Berlin
Georgi Mihailov (ed.), Inscriptiones graecae in Bulgaria
repertae, 2. Inscriptiones inter Danubium et Haemum
repertae, Sofia 1958.
Georgi Mihailov, Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae,
III/1, Sofia, 1961
Georgi Mihailov. Inscriptiones inter Haemum et Rhodopem
repertae. Fasciculus prior: Territorium Philippopolis, III/2,
Sofia,1970.
Inschriften Kleinasiens, Bonn
Thomas Corsten, Die Inschriften von Prusa ad Olympum. 2
vol., Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 39-40,
Bonn 1991-1993
Inscripţiile din Scythia Minor, Bucureşti
Anuarul Muzeului Brăilei, Brăila
Izvestija na Arheologičeski Institut, Sofia

S C I V A, tomurile 59–60, Bucureşti, 2008–2009, p. 333-334

334
JahrbRGZM
JahresschriftHalle
KSMoskva
MemAntiq
NAC
NotSc
NSb
PAS
RendAccPont
RendBologna
RAEstVest

Abrevieri
Jahrbuch des Römisch-Germanischen entralmuseums, Mainz
Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Halle
Kratkie Soobščenija Instituta Arheologii, Moscova
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
Numismatica e Antichità Classiche Quaderni Ticinesi,
Lugano
Notizie degli scavi del antichità, Milanao-Roma
Numismaticky Sbornik, Praga
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Berlin
Rendiconti Atti della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia, Roma
Rendiconti della Reale Accademia di Scienze dell'Istituto di
Bologna. Classe di scienze morali, Bologna
Revue Archéologique de l´Est et du Centre Est, Dijon
Revista Muzeelor şi Monumentelor, Seria Muzee, Bucureşti
Rivista Storica Italiana, Roma, Torino, Firenze

RMM-M
RSI
SCIA
SCIV(A)
SCŞ-Iaşi
SRIR
Suceava
TD
ZFF
ZNMB
ZSAK

Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti
Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi
Studii şi referate privind Istoria României, Bucureşti
Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, Suceava
Thraco-Dacica, Bucureşti
Zbornik Filozofsko Fakulteta, Beograd
Zbornik Narodog Muzeja Beograd
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, Basel

4

