
Studii şi cercetări 

-
TREI PIESE ROMANE DE ARTĂ MONUMENTALĂ DESCOPERITE 
LA ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA 

Între descoperirile anulu i 1990 din neci-opola tumulară romană 
a cetăţii Noviodunum se înscriu şi trei piese scul ptu1·ale, ca re, prin 
part i cularităţile lor de ordin monumental, pot consti tu i subiectul 
unei comunicări de si ne. 

Descoperirea s-a făcut într-unu l din tumulii care făceau p 1·te 
din marele aliniament denum it în topografia zo nei « La movi lele 
dese». 

În ansamblul general al monumentelor fune rare tum ul are , 
movila care a acoperit sub mantaua ei de pămînt aceste trei piese 
sculptura le se remarcă între toate ce lelalte pri n dimensiun i ca1·e 
au înregistrat un diametru de 62 m şi o înălţime de 6,25 m. Monu
mentalitatea ei a fost evidenţiată şi de localnici prin atri buirea 
numelui de «Movi la Popii», în schiţa noastră topogra fi că fiind 
consemnată cu nr. (Mxxx) (G. Simion, 1984, p. 485). 

Săpăturile de salvare, care s-au efectuat în 1979 şi 1980 as upra 
unei părţi din zona «Movile lor dese» (G. Simion, 1984), au reu
şit să atace aproape 3/4 şi din « Movila Popii». fă ră a obţine rezul
tate măcar sati sfăcătoare . 

Analizat din punct de vedere st ra tigrafic, acest complex funerar 
tumular se compunea din mai mul te movile, care, în fi nal, au fost 
unite înt1·-una s ing u ră . D in obse 1·vaţiile strati grafice s-a con statat 
că numai două acopereau sub mantaua lor un număr d opt mor-
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minte, despre care se poate sp une că se înscr iu în ansamblul gene
i-a l al ri tului ş i r it ual ului practi cate în toată necropola cercetată. 

Este vorba de o serie de tipuri de morminte de incineraţie 
pc loc, cu acoperiş din ţ igl e sau cărămizi foarte mari aşezate în 
două ape. Sînt morminte ş i fă1·ă acest aranjament, precum şi mor
minte de inhum aţ ie (în proporţie foarte mi că), cu gropi simple 
sa u monumentale, din cavouri zidite ori cu sa rcofage (G. Simion, 
1984, p. 82 şi urm.). 

Un astfel de mormînt monumental cu sarcofag a fost descope-
1·it ş i în turnului descr is mai sus. De altfe l acest sarcofag consti 
t uie şi prima piesă din cele enunţate în t itlul prezentei comuni 
căr i. El con se1·vă rămăş iţele pămînteşt i a do uă persoane de sex 
femi nin, cu toate că in sci- i pţia de pe oglinda sarcofagului ne pre
ciza de la bun început că el a fost constru it doar pentru ULPIA 
IULIA. Observaţ iile noastre conchid în această privi nţă că cel de 
al doilea sche let a fost al unei adolescente, el fiind însoţit de o 
ofra ndă mai bogată decît cel care a aparţ inut unei persoane mature. 
Alătu ri de obişnuitele vase de ofrand ă din ceram i că şi sticlă sau 
de obiecte le de podoabă: inel , ce rcei, ac de păr ş.a. ce vor face 
obiectul 1·aportu lui de săpăt u r i, ţinem să mai amintim şi prezenţa 
a două perechi de încălţăr i ş i mai ales a unei mici lădiţe cu o serie 
d obiecte de toaletă. 
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Au putu! f1 recuperate, de asemenea, ş i alte fragmente din 
vestimentaţi e , ca şi o bună parte d in ceea ce numim podoaba 
ca pului (forma coafu rii) , fapt ce a perm is grupului de restauratori 
să întocmească mai multe studii pe sea ma reco nstituirii acestor 
elemente *. 

Lucrarea noastră supune di sc uţi ei doar piesa monumentală din 
inve ntarul acestui mormînt - sarcofagul . Cuva acestuia ca ş i ca pac ul 
au fost cioplite din blocuri mar i de calcar loca l. Spec i a li şt ii Institu
tului de Geo logie ne-au local izat prove ni en ţa pietre i ca fiind bazi nul 
geologic al cul mi i Babadagului. Alte studii întreprinse în acest 
sens as upra sa rcofagelo r de la Muze ul din Con sta nţa au deter
minat pe autoa rea .lor, Z . Covacef (comuni care la Sesi unea 
„Pont ica", 1991), să 'se pron unţe a ~ upra prove ni e nţe i loca le a unor· 
astfel de monumente scu lptate în calcar. În stad iul actual al ce r·ce
tăr i lor, nu putem decît să ne rali em la ipotezele emise asupra 
exi ste nţei unor astfel de centre art izanale loca le ca re real iza u la 
com a ndă o gamă întreagă de monumente funerare, prec um şi 
ori ce pie se decorative din p i atră. 

Teza existenţ i unei astfe l de industrii locale în perioada 
rom ană şi poate chiar mai veche este susţinută ş i de studiile 
Mariei Alexandrescu-Vianu cu pri vire la sarcofagele ro mane din 
Dobrogea (1970, p. 279 ş i urm .) . Sarcofagul desco pe r it în « Mov il a 
pop i i » se î n cadrează în 1·epertori u I monumentelor de provenienţă 
l ocală nu numai prin textura şi compoz iţia minera l ogică a rocii 
din ca re a fost ciop li t. ci ş i tipo logic pr intre ace le monumente 
de prove ni e nţă loca l ă , care, pr in simbo luri le ş i mot ivele decora
ti ve ce le ilu st 1·ează , dau acea caracter i stică de bază artei provinci
ale romane. Ca mai toate monumentele funerare de acest gen, 
cuva sa rcofagului are o formă para l e li pipedică cu dimens iunil e de 
234/11 5X85 cm, iar ca pacul , p uţin mai mare, de 235/118 x58 cm 
(dimensiuni exter ioare); respectă în l inii mari (mai ales la capac) 
reguli le « patratu I u i de aur». La colţuri, capac ul este prevăzu t 
cu ac rotere ca re ajung la aceeaşi înălţime cu muchea acoper i ş ului, 
iar elementele decorati ve se găsesc pe o s ing u ră l atură, dest in ată 
ca faţadă ş i se desfăşoară doa1· pe spaţ iile ve rtica le, adică pe plintă 
ş i pe s uprafaţa acroterelo r. Decoru l constă dintr-o coa rd ă de 
v iţă care se ond ul ează în bucle aproape unifo rme pe toată plinta 
pentru a crea posibilitatea ca în suprafeţe l e acestor onduleuri 
să se reali zeze , într-o alternanţă 1·eg ul ată , un rînd de ciorchini 
de st ruguri şi alt ul de frunze. Repreze ntarea v i ţei de vie se pre
lungeşte de pe plintă ş i pe s uprafaţa uneia dintre ac rote1·e ş i, 
împ re ună cu fructele ş i florile sim bol de pe a doua acrote ră, reali 
zează din punct de vedere art ist ic un echi Ii bru în 1·eparti zarea 
decorului ş i, în ace l aş i t imp, o s i nteză cît mai completă de simbo
lu ri ale pomului v ieţii . Pentru o cît mai reuş ită realizare art i sti că , 
chi ar şi la acest simplu şi mul t ut ili zat ul motiv al v iţei de vie, sc ulp
torul artizan a făcut ape l şi la tehni ca sciografiei. Acest joc de 
um bre a fost realizat pr in şănţ u irea nervurilor di'n frunze, iar 
culoarea ciorchinilor prin săparea de mi ci cratere în convex itatea 
boabelor de struguri. 

Limi tîndu-se doar la alcăt ui rea unei singure faţad e a sa rcofa
gului, sc ul pto rul artizan s-a mul ţ um it să fini seze doa1· o s impl ă 
tablă pentru text. Aceasta este prevăzută cu două toarte trape
zo ida le în latera l. Dimen siuni le aceste i table măsoară în tota li 
t ate (cu toarte) - 122/61 cm, iar numai tab la cu textu l 90/61 cm. 
Textul in scr i pţ i e i de pe tab l ă a fost scr is îngr ijit cu l itere gravate, 
ale căror dimensiun i sînt de 6 cm (ce le ce comp un cuv intel e) şi 
7 cm (presc u rtări l e din pr imul ş i ultimul rînd ). Excepţie face doar 
prima li teră - D(is) ca re măsoară 6,5 cm. Lăţi mea m ax imă ajunge 
la 6 cm pentru ce le mar i M. (ani bus) ş i 5,5 cm la ce le din cuvinte, 
păstrînd ş i ele ca şi ce lelalte dimensiuni subordonate legilor pat ra
tului de aur, precum ş i u ş urinţa unei lecturi. 

D(i s) M(an ibus) 

VLPIA IVLIA VIX (it) 
AN(i s) XL 
P(ub lius) AELIVS MITHRES 
ARK (ar ius) CLAS (s is) CON IVG (i) 
B(ene) M(e renti) F(ac iendum) C(urav it) ;+HI! 

* Stud iul asupra coaiuri i est e în curs de reali zare de către V. Topol eanu, 
şef al secţ i e i de restaurare de la Muzeu l « Delta Dunăr ii ». 

** Transcrierea t extu lui a fost făcută de Al. Suceveanu, că r·ui a î i adu cem 
mu l ţumiri şi pe această cale. 
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Clar itatea şi simplitatea textului nu comportă abordarea unor 
probleme de interpretare sau de analiză a unor evenimente. 

Deşi foarte cunoscut ş i destul de răspîndit, geneticul « Ul pia » 
ne determin ă totuşi să ne oprim puţin asupra lui . « Ul pia » îl 
găsim dat la multe centre urbane din Thracia (DID, p. 96 şi urm.) 
ş i purtat de multe persoane nu numai din Thracia sa u din sudul 
Dobrogei, la Tropaeum Traiani: Ul pia Marcia, Ulpium Antonium 
sau Marcus Ulpius Antonius, Ulpius Herculanus (Em. Popesc u, 
1964, p. 189- 193, 201 ). Îl întîlni m de asemenea la Sucidava (C. 
Scorpan, 1977, p. 208 - 219) şi în alte ce ntre din Dobrogea, cu 
precăde 1·e în secolele III şi IV. precum ş i la nord de Dun ăre , la 
Olbia (T. D. Zlatkovska , ap ud D.l.D. p. 122). Toate poartă pece
tea acţiunilor procesului de roman izare şi de obţinere a cetăţeniei 
romane din timpul lui Traian. Ulpia Iulia de pe sarcofagul din 
« Movil a popii », ca şi Ulpia Marcia de pe inscripţia de la Adam
cli si se înscriu în pr ima generaţ ie care a prim it «botezul» mari -

lor acţiuni ale ro manizări i, proces ce s-a intensificat mai ales după 
războaie l e daco-romane. Cei XL de ani ai defunctei « faci endum 
curavit », am putea să-i aducem pînă în pe1· ioada ultimului deceniu 
ş i chiar pînă în ultimii ani de domnie ai lui Antonius Pius (138-161). 

În aceeaş i măsură şi cel de-al doilea nume ne este cunoscut 
dar nu este nici locul ş i ni ci cazul să ne oprim în acest studiu asupra 
lui. Nu şt im dacă P. Aelius Marcianus pe ca re docume ntele ni - l 
atestă ca fiind comandantul flotei Moesica în anul 140 are vreo 
re laţie cu personajul nostru. Singura subliniere este determinată 
de faptul că avem de-a face cu prima menţiune epigrafl că a gradului 
de arkari us (cas ier) al flotei de la Dun ăre. 

Ce lelalte piese care se înscriu în subiectul abo rdat de noi sînt 
două sc ulpturi realizate din marmură de import. 

Prima a fost descoperită spre extremitatea de sud-est a movil ei. 
Stratigrafic, ea se localiza în mantaua de pămînt a turnul u I u i, la 
50 cm deasupra stratului vegetal (nivel de călcare) anti c. Peste 
acest ni vel se afla o platformă de aşchii din calcar ş i din marmură, 
în grosime de cca. 30 cm şi în suprafaţă de aproape 3/3 m. Urma 
apoi un strat de pămînt în amestec cu foarte puţi ne fragmente 
din sculptura aflată în poziţie orizontală cu faţa în sus. La început 
s-a crezut că ea străjuia groapa unui mormînt, ca de altfel ş i cea 
de a doua sc ulptură. Extinderea şi adîncirea săpăt u rilor au preci 
zat că ele au fost amp lasate deasupra şanţ ului ce marca zona sacră 
a tumulului, aproape de extremitatea acestuia ş i , ca atare, după 
prăbuşirea lor, scurgerea f11·ească a pămîntului din vîrful mov i lei 
le-a acoperit. . 

Această primă sculptură a fost distrusă prin multe lov iri, avînd 
l ipsă cap ul, partea inferioară 9e la genunchi în jos şi părţ i impor
tante din faldurile mantiei. ln jurul ei nu s-a găsit nici cel mai 
mic fragment care să ne confirme prnvenienţa lui din părţile care 
îi lipsesc. Este greu de presupus că ele au fost zdrobi te complet, 
ci dislocate în părţi mai mari care s-au pierdut în decursul seco le
lor. În toată platforma de aşchii din jurul st atuii s-au găs it doar 
cîteva mici părţi din faldurile mantiei . În situaţia actuală ea mai 
păstrează 143 cm înălţime, 64 cm lăţime şi 43 cm grosime. 

Cei 43 cm ca re ne dau distanta exactă de la umărul b1·at ului 
drept pîn ă la cotul lu i, ca şi ce i 99 de cm ca1·e dimensionează

0

lun 
gimea faldului de la umăr pînă aproape de genunchi ne dau un 

indi ciu în stab ilirea cel puţ in aprox imati vă a înă lţimii sculpturii, 
care, probabil, să fi avut între 200 şi 204 cm fără soclu. 

Cea de-a doua statuie s-a găsit sp re extrem itatea de sud a 
mov ilei, tot în poziţie ori zo ntal ă, avînd sub cap o cărămidă, fapt 
ce a creat ipoteza cauzei care a determinat frîngerea monumen
tului pe grosimea gîtului, părţile rămînînd in situ cu or ientarea 
est-vest. Această statu ie s-a păstrat aproape în totalitate. Lipsesc 
mici porţiuni din zonele laterale ale fileului ca re acoperă creştetul 
ca pului şi ceafa, cea mai mare pa1·te din forma nas ului şi alte mici 
exfolieri care au dus la mutilarea bărbiei, a gurii precum şi a 
unor porţiuni din extremitatea degetelo1·. 

În ceea ce priveşte realizarea ş i gîndirea artist i că, !ucrarea 
înscrie o serie de dimensiuni ş i caracter ist ici subordonate canoa
nelor unui st il t ipic academ ic. 

Buclele coafurii se succed regul at în număr de şase pe fiecare 
parte, acoperind cap ul cu tîmplele ş i lăsînd posibilitatea ca lobul 
urechi lor ş i podoaba lor artificială să se poată vedea. Cu aceeaşi 
regula ritate ca şi onduleurile păr ului cad şi faldurile sau cutele de 
la îmbrăcăminte. Ele se succed într-o repetiţie de grupaje alcătuite 
din cîte trei cute sau pi i uri, ori din cîte trei cu trei fald uri sau 
cute, după cum se constată cu p1·ecădere la hlamidă. Arti stul a 
repartizat în astfe l de grupaje întreaga gamă de cute ş i faldu1·i 
pentru a-i permite să ofere toate posib ilităţile de reda re a 
mişcărilor şi de a observa cît mai mult din formele corpu lui . 
Hitonul se ev iden ţiază cu o deoseb ită clar itate, atît în partea 
de sus, unde cutele lui acoperă pieptul pînă aproape de baza gîtu
lui, cît ş i la poale, unde cade în falduri cutate pînă la pămînt, lăsînd 
să se vadă doar vî1f ul ghetelor din picioare. Prin poziţ i a braţelor, 
artistul a urmărit ca toată bogăţia hlamidei să fie strîn să în grupaje 
regulate de falduri ş i repartizată ambelor mîin i. El a urmărit ca 
cele fi ne şi lipsite de cute să cadă în aşa fel încît să ofere posibili 
tăţ ile de expresie şi modelare a formelor corpului. Personajul este 
real izat într-o poziţ ie de repaus. Co1·pul se spriji n ă pe piciorul 
drept, iar cel stîng, puţin în mişcare sp1·e înainte. 

Atît grupajul faldurilor, cît şi amplasarea braţelor urmăresc 
încad rarea întregului volum în spaţi ul stabi li t de canoanele acade
mismului clas ic. Prin toate se urmăreşte să se scoată în evidenţă 
pe rfecţiunea, atît prin supleţea corpului, cît mai ales prin mişcarea 
plastică. Figura cu trăsăturile ei clasice, frumoase, perfecte, îi dă 
o sobr ietate gînditoare, tristă ch iar, I ip s ită de mişcare ş i de vigoare. 
Astfel de proporţii repartizate după reguli riguros alese le găsim 
şi în stabilirea măsurător i l or. Înălţimea sculpturii propriu-z ise 
are 172 cm. iar împreună cu soc lul ajunge la 190 cm; grosimea 
ş i l ăţ imea 48/24 cm. Alte detalii în mînui rea proporţiilor le-am 
putut 1·emarca la înălţimea picioarelor care pînă la gen unchi mă
soară 51 cm şi tot atît pînă la partea superioară a şo ldului. Ace
leaşi proporţii se înregistrează şi la braţ ca re măsoară 72 cm lun
gime şi 36 cm de la umăr pînă la cot. De asemenea, aceleaşi legi 
ale proporţiei se co n stată şi la 1·ealiza1·ea figurii, unde înălţimea 
capului are 32 cm, din ca re 7 cm măsoară numai gîtul, lăţimea 
feţei propriu-z ise fiind 14 cm, iar împre ună cu coafura - 24 cm . 

Analizată sub toate aceste aspecte de sti l şi expresie plastică, 
de dimensiuni ş i modalitate te h nologică folosită, . reprezentarea 
feminină descoperită la Isaccea are si militudinile cele mai apro
piate cu un fragment ce reprezintă partea inferioară de la o sta
tuie tot din marm ură, descoperită la Casimcea (V. H. Baumann 
1971, p. 598; idem, 1984, p. 605, fig. 16) ş i datată, în general, 
ca aparţinînd perioadei antoniene. 

Asemănări mult mai complete le-am putut face cu descoperi
rea de la Alba Iuli a (Apulum). Este o statuie tot din marmură cu 
dimensiunile de 1,90/0,60 m şi pe care L. Ţeposu-Marinesc u (1969) 
a datat-o în sec. 11 d. Chr., atri buind-o eh iar Fausti nei Senior. 
În aceeaşi manieră şi mai ales în ace l aşi sti I şi formă de prezentare 
le găsim pe ce le de la Marile Herculanenses de la Cherchel (Cae
sarea), care are o înălţime de 1,69 m (H - J Kruse, 1968, pi. 26) 
ş i din Albani a de la Butrinto (Shq iperia Ark, 1971). Acest st il de 
îmbrăcăminte îl observăm mai mult la sc ulpturile descoperite în 
Balcani şi mai ales în Asia Mică şi nu este exclus ca unele să fie 
ch iar opera renumitului sc ulptor Pausan ias sau a şco lii lui. Asemă
narea plasti că , ca şi maniera .tehnică, şi a dispunerii faldurilor sau 
a cute lor pe s uprafaţa corpului le găsim atît la statuile amintit~ 
mai sus sa u la cele descoperite la Skopje, Thessalonik, ori în Agora 
din Chersones (Creta) (H - J Kruse, 1968, pi. 22, 21 ş i 14), cît 
mai ales la ce le din Asia Mi că de la Ephes, de la Pergam (1,72 m 
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înălţime) (H-J Kruse, pi. 23 şi 15) şi de la Manisa - Sardes -
(Asia Mică) (G. M. A. Haufmann, AJA, 66, 1962, p. 84, pi. 23). 
Descoperită în celălalt capăt al Imperiului, statuia din necropola 
de la Carmona (1,49 m înălţime) din Spania a fost atribuită ca fiind 
opera tot a unui sculptor pamphylian (A Garcia y Bellido, 1949, 
nr. 238, fig. 167). Cronologia acestor statui a fost stabi I ită ca apar
ţ inînd perioadei de după anul 150 d. Chr. cînd în arta romană 
se formează un curent de separare a artei greceşti de cea din 
Peninsula italică. Este perioada mijlocie a artei antoniene, cînd arta 
greacă şi mai ales c reaţiile din centrele situate în Asi a Mică se 
deba rasează de acele forme greoaie, voluminoase, I ipsite de supleţe, 
neplastice. Ea se individualizează în ansamblul artei romane printr-o 
plastică expresivă obţinută prin realizarea mult mai finăa faldurilor. 
Deş i sînt di spuse într-o repetiţie uniformă , du pă cum am mai 
menţio nat, în cute de 3 cu 3, ele ne apar grupate, cît ş i rarefiate, 

Statuia de femeie în pozi!ia fn care s-o des coperit. 

Personajul femi nin după restaurare (cu răţ i re ) 
expus în Muzeul Delto Dună rii din Tul cea. 
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Statuia personajului feminin, detaliu . 

Statuia personajului feminin văzută lateral. 
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iar în anumite părţi, aproape şterse, l ăsînd să se contureze şi să 
se vadă une le forme ale corp ului . 

După linia în care s-a urmăr it realizarea acestor principii ale 
artei sculpturale, marcată în special de norme le reprezentării 
faldurilor, statui le descoperite în necropola romană de la Isaccea 
se încadrează în cronologia epocii de mijloc a artei antoniene 
chiar spre sfîrşitul ei, adică în prima parte a deceniu lui al şaptelea 
din secolu l li d. Ch r. Nu este exc lus ca distrugerea lor să fi fost 
ca uzată de invazia costobocilor din iarna anilor 169-170. 

De asemenea, considerăm că aceste statui cu caracter funerar, 
cea feminină reprezentînd persoana Ulpi a Iulia. iar cea care poartă 
toată linia formelor unui bărbat. reprezintă pe protectoru l ei -
P. Aelius Mithres, arkar ius (casier) al Class is Flavia Moesica cu 
sediul la Noviodunum. Presupunem că patul de aşch ii de dedesub
tul şi din jurul ei prov in e din blocul de marmură aflat încă în lucru 
la declanşarea evenimentului distrugător. care ar putea să fi fo st 
invazia costobocilor din anul 170 d. Chr. 

La data di strugerii , nu şt im în ce măsură erau finisate acele 
părţi care îi Ii psesc. Cert este că ea ni s-a transmis nouă în că 
nete rminată. 

Braţul stîng care ni s-a păstrat, ca ş i spate le statuii poartă docu
mentaţi a tuturor ce lo r trei faze de lucru : s uprafaţa d upă lucru cu 
şpiţul, altele după gradină ş i părţi complet fi ni sate şi lustru ite. 

SUMMARY 

Within the researches carried on in 1990 at the tumular necropol is of the 
stronghold Naviodunum a tomb with a sarcoph agus and two statues were 
discovered in one of the hillocks. 
Besides a series of adornment objects and vessels offered as oblation, the 
sarcophagus preserved the morta l rem ains of two female persons. The name 
of one of them - Ul pia Iulia , 40 years of age is engraved on the inscri ption 
board of the sarcophagus. The two pieces of the sarcoph agus, the vat and 
the I id were cut in massive blocks of local I imestcne from Babadag. 
The symbol ic ornaments - fru its and vine that adorn the fronts of the 
acroteriums and the pi inth of the I id, together with the board on the vat 
meant for the inscription are elements that characterize the Rom an provin-

ci al art and its structure integrates the piece in the collection of autochtho
nous monuments. 
The simple and easy decipherable inscript ion brings for the first time in the 
military historiography a classis Fl avia Moesica documentation . regarding 
the arkarius (cash ier). 
The first of the two statues, placed in the same ţumulus with the sarcophagus 
represents the monument over a to mb of a man. Probably of P. Ael ius Mithres 
- pater and husband of the tWo dead women for whom the sarcophagus 
was set up. 
Although very badly maimed , the statue stil! preserves the necessary ele
ments that can confirm the representation of a man. The I ayer of stone 
slivers around it determined the discoverer to state that this piece was stil I 
in the process of execution in the moment of lts maiming. 
The second statue is preserved completely offering good possibil ity for its 
classification intime and especially in the typology that characterizes a cer
tain artistic trend. 
Ali the dimensions of this statue, as well as the distribut ion of the entire 
group offolds and pla its ofthe clothing are subordinated to a typical academic 
style, that allowed the art ist to use al! possibilities of rendering the move
ments and of moulding the sh ape of the body. 
The comparison means offered by the statue from Isaccea to the other similar 
discoveries in the Balkans and especially in Asia Minor allowed the author 
to conclude that these sculptural art Works are integrated in the Greek art 
trend that is individualized by a series of characteristics in the ensemble of 
the Roman art. The author of the study assignes the work to the school 
initiated by Pausanios, if not even to the famous sculptor h imself, he places 
it in the middle period (150 after Christ) and even at the beginning of the 
third period ot the Antonine art, immediately after 160 AC. 

Partea cea mai bine păs trată a statuii de bărbat. 

Statu ia de bărbat pe locul descoperirii . 
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