CÂTEVA OSEMINTE DE CAL
ORNAMENTATE DESCOPERITE
LA CHITILA-FERMĂ
dr. Vasile

Boroneanţ

În timpul săpăturilor desfăşurate în 2001-2002 la Chitila, în obiectivul de pe
grindul colmatat din partea de nord a statiunii arheologice au fost identificate în bogatul
inventar' găsit, numeroase oase de animale, consumate de locuitorii care au însufletit
activităţile umane de aici. Între acestea au fost observate şi câteva oase de cal cu
ornament geometric incizat. În acest scop au fost examinate toate osemintele si, s-a
constat că ele erau numeroase şi aparţin unor specii variate. La prelucrarea materialului
am constat că numărul fragmentelor de oase de cal este mai mare decât cel observat în
timpul săpăturii. Aceasta înseamnă că preocuparea populatiei locale pentru realizarea
unor mesaje de artă minoră pe os era reală şi importantă din punct de vedere cultural
artistic, magic şi social- politic.
Important este că fragmentele găsite provin din două sau mai multe mandibule
de cal 2 • După spălarea în laborator a tuturor fragmentelor de oase am început munca de
reconstituire pe părţi anatomice. Ele au putut fi reconstituite chiar dacă nu au fost găsite
împreună, fiind răspândite în locuinţă sau în stratul de cultură. Răspândirea s-a produs
după deteriorarea lor, s-au în timpul reorganizării spaţiului locuit de către reprezentanţii
altor generaţii, prin scurgerea timpului şi trecerea în uitare a amenajărilor mai vechi.
Numărul lor trebuie să fie mult mai mare deoarece noi le-am găsit doar pe cele ce au
intrat în atenţia noastră în limitele secţiunii cercetate. Poate în săpăturile viitoare numărul
lor va creşte, oferind ocazia reconstituirii celor descoperite şi îmbogăţirea cunoaşterii
noastre asupra acestei categorii de manifestări a carpo-dacilor in curs de romanizare.
l. Piesa cea mai importantă este o parte din mandibula stângă a unui subiect matur.
S-a păstrat din el partea din faţă, în care se aflau dintii incisivi, din care piesele dentare
lipsesc dar păstrează parţial alveolele de implantare. Îi lipseşte articulaţia mandibulară,
spartă din vechime. Este evident că spargere s-a produs târziu, după incizia ornamentului,
probabil în timpul când piesa ornamentată era întreagă. Important este că piesa a avut o
anume funcţionalitate şi că a fost folosită ca relicvă sacră pentru că este ornamentată pe
ambele feţe - dorsală şi ventrală. Păcat că peretele interior al suprafeţei mandibulei
(dinspre articulaţia cu maxilarul) lipseşte neoferindu-ne întreaga desfăşurare a motivului
ornamental. Această piesă din scheletul calului a fost aleasă pentru ornamentare întru-cât
oferă cea mai mare şi mai netedă suprafaţă de expunere a motivelor, lungimea piesei
1

V. Boroneanţ, Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Jale preliminare ~·i stratigrafia,

Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, XVI, 2002, p.3-49.
2 Idenii ticarea osemintelor de animale s-a făcut după experien\a dobândită

în ini\ierca pe care nea făcut-o profesorul G.Gheţie în anii tinereţii şi folosindu-ne de Atlas of Animal Bones-Knochenatlas. For
Prehistoria11s, Archeologists a11d Quate/'llar Geologists (bilingv), Amsterdam, Londra, New York. 1972,
PI.li, p.72, pi. XXVI, p.131, pi.XXVII, p.135.
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păstrate fiind de 28, 5cm pe partea exterioară şi numai 12, 5 pe cea interioară. Ornamentarea este făcută prin ciocănire sau presiune pe un traseu studiat, cu un vârf unghiular cu
deschiderea unghiulară în sus. Din fericire, motivul ornamental a fost posibil să fie citit
datorită unui desen descoperit tot de noi în peştera Limanu din sudul Dobrogei, care ne
înfăţişează în culoare neagră fibrura unui luptător local, cu capul redat printr-un dreptunghi,
stând pe un scaun ţinând în mâna dreaptă poate o coroană (figura este estompată) iar în
stânga un scut (PI. 1). În cazul figurării de pe mandibulă, personajul prezintă un cap
triunghiular, ţine mana dreapta în sus iar în stânga un obiect ce poate fi considerat tot un
scut, la fel ca în cazul celui din peşteră. Păcat că mandibula este spartă în această parte,
astfel încât nu putem vedea cum se încheie desenul în partea din bază. Este interesant
faptul că acesta este realizat, ca şi în cazul figurării de pe pereţii peşterii Limanu, unde
este alcătuit din elemente geometrice de forma unor pătrăţele în culoare neabrră. Pe suprafaţa
interioară a mandibulei se înşiră într-o succesiune lineară unghiuri verticale, alături unul
de altul (PI. fig. 1-2). Ele pot înfăţişa siluete umane în ipostaze diverse sau un scris cu
caractere monogamate sau criptate. Partea superioară a osului dinspre dantură s-a spart şi
nu mai putem ghici ductusul. Piesa, aşa cum se prezintă acum, a fost reconstituită din trei
spărturi aflate toate în secţiunea II, caroul 4 la 0,35m.
2. Alte două fragmente din pereţii laterali ai unei mandibule, poate din aceeaşi
mandibulă. Se aflau la aceeaşi adâncime şi în acelaşi carou 4. pc ele se atlă acelaşi tip
de ornamente în triunghiuri sau chiar forme rectangulare dar care nu au putu fi întregite
cu piesa principală, deşi ca textură şi culoare se aseamănă cu ea. Lungimea de 9,4 cm,
lăţime de 7 cm (este din două spărturi lipite iar alta mai mică de numai 4,2 x 3,4 cm,
nu a putut fi lipită şi reconstituită cu mandibula) (PL.7). Execuţia motivului ornamental
putea fi făcută de acelaşi autor.
3. Alt fragment de mandibulă, nu pare a fi pereche cu prima mandibulă prezentată
mai sus deşi are acelaşi tip de ornamentare triunghiulară. Provine de la un animal de talie
ceva mai mică, mai în vârstă şi mai robust, din extremitatea dinspre dinţii incisivi pare a
fi de bovid. Prezintă doar alveolele primelor două măsele care nu s-au mai păstrat la locul
lor. Piesa este mai erodată si pc peretele exterior păstrează o parte dintr-un ornament făcut
în aceeaşi manieră, cu figurări tot din şiruri verticale sau înclinate în raport cu axul piesei.
Se compune din două fragmente lipite. Provin din mandibula stângă şi fragmentul întregit
are lungimile de 13 cm iar lăţimea de 7 cm. Pe cealaltă faţă fragmentul nu prezintă nici un
ornament. A fost găsit în caroul 4 al secţiunii III, la 0,35 m adâncime (PI. 8, I).
4. Alt fragment provine de la o altă mandibulă (alt animal), din extremitatea
distală, ne-păstrând piese dentale ci doar alveola. Este alcătuită din două piese lipite.
Înfăţişează aceeaşi manieră de ornamentare din unghiuri incizate dispuse în şiruri dar
în poziţie înclinată faţă de axul de pe fala exterioară a mandibule (PI. 8, 2). Pare a
proveni de la un animal mai tânăr. Întregirea piesei s-a făcut prin lipirea longitudinală
a muchiei bazale semi-ovale ce nu asigură durabilitate. Este greu de ghicit ce motive
ornamentale înfăţişează, din cauza spargerii din vechime a piesei iar fragmentele fie au
dispărut, fie nu le-am găsit încă. Provine din caroul I al secţiunii II, de la adâncimea
de 0,40m. Lungimea fragmentului reconstituit este de 11,5 cm iar lăţimea de 6,6cm.
5. Următoarea piesă de os provine dintr-un metatars de bovideu, spart în timpul
săpăturii. Prezintă o îndreptare a feţei ventrale şi partial a proeminenţei de pe extremitatea distală, făcută cu un instrument tăios, un ferestrău de silex sau metal. Suprafaţa
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prezintă şănţuirile

produse de dinţii ferăstrăului. Pe acelaşi sens cu şanţurile şi in latul
din acelaşi motiv ornamental triupghiular, făcute prin ciocănire.
Suprafaţa dorsală a piesei nu prezintă modificări ci doar luciu de uzură. Nu ştim la
ce a putut servi piesa şi în ce scop a fost făcută ornamentarea. Piesa are lungimea de
23 cm. Extremităţile metatarsului nu au suferit modificări prin acţiunea meşterului
(PI. 9).

piesei se

află şiruri

Discuţie

asupra

ornamentării

pieselor

Ornamentarea pieselor este într-o manieră geometrică unică şi constituie o noutate nu numai prin faptul că este vorba de oase dar mai ales pentru că este vorba de
mandibule de cal, care amintesc de oasele de cal găsite în mormintele tumulare de la
Agighiol 3 şi Peretu 4 unde s-au găsit coifurile dacice şi celelalte piese de argint, argint
aurit, bronz sau fier. Este important de asemenea faptul că la Chitila s-a descoperit până
acum un număr important de piese din metal făcute de meşterii locali. Piese întregi se
aflau într-un context arheologic împreună cu deşeuri de piese aduse anume în vederea
reutilizării lor prin turnare, forjare sau remodelare după cerinţele şi gusturile specifice
secolelor II-V d.Chr 5 .
Prezenţa la Chitila a mandibulelor şi a altor oseminte de cal ornamentate vin să
întărească părerea că prezenţa calului în mormintele tumulare de la Agighiol şi Peretu
este de natură magico-religioasă, că prezenţa lor şi în aşezări este absolut normală
întru-cât conducătorii politici locuiau în aşezări împreună cu populaţia pe care o conduceau, că şi participarea lor la luptă trebuia reflectată şi în ceremoniile comunităţii,
înarmate cu echipamentul de apărare şi atac. A doua problemă ţine de logica firească
şi anume ca ei să figureze pe toate categoriile de produse de artă, pe obiectele de
podoabă şi mai ales pe inventarul de ceremonial. Faptul ţine de existenţa unor legături
afective între cal şi călăreţ, de rezultatele obţinute in urma acţiunilor comune in lupte,
în activităţile zilnice de muncă sau călătorie şi transport6 • Călăreţul danubian de pe
stelele funerare, monumentele epigrafice şi monedele epocii ne stau mărturie.
Este deci firesc ca relaţia cal-stăpân călăreţ să figureze pe obiectele ce ţin de
intimitatea exerciţiului magic, in descântecul şi cântecul care se făcea călăreţului şi
calului la investirea lor cu încărcătura magică ca sa le asigure succesul şi in păstrarea
lor în memoria colectivităţii în care au trăit, în legendele şi baladele care se nasc şi se
transmit posterităţii în legătură cu evenimentele la care au luat parte 7 .
3 I. Andrieşescu, ... , Revista de Istorie şi Antichităţi Naţionalei, 1937, pi.XXI, 1-2, XXII, 2, XXVI,
1-2; D.Berciu, Aria traco-gelică, 1967, p.33-76, V. Boronean\, Noi discuţii asupra coifurilor dinastice
dacice, Paideea I, 2002, p. 1-2.
4 P. Voievozeanu, E. Moscalu, Mormântul princiar getic şi lezaurul de la Peretu, Cercetări arheologice
III, 1979, p. 353-360
5
V.Boronean\, Cercetările ... , op. cit. loc.cit
6 L.Blaga, Trilogia cui/urii.Orizon/ şi slil„ Spaţiul Mioritic: geneza metaforei şi sensul culturii,
Bucureşti, 1969, p.105-115; LGhinoiu, Lumea de aici şi lumea de di11colo, Bucureşti, 1999; M.Gibutas,
Civilizaţie şi cultură, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989; O. Isfănoni, Interferenţe intre magie şi estetic,
Bucureşti, 2002; R.Vulcănescu, Mitologie românească, Bucureşti, 1972
7
D.Isîanoni, op.cit, p.25-70
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Acestei categorii de obiecte trebuie să-i fi aparţinut mandibulele de cal descoperite
în aşezarea de la Chitila, pentru că animalul de Ia care provine mandibula nu mai era viu,
a dispărut. Valoarea acestor oseminte se datorează încărcăturii magice purtătoare de noroc
ca garanţie a activităţii viitoare a celor ce le folosesc în activităţile lor majore sau permanente de genul mărţişoarelor, relicvelor au instrumentelor magilor, vracilor, vrăjitorilor'.
Interesant şi important este faptul că maniera de ornamentare prin motive geometrice de genul motivelor unghiulare, pătrate, punctiforme sau haşurări se folosesc ca
motive complementare la realizarea sau marcarea părţilor anatomice a motivelor naturaliste animaliere sau vegetale de pe ceramice fină dacică tradiţională (PI. 3, I, 3-4),precum şi pe monumentele sculptate de epoca de la Barbosi, sau spre exemplu pe Monumentul triumfal de la Adamclisi.
Astfel, pe ceramica dacică fină de la Grădiştea Muncelului si Melea (PI. 3, I,
3-4) din alte aşezări de epocă9 (PI. 3, 2), întâlnim figurări de cal şi păsări în care corpul
animalului este marcat prin şiruri de puncte, pătrate sau motive triunghiulare. Aceeaşi
modalitate de marcare a unor părţi a figurilor este folosită şi în cazul realizărilor detaliilor elementelor vegetale ca frunze, lujeri de iederă, viţă de vie sau meandre geometrice10 sau cu ornamente în dreptunghiuri umplute cu puncte la Răcătău, jud. Bacău 11
şi în aşezarea daco-romană de la Străuleşti (cartier în partea de nord a Bucureştiului) 12 .
Pe ceramica dacică apar rar ornamente în relief reprezentând cavalerul dac danubian cu coif şi armură, călare pe cal (PI. 4, I), cu detaliile realizate în aceeaşi manieră.
Cele mai cunoscute sunt cele de la Răcătău (PI, 3, 2) 13 . Şi pe monumentul triumfal de la
Adamclisi-Tropaeum Traiani, pe metopele ce reprezintă pe luptătorii implicaţi în războiul
purtat de romani în 102 d.Chr. împotriva dacilor şi populaţiilor barbare, aliaţi ai dacilor,
apar figuri de luptători pe a căror îmbrăcăminte se observă ornamentare cu aceleaşi
motive, spre ai distinge ca apartell!nţă etnică, pornind şi de la llll!le realităţi de epocă 14 .
Această manieră de ornamentare o mai întâlnim şi în Bulgaria de nord, la Karagui lângă
Plevna 15 şi peştera Măgura de la Rabis, la aproximativ 20 km de Bielogradcic în compania unor unelte şi a ceramici de epocă romană 16 . Este clar că această manieră de
ornamentare este specifică spaţiului geografic traco-dac dintre secolele II a Chr. şi V
d.Chr. 17 . După îmbrăţişarea credinţei creştine de către populaţia din arealul carpato-dunărean,
cultului cavalerului îmbracă haina creştină, înfăţişând pe Sfântul Gheorghe.
8

Idem, ibidem.
Istoria României /, ed. Academiei Bucureşti, 1960, fig.61
10
l.llCrişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, pi.XCII, XCIII, XCIV, XCV
11
V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la
Răcătău (jud. Bacău), Carpica, 1976, fig.29
12 Este vorba de un vas fragmentar, o cupă cu picior pe care se află un personaj uman călare. Piesa
se află în expoziţia de bază a Muzeului Municipiului Bucureşti.
13 V.Căpitanu, op.cit, fig. 46-47
14
Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamclisi. Tlvpaeum Ti·aia11i. Viena 1895, metopele 1-6, 10-11, 14,
18, 22,26, 29, 34-36, 40-41. C.Chihorius, Die Romischen Denkmaler i11 der Dobiudscha. Ein Erklarungsvesuch,
Berlin, 1904; R.Vulpe, FI.Bobu Florescu, Histoire Ancienne de la Dobrodja, Bucureşti, 1938
15 V.Micov, Scalniabrajenia oii Bulgaria, lzvestia, III, 1, 1928-1929, p.292, fig.157.
16
E.Anati, Mugurata Cave, Bulgaria, Bui/elino de/ Centra Comuno di Studii Preistorici, voi. VI,
1971, p.101, fig. 64, 65
17
••• Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României, sec. III-XI, Bucureşti, 2000, Em
Popescu, lnscrpţii din secolele /V-XIII descoperile în România, Bucureşti, 1996
9 • • •
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Câteva categorii de descoperiri arheologice au contribuit esenţial la cunoaşterea si
difozarea acestui cult al cavalerului si acestea sunt: mormintele princiare tumulare, monumentele funerare, inscripţiile, obiectele de podoaba şi emisiunile monetare. Nu ne putem
ocupa de ele în mod special. Subliniem numai că descoperirea mormântului de la Agighiol, în 1931 a avut un important impact asupra problemei, deşi din izvoarele epigrafice şi
funerare ea era demult deschisă. Ea a deschis o nouă perspectivă în înţelegerea şi interpretarea cultului său, datorită monumentalităţii sale, a concepţiei de organizare a monumentului care prezintă în faţa un dromos ducând spre trei camere, totul fiind construit din
blocuri mari de piatră şi acoperit cu pământ, de aspectul unei movile-turnul. În prima
cameră se afla scheletul unui bărbat, în celelalte două scheletele unor femei şi a unor cai.
Femeile şi caii au fost consideraţi ca sacrificaţi ritual. Problema apare mult mai complexă,
mai ales prin prisma inventarului funerar găsit 18 şi a descoperirii acestui tip de monument
în mai multe locuri din Dobrogea dar şi în Câmpia Română, unde piatra lipseşte şi
monumentul este făcut numai din pământ. Ele pot fi acum considerate ca monumente
dedicate !) unei bătălii în urma unei campanii militare, 2) a unei molime care a cauzat
decesul colectiv şi 3) unui deces normal, în care caz poate fi luată în consideraţie ipoteza
sacrificării calului şi a unor persoane umane, la înmormântarea personalităţii.
O a doua categorie de descoperiri care mărturisesc despre acest cult o constituie
monumentele şi inscripţiile de tot felul iar între ele cele mai convingătoare şi mai
importante sunt cele care poartă pe ele reprezentarea cavalerului. Tema este mult mai
largă ş mai generoasă datorită faptului că mersul călare şi participarea calului în activitatea războinică a fost preluată de toate etniile lumii antice. Modalitatea însă de exprimare traco-dacică se constituie într-un prototip zonal preluat de romani, unde se diversifica si este preluat apoi de arta medievala in multiple ipostaze. Cazurile cele mai
cunoscute le găsim pe stele, dintre care cea mai reprezentativă o amintim pe cea de la
Tomis si pe cea de a Barbosi, (PI. 4, 2) pe alte categorii de monumente de piatră sau
metal. Tema cavalerului este reprezentată pe aproximativ 250 de monumente în ipostaze diferite, în galop, la pas, la vânătoare; în compania, arborelui pe care urcă un
şarpe, sau a unor divinităţi: Cybele, Dionisos, Hermes, etc.
O altă categorie de dovezi pe care este figurat cavalerul danubian o constituie
monedele de aur, argint sau bronz, medaliile, obiectele de podoabă sau de harnaşament.
Între acestea cea mai comună prezenţă a calului şi călăreţului este cea de pe monedele
dacice. Monedele au contribuit la limpezirea problemei existenţei la daco-geţi a uniunii
tribale si la extensia lor teritorială, prin tipurile Rasa, Crişeni, Vârteju, Aninoasa-Dumbrăveni, Ionătesti-Răcoasa, (PI. 5, 3) cu cap Janiform, Aiud-Cugir şi Răduleşti Hunedoara, etc. 19 • Începând de la Constantin cel Mare dupa creştinare împăratul apare
călare (PI. 5, 3) (PI. 6) ipostaza pe care o preiau dinastiile romane şi apoi bizantine 20
care în asociere cu figurarea altor însemne ne-au ajutat la datarea sceptrului de la
Chitila21 . Prezenţa călăreţului de pe monedele dacice de până la unificarea triburilor
dacice din vremea lui Burebista (82-44 î. Chr.) este un fapt notabil pentru originea şi
18
19

20

21

l.Andrieşescu, op.cit., loc.cit., D.Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969
C.Preda, Moneda în Romania, Bucureşti, 1970, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973
P.Bastien, Le hus/e monelaires des empereurs romains, Welteren Belgique, voi. I-III, 1992-1994
Idem, voi.III, p.40, pi. 225-26, pl.227-232
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difuzarea monedelor cu figurarea cavalerul tracic prin monedele macedonene emise de
Filip II şi Alexandru cel Mare 22 . Expansiunea monetăriei romane între deceniul III al
secolului I d.Chr şi stărşitul său a dus la eliminarea figurării călăreţului danubian de pe
emisiunile monetare din Dacia dar nu îl elimină de pe celelalte categorii de vestigii
arheologice 23 de pe teritoriul Daciei 24 . Prin sincretismul cultural şi religios produs prin
extensiunea stăpânirii romane în Sciţia Minor, Moesia Panonia şi în cele din urmă în
Dacia, călăreţul danubian este înlocuit cu figurări ludice ca de exemplu la Romula cu
zeul Mercur înzestrat cu alte virtuţi si când asistam şi la o prăbuşire a moralităţii 25 .
Prezenţa negustorilor, coloniştilor, militarilor şi veteranilor romani a fost factorul principal a implementării noului mod de viaţă roman, întrerupt de marile migraţii ale popoarelor barbare atrase de miracolul roman 26 •
În acest context cultural-istoric de tradiţie traco-dacica credem ca trebuie înţeleasă
prezenţa osemintelor de cal incizate geometric cu figurarea luptătorului dacic, cu ajutorul
motivelor geometrice de la Chitila, Ele sunt în relaţie directă cu toate materialele descoperite: ceramica, arme, unelte. obiecte de podoaba din cupru, bronz, argint si compun imaginea
unui comportament specific, care au marcat si preocupările artistice şi magico-religioase 27
ale unei epoci despre care ştim inca puţine lucruri si care se cer cercetate in viitor.

SUMMARY
The archeological excavations (2001-2002) al Chitila brought to light severa! horse bones, among
which our attention was drawn by a few fragments of horse mandiblcs. On such fragments, small angular
incisions were displayed on both sides of the boli!. Their display suggests a schematized human figure, very
similar to the black painted one identified on the walls of the Limanu cave. The horse bones were scattered
both inside a dwelling and within the cultural layer, altogether with fragments of pottery, tools, weapons
made of bronze, silver or iron. Among the above mentioned artifacts we nole the presence of a bronze
scepler and some coins dated to the li-V cenluries.
The horse bones might be correlated to the Dacian princely tombs from Agighiol and Peretu, and
to the representations of horse and knight on helmelS, funerary stones, coins, etc.
The ornaments on the horse boB:s might bear a magic, occult signification as they were engraved
after the dealh of the animal. They create a bond between Lhe horse and knight, through the legends created
by their past common actions or future successes.
The anatomic parts and the clothing are represented în a particular style, on all the object
categories enumcrated above bui also on the monument at Tropaeum Traiani, on Trajan's Column or
Dacian pottery, painted or incised. This particular style outlives the process of Dacian-Roman synthesis,
în a close connection to the local prehistoric art, later transmitted to the early-Christian, medieval and
even contemporary one.
22 S. Dumitriu, O.Iliescu, About the issues of the Apollo-Amjipolis type a11d
their role i11 the
currency history of' the Geto-Dacians, Dacia, NS lll, 1958, 259-310, C.Preda, Istoria monedei în Ddacia
preromană, op. cit.
21 Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, comuna Zăbala, sat Surcea. Cavaerul dac de pe o
aplică de argint, sec. I, pi. XV, I
24
Gh. Papilian, Ceramica romană în Oltenia, Craiova, 1976 pi. I, 15.
25 Les cenlres de productio11 ceramique d 'O/tenie, p.13, pl.19, I, pi.III, 48, Galia; Etudes sur la
ceramique romaine el daco-romaine de la Dacie el de la Moesie lnferieure, Timişoara, 1997
26 T.Cappelle, Die Miniaturen Kette vo11 Szilagysom~v (Şimleu/ Silvaniei), Univaersiataetsforschungen
zu praehistorischen Archeologie, 1994, 22, p.5-98; R.Harhoiu, Die fruhe VO/kerwanderungenszeit in
Roma11ien, Bucureşti, 1998
27 V. Boronean\, Tezaurul de la Şimleu/ Silvaniei în lumina săpăturilor de la Chitila, Paideia, 3,
2002, p. l-2
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I: I) Mandibula stângă fragmentară de cal pe a cărei suprafaţă este figurat un personaj uman prin
mici incizii unghiulare. 2) Suprafa\a ventrală a aceleiaşi mandibule pe care se află decor de
aspect monogramat în aceiaşi tehnică
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Planşa

Limanu - schematizarea unui personaj uman, în culoare neagră ce poartă în mâna
probabil un coif iar în stânga un scut. Capul este ornamentat prin motive punctate.
Personajul pare a sta pe un scaun. 2) Călărel dacic redat în maniera naivă de pe pereţii aceleiaşi
peşteri de la Limanu.
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2: I)

Peştera

dreaptă
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4
3
3: 1 Cal redat în aceiaşi manieră pe ceramica fină dacică de la Sannizegetusa Regia . 3 Cal.
4 pasăre şi motive vegetale de pe ceramica dacică fină de la Sarmizegetusa Regia . 2 Călăreţ
danubian de pe ceramica dacică de la Răcătău, jud. Bacău.
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4: I)

Călărel

Barbopşi

danubian de pe ceramica dacică fină. 2) Călăreţ Danubian de pe un relief de la
jud. Galaţi.
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S: 1) Călăreţul Danubian de pe o aplică de argint de la Surcea, jud. Covasna 2), 4)
reprezentând călăreţul danubian din vremea lui Filip al II-iea al Macedoniei şi
de tip Răcoasa. 3) Monedă reprezentându-l pe Constantin cel Mare călare.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Monedă dacică
monedă dacică
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6: Constantin cel Mare

călare

reprezentare pe ivoriul Barberini, alungând o femeie ispitoare
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Pl11nş11

7:

Două

fragmente din peretele unei mandibule care nu a putut fi întregită dar
de ornamentare
ca piesele din Planşa I / www.cimec.ro
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manieră

poartă

pe ele

aceeaşi

2

Planşa

8: fig. I - Fragment de

mandibulă

de bovid, 2 fragment de

mandibulă
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de cal

(faţă şi

dos)

Planşa

9: Metatars de bovid pe a cărui parte ventrală, între articulatii, au fost
neregularitătile şi apoi
a fost ornamentat cu motive
unghiulare.
www.muzeulbucurestiului.ro
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îndepărtate

prin

tăiere

