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Abstract: In 2002, a limited archaeological excavation was carried out on 3 B, Arcului Street, within the
urban area of Hellenistic period Callatis. From an archaeological point a view, the north-western corner of
a Hellenistic edifice was researched, where a fragmentary ceramic statuette of Aphrodite Anadyomene
was found together with fragments of a small ceramic altar. The discovery confirms the cultic character of
this type of ceramic statuette, while adding another researched site on the map of the Hellenistic city of
Callatis.
Rezumat: În anul 2002 s-a efectuat o cercetare arheologică de mici dimensiuni pe str. Arcului, nr. 3 B, în
aria urbană callatiană de epocă elenistică. Din punct de vedere arheologic a fost cercetat colțul de nordvest al unui edificiu elenistic și s-au descoperit o statuetă ceramică fragmentară a Afroditei Anadyomene
și fragmente provenind de la un mic altar ceramic. Descoperirea confirmă caracterul cultic al acestui tip
de statuete ceramice și adaugă un nou punct cercetat pe harta orașului elenistic Callatis.
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INTRODUCERE
În anul 2002 a fost efectuată o cercetare arheologică de mică amploare în orașul
Mangalia, prilejuită de extinderea unui imobil. Amplasamentul se află pe str. Arcului
nr. 3 B, la circa 200 m vest de Poşta veche, de pe str. Ștefan cel Mare. Această zonă
face parte din aria urbană callatiană de epocă elenistică, fapt dovedit și de alte
cercetări efectuate în decursul timpului1. În general, în perioada elenistică, orașul s-a
dezvoltat spre sud și spre vest, având ca limite necropola dinspre Șantierul naval și
cea din apropierea sensului giratoriu, în jurul clădirii Muzeului de Arheologie și la
nord de zidul de incintă din epoca romano-bizantină. Locuirea în acest perimetru pare
a fi compactă până pe străzile Libertății, G. Murnu, Delfinului și rarefiată, cu largi
spații libere, pe str. Oituz, la vest de intersecția cu str. Libertății, str. Petru Maior și
zona cuprinsă între aceste străzi. Această zonă delimitată de incinta elenistică poate fi
interpretată ca posibile grădini sau loturi neatribuite. Latura de vest a incintei
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elenistice a fost identificată în zona intersecției dintre str. Sirenei și B-dul 1 Decembrie
1918, iar fragmente ale tronsonului sudic au fost descoperite în fața Casei Armatei de
pe B-dul 1 Decembrie 19182.
Datorită condițiilor deosebite în care s-a desfășurat cercetarea arheologică, am
putut trasa doar o secţiune de 3,20 × 2 m, orientată N-S. După înlăturarea stratului
vegetal şi solului brun-închis aflat sub acesta, de la adâncimea de -0,50 m au început
să apară diverse fragmente ceramice, litice, cuie din fier și urme de arsură. Secţiunea
trasată a scos la lumină colţul unui edificiu format din două ziduri perpendiculare
între care se află un pavaj realizat din plăci din calcar. Zidul dinspre nord, cu lăţimea
de 1 m, este legat cu pământ, cu blocurile de exterior bine făţuite, lucrat cu grijă. Din
zid se păstrează doar prima asiză deasupra nivelului pavajului. Celălalt zid a fost
surprins doar pe o porţiune de 0,10 m pe latura de est a secţiunii, format tot dintr-o
asiză din blocuri de mari dimensiuni. Pavajul este compus din lespezi din piatră de
mari dimensiuni, de diferite mărimi şi cu forme neregulate, îngrijit îmbinate (Fig. 1).

Fig. 1. Fotografia săpăturii – Str. Arcului, nr. 3 B, Mangalia / Photograph of the excavation – 3 B,
Arcului Street, Mangalia.
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Printre alte fragmente ceramice, în colţul de sud-vest al secţiunii au fost descoperite
fragmente provenind de la statuete de teracotă: picioarele şi bustul unei statuete de
dimensiuni relativ mari, reprezentând un personaj feminin nud – Afrodita (Fig. 2),
spartă încă din vechime, alte fragmente de la partea inferioară a unei statuete şi
resturile unui mic altar ceramic, spart de asemenea din antichitate. Materialul ceramic
descoperit poate fi încadrat în sec. III-II a.Chr. pe baza analogiilor ceramice, a unui
fragment de cană cu pastilă pe toartă3 şi a caracteristicilor altarului4.

Fig. 2. Statuetă ceramică Afrodita – nr. inv. 3181 / Ceramic statuette of Aphrodite, Inv. No. 3181.

Faptul că fragmentele statuetei au fost descoperite împreună cu cele ale unui altar
ceramic5 (Fig. 3) conduce spre concluzia că statueta a avut cu siguranţă un rol cultic şi
o înfăţişează pe Afrodita.
3
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Analogii la Albești, așezare situată în chora callatiană: Buzoianu, Bărbulescu 2008, 227, R 3949, pl. XCI. Dintre acestea se remarcă R 39 (pl. LXXXVI), un altar îngrijit lucrat, cu multă
atenţie la detalii, pastă bej, considerat un vârf de serie, probabil cu origine nord-pontică.
Alte altare de mici dimensiuni descoperite la Callatis diferă de cel de la Albeşti, atât prin
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Statueta6 are înălțimea de 28 cm și este realizată din lut, modelat în tipar,
finisată cu grijă, în partea dorsală prezintă un decupaj circular de evaporare. Având la
bază tipul Anadyomene, zeiţa este reprezentată cu piciorul drept în faţă, braţul drept
ridicat, probabil aranjându-şi părul, iar cel stâng coborât, în postura clasică. Bine
proporţionată, indică idealul frumuseţii feminine, aflate la apogeul tinereţii sale.

Fig. 3. Fragmentele altarului ceramic descoperit împreună cu statueta / Fragments of the ceramic
altar discovered together with the statuette.

AFRODITA ÎN LUMEA GREACĂ
Grecii au realizat reprezentări variate ale zeilor, având fiecare locul lor specific într-un
context precis de elaborare şi comunicare. Astfel multiplicitatea este o trăsătură
esenţială a zeilor Greciei. Afrodita lui Hesiod nu este identică cu Afrodita din Iliada,
iar Afrodita ateniană nu este aceeaşi cu Afrodita spartană. Chiar în acelaşi oraş, zeiţa
oferă mai multe aspecte ce depind de amplasamentul templelor sale şi de epitetele
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modul de execuţie mai neglijent, cât şi prin pasta de culoare cărămizie, acestea fiind cel mai
probabil produse locale.
Nr. inventar 3181. Statueta a fost restaurată de către colegul V. Maxim, în anul 2002.
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purtate7. Afrodita poate fi invocată în oraşele greceşti în favoarea întregului polis şi a
instituţiilor sale, dar și într-un cadru militar – cultul ce onorează o Afrodita înarmată
şi participantă la confruntări militare. Acestea sunt realităţi greceşti ce reprezintă o
componentă esenţială a zeiţei, strâns conectată cu prerogativele politice8. Multiplele
aspecte ale zeiţei apar în manifestările cultice şi asocierile cu alte puteri divine.
De la un prototip probabil oriental avînd ca sursă de inspiraţie pe Astarte Ishtar,
cultul zeiţei a fost modelat de greci, devenind tot mai sofisticat şi abstract. Din Cipru,
considerat insula zeiţei, se răspândeşte prin Cythera în Peloponez şi paralel în Asia Mică
spre Marea Neagră şi din Creta, spre Delos, Attica şi Beotia9. Zeiţa patronează sfera
sexualităţii în toată complexitatea sa. Cultul poate fi studiat din două planuri suprapuse
la nivel de epicleză, care evocă calităţile precise posedate de zeiţă în acel loc şi la nivelul
numelui, al întregii sale semnificaţii în cadrul mult mai larg al lumii elenice10. Epitetul
de Pandemos simbolizează zeița care adună la un loc făpturi, caractere diferite, o zeitate
a mixajului (mixis), astfel ea este chemată să asigure coeziunea dintre cetăţeni în cadrul
construcţiei politice a cetăţii, cultul ei fiind o garanţie a unităţii cetăţenilor, cu referire la
legenda lui Tezeu11. Pandemos cuprinde atât un plan politic la Atena, referitor la
unificarea demelor attice, cât şi unul matrimonial, puse în conexiune de abilitatea
extraordinară a zeiţei de a uni fiinţe diferite şi de a da naştere impulsului vital, conectată
cu imaginea coeziunii sociale12. Astfel se explică onorurile acordate zeiţei de către
magistraţi pledând pentru armonia dintre cetăţeni.
În sec. al IV-lea a.Chr., cultul Afroditei prezintă două aspecte: Afrodita Ourania –
dragostea înălţătoare, cerească divină ce preia trăsături ale fenicienei Regine a Cerului şi
Pandemos – asociată cu dragostea fizică şi prostituţie, dar şi cu un principiu politic
abstract, cel al armoniei civice și al legăturilor ce asigură coexistenţa oamenilor în cadrul
unui organism social (polis)13. Cultul Afroditei Pandemos s-a răspândit în Grecia
continentală şi în insule Paros, Thasos, Cos, la sfârşitul sec. al V-lea a.Chr. Cea mai
timpurie atestare este într-o inscripţie datată 480-470 a.Chr., la Atena14 . Zeiţa al cărei
cult civic joacă un rol politic proeminent, legat după anumite opinii de reformele lui
Solon15, este menţionată și în inscripţii puse de către magistraţi. Se sugerează astfel că
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această armonie civică poate fi considerată o extensie a armoniei private aduse de zeiţă,
o coexistenţă sincronică a celor două funcţii ale Afroditei furnizând mai multă armonie
în spațiul public și privat16. Pandemos înseamnă zeiţa ce aparţine întregului popor, fără
echivalent în Orient şi este amintită în strânsă legătură cu cetatea ateniană, alături de
Peitho, alianţa acestor două zeiţe simbolizează un larg concept de unitate şi armonie în
sfera publică17, dar şi în cea privată, referitor la concordia familială și căsătoria
binecuvântată. Uneori Peitho reprezintă un epitet al Afroditei utilizat pentru descrierea
puterii de convingere şi de unificare a Afroditei, putere de convingere de mare
importanţă în ceea ce priveşte relaţiile erotice dar şi retorica politicienilor18. În acest sens,
imaginile reprezentate pe vasele pictate fac legătura cu ritualurile de căsătorie, pornind
de la modelul mitologic al căsătorie lui Paris cu Elena. Un amphoriskos arată pe zeiţă
ajutată de Peitho, îndeplinindu-şi promisiunea făcută lui Paris de a o cuceri pe Elena,
convingând-o pe aceasta să joace rolul destinat de către zei19.
Un alt aspect al Afroditei, al funcţiunii sale politice şi administrative, este acela
de patroană a magistraţilor, fiind responsabilă pentru relaţiile amicale dintre
guvernanţi şi guvernaţi şi, în acelaşi timp, în cadrul şi între diversele categorii de
magistraţi20. În general, magistraţii care participă la cultul Afroditei Pandemos
îndeplinesc funcţii de supraveghere a conduitei poporului: agoranomoi, epistatai sau
strategoi, magistraţi care apelează şi la alte divinităţi. În schimb, există o categorie
aparte de magistraţi, gynaikonomoi, care dedică exclusiv Afroditei prin prisma
atribuţiilor lor de control asupra comportamentului feminin în public, modul de a se
îmbrăca, participarea la festivaluri, ceremonii religioase sau funerare, ori
reglementarea unor categorii speciale ale cetăţii, cum ar fi curtezanele sau cântărețele
la flaut, harpă sau liră. Aceștia aplicau legislaţia referitoare în special la femeile
măritate și la aspectele publice ale vieţii maritale21 .
AFRODITA LA CALLATIS
La Callatis, colonie doriană întemeiată pe țărmul vestic al Pontului stâng, Afrodita
este prezentă cu cele două importante epitete: Πάνδαμος și Άγοραία. Importanța
deosebită a cultului zeiței Afrodita pentru Callatis derivă din numărul mare de
menționări în inscripții, raportat la numărul total. Astfel un graffiti descoperit pe un
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fragment de bol cu firnis negru ceramic, menționează numele zeiței sub forma [Ά]
ΦΡΟΔΙΤΑΙ, datat, din punct de vedere cronologic, în epoca elenistică 22. O inscripție
din sec. al IV-lea a.Chr. amintește pe Afrodita Πάνδαμος 23, iar într-o altă inscripție,
un epitet legat de tema protecţiei magistraţilor cetăţii, întâlnit la Callatis, este Afrodita
Άγοραία, menţionată alături de un grup de divinităţi protectoare ale Agorei, alături
de Themis, Zeus şi Hermes24. Baza unei statui fragmentare din marmură ce o
înfățișează pe zeiță poartă o inscripție consacrată de o preoteasă a Afroditei în sec. al
III -lea p.Chr. 25 , ceea ce dovedește continuitatea cultului Afroditei și în epoca romană.
Dintre reprezentările figurate ale zeiței, menționăm un tors al Afroditei cu Eros
datat în sec. I a.Chr. 26, un tipar pentru Afrodita datat în sec. al III-lea a.Chr.27,
medalioane ceramice cu Afrodita şi Eros28, o aplică ceramică cu Afrodita, înfățișată cu
calathos iar pe umeri cu câte un Eros, cu braţele pe piept ținând un porumbel
(descoperită la Albeşti), datată în sec. al III-lea a.Chr.29, iar dintre descoperirile mai
vechi un tipar cu bustul Afroditei având de fiecare parte câte un Eros cu aripile
întinse. O altă statuetă ceramică fragmentară redă partea inferioară a Afroditei aşezată
pe un tron, datată în a doua jumătate a sec. al IV-lea a.Chr.30.
CONCLUZII
Principalele informații furnizate de această cercetare arheologică de mică amploare se
referă la două aspecte: în primul rând este atestată locuirea urbană de sec. III-II a. Chr.
în perimetrul străzii Arcului, adăugându-se astfel un nou punct pe harta
descoperirilor de epocă elenistică a orașului Callatis; cel de-al doilea aspect se referă la
tipul de statuetă ceramică a Afroditei, considerat de către unii specialiști doar un
element de decor, dovedindu-se astfel caracterul cultic al acestor reprezentări.
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