CÎTEVA

REPREZENTĂRI

ALE GORGONEI MEDUZA
ÎN DACIA INTRACARPATICA*

Ne, vom ocupa în cele ce urmează de patru reprezentări ale Gorgonei, dintre care trei sînt inedite. Am ales aceste reprezentări din multitudinea imaginilor înfăţişînd Gorgona, datorită caracteristicelor comune
pe care le întrunesc. Ele se încadrează în categoria obiectelor detaşate
a,·înd atît rol ornamental, cit şi funcţional.
1. Ataş de situla (fig. 1-la), confecţionat din bronz masiv, descoperit în anul
1969 în cetatea dacică de la Piatra Craivii. Starea de conservare este bună. Lipsa
patinei caracteristică bronzului poate fi explicată numai prin curăţirea obiectului
în laborator. Dimensiuni: 8,9 X 0,2 cm. 1n partea superioară se păstrează un nit
de cupru pentru fixare. Piesa se găseşte în Muzeul de istorie din Alba Iulia.
Gorgona are faţa ovală, cu obrajii plini, nasul drept cu nările uşor di-latate,
gura deschisă parcă într-un rictus de durere, sprîncenele abia subliniijte, ochii p~rforaţi cu pupilele marcate, probabil, în antichitate de un material deosebit. Printre
şuviţele libere de păr, în regiunea timplelor, orientate spre colţul ochilor, apar
două capete de şarpe ale căror cozi se împletesc sub bărbia mică şi ascuţită.
Deasupra tîmplelor sînt conturate două aripioare, cea din stînga puţin deteriora1ă,
iar cea din dreapta conservată perfect. Chipul Meduzei este înscris într-un cadru
rombic ornamentat la rîndul său cu solzi stilizaţi.
Această piesă este considerată ca parte inferioară a ataşului unei situle datorită curburii duble a cadrului rombic. 1i lipseşte însă inelul de prindere a torţii
care a putut fi rupt în antichitate sau distrus în timpul descoperirii ori curăţirii
în laborator 1.
Ataşul cu Gorgonă de la Piatra Craivii nu este unic. Sînt mai cunoscute
două, cu aceeaşi reprezentare, dintre care unul descoperit la Trier, celălalt cu
locul de provenienţă necunoscut, apropiate ca formă de cel prezentat 2, rare le este
însă din punct de vedere artistic net superior.
2. Piesă ornamentală de harnaşament (fig. 2-2a), descoperită în anul 1968
în baraca militară nr. 5 din castrul roman de la Buciumf1• Starea de conservare
este bună. Dimensiuni: 6,5 X 0,6 cm. în partea inferioară are două orificii pentru
nituri, iar în partea superioară o fantă pentru agăţat sau legat. Se păstrează în
Muzeul de istorie şi artă din Zalău.
Faţa Meduzei este rotundă, cu pomeţii proeminenţi, ochii mari larg deschişi
cu pupilele marcate şi sprincene groase, nasul drept, teşit cu nările dilatate, gura
întredeschisă cu colţurile buzelor lăsate în jos. Bucle groase de păr înconjoară
figura Gorgonei. Un element deosebit sînt mîinile stilizate pe care le ţine sub
bărbie avînd degetul mic îndreptat spre colţul buzelor.

H. Daicoviciu, L. Ţeposu-Marinescu, I. Glodariu pentru
bibliografice.
este cuprinsă în teza de doctorat a tov. I. Glodariu, Importuri elenistice şi romane în Dacia (sec. II î.e.n.-I e.n.), căruia îi mulţumim pentru informaţiile date.
2 H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland. II. Trier, Mainz, 1966,
p. 101, nr. 255, p. 102, nr. 253, pi. 75.
3
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi.
Contribuţii la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. 74, pi.
LXXXI-LXXXII.
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Ornamentul se deosebeşte prin lipsa unor detalii caracteristice reprezentă
rilor Gorgonei, de pildă aripioarele, şerpii , şi prin apariţia unui amănunt anatomic
mai rar întîlnit, mîinile. Ceea ce pledează pentru atribuirea acestei măşti Gorgonei
este faţa rotundă cu pomeţii reliefaţi, ochii mari, gura deschisă.
In Muzeul din Osnabrilck se găseşte o mască de femeie apropiată ca dimensiuni (6,7 cm), căreia îi lipsesc, de asemenea, atributele esenţiale ale Gorgonei.
Locul de descoperire nu se cunoaşte şi este datată aproximativ la sfîrşitul secolului
II e.n.4• Masca de la Osnabrlick - deşi îi lipsesc mîinile - este atribuită tot
Meduzei.
3. Medalion de plumb (fig. 3-3a) , descoperit în amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa5 , în săpăturile mai vechi. Starea de conservare este nesatisfă
cătoare, lipsindu-i porţiunea inferioară a discului şi pletele din partea dreaptă
jos. Medalionul nu este bine curăţat şi poate datorită uzurii unele detalii sînt
estompate. Dimensiuni: 9 X 0,9 cm. Figurina este expusă în Muzeul de arheologie
din localitate.
Gorgona are faţa rotundă cu pomeţii puternic reliefaţi , ochii mari aproape
rotunzi cu pupilele scoase în relief, nasul drept şi teşit, gura de5chisă cu limba
scoasă. Părul se împleteşte în şuviţe groase şi aripioarele sînt conturate schematic
deasupra tîmplelor. Tot schematic apar deasupra frunţii trei capete de şarpe şi
alte două în dreptul pomeţilor obrajilor. Din cauza lipsei părţii de jos a discului
nu ne putem da seama dac ă sub bărbie se împleteau cozile şerpilor. Cu toate
acestea este piesa care întruneşte aproape toate elementele caracteristice gorgoneionului.
In spate se observă o buclă de prindere din acelaşi material, lucru ce ne
permite să credem că avem de a face tot cu o piesă ornamentală folosită ca
medalion.
r. P. La Baume, Besonders wertvolle rămische Funde in Niedersachsen, Bremen
und Hamburg, în Die Kunde, Hannover, N.S., 22, 1971, p. 154.
5 O. Floca, Muzeul de arheologie Ulpia Traiana Sarmizegetusa, [Deva, 1967];
p . 21.
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4. Aplică de bronz aurit (fig. 4) , reprezentînd sub forma unei măş ti în altorelief, chipul Gorgonei Meduza. Ea a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice din 1973 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în partea nordică a complexului
sacerdota l închinat zeilor medicinei Aesculap şi Hygea. Starea de conservare este
exceientă. Dimensiuni: 15 X 14,4 X 0,8 cm. Se p ăstrează în Muzeul de arheologie
din Sarmizegetusa.
Figura tînără şi patetică a Meduzei are faţa ovală, ochii mari mi g dalaţi, larg
deschişi, cu pupilele marcate, fără îndoială în antichitate colorate, cu sprîncenele
gi ngaş subliniate, nasul lung, ascuţit, cu nările uşor dilatate, gura întredeschisă
cu dinţii mici ş i regulaţi şi colţurile buzelor puţin lăsate în jos într-o expresie
de f urie abia disimulată. P ă rul este bogat, cu şuviţe libere frumos aranjate. Deas u pra tîmplelor, cu d eosebită grijă, sînt conturate aripioarele. Pe margini, ascunse
de buclele părului , se păstrează înc ă trei nituri de fier pentru fixare . Aceste nituri

F ig. 3 -

3a. Medalion (Sarmi zegetusa) .
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fac dovada concretă că piesa descoperită la Ulpia Traiana era folosită cu scop
ornamental, în genul unei aplici, pentru decorarea fie a mobilierului, fie a unui
interior.

*

lntrucit în lucrările noastre de specialitate nu s-a mai tratat un
subiect asemănător, considerăm util a prezenta pe scurt problematica
mitului Gorgonei ca o justificare a numeroaselor reprezentări din Dacia.
ln mitologia greco-romană Gorgonele erau fiicele lui Phorkys şi
Keta. Două dintre ele, Stheno şi Euryale, aveau darul nemuririi, a treia,
Meduza, era muritoare. Ea este cea pe care legenda şi arta au făcut-o
celebră. Meduza avea o figură monstruoasă, respingătoare, faţa rotundă,
nasul turtit, o gură imensă cu dinţii lungi ca de mistreţi, aripi mari de
aur, braţele de bronz, în părul vîlvoi i se împleteau şerpi. Armele sale
cele mai puternice erau ochii care scoteau fulgere şi care pietrificau
pe cel ce o privea 6 • Scriitorii antici localizează Gorgonele în Extremul
Occident lingă Hesperide şi împărăţia morţilor 7 •
După cea mai cunoscută legendă Meduza a fost ucisă şi decapitată
de Perseu, iar capul ei a fost înmormîntat la Argos sau după alte versiuni ar fi fost dăruit de Perseu Athenei 8 .
Originile mitului Gorgonei nu sînt pe deplin lămurite. Interpretările criticii moderne nu au dat pînă acum rezultate definitive. Cel
mai frecvent, Gorgonele sînt considerate divinităţi· de origine preelenică
sau personificarea· unor fenomene naturalen. Unii consideră gorgoneionul
un simbol „antisolar" şi „antilunar'no, în sensul că este legat mai mult
de infern.
In literatura antică se pare că prima menţiune a Gorgonei o avem
la Hesiod (Theogonia, 178) şi tot la el găsim prima descriere a ei 11 •
In artă această figură monstruoasă era cunoscută înainte de a fi
destinată Meduzei, ea fiind comună mai multor categorii de genii întîlnite, îndeosebi, în Orient 12 . Către sfîrşitul secolului al VIII-lea î.e.n.
grecii au împrumutat din Orient tipul de gorgoneion 13 . Din această perioadă datează o mască din lut ars descoperită la Tirint şi care a fost
identificată ca reprezentînd o Gorgonă 14 • ln timpurile arhaice Meduza
este prezentată şi în picioare, la grecii asiatici ea fiind înfăţişată fugind
numai spre dreapta, cu unul din picioare îndoit cu genunchiul aproape
atingînd solul1 5 • Gorgoneionul, reprezentarea figurată a capului Gorgonei, rămîne însă cea mai răspîndită imagine. El trebuia să producă o
6
7

W. H. Roscher, LexMyth, I, 2, p. 1696; DA, 2, p. 1616.
A. Giuliano, în Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale, III, Roma,
1960, p. 982.
8 Idem, op. cit., p. 982-983.
9 Ibidem, p. 983.
10 B. Andreae, Studien zur romischen Grabkunst, în RomMitt. 1963, p. 72-73.
11 A. Giuliano, op. cit., p. 983.
12 DA, II, 2, p. 1618.
13 DA, II, 2, p. 1619; A. Giuliano, op. cit., p. 982.
14 A. Giuliano, op. cit., p. 982.
15 DA, II, 2, p. 1620; A. Giuliano, op. cit., p. 983.
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impresie de oroare, de aceea în toată perioada arhaică îşi păstrează tră
săturile monstruoase descrise de legende.
Incepînd cu secolul al V-lea î.e.n. se remarcă o schimbare în reprezentările Gorgonei. Rictusul începe să scadă, dinţii sînt mai mici,
părul nu mai este vîlvoi şi numărul şerpilor se reduce. Contracţia sprîncenelor rămîne singurul semn de furie. Acest tip mediu, imaginat la
începutul secolului al V-lea î.e.n., va domina a doua jumătate a secolului16.
Tipul frumos apare încă din a doua jumătate a secolului al V-lea.
Expresia sa nu mai are nimic bestial, nimic răutăcios. Urmează o perioadă îndelungată, perioadă în care tipul frumos devine frecvent, tipul
mediu fiind din ce în ce mai rar reprezentat 17 .
Dacă pentru perioada arhaică s-a putut realiza o tipologie a reprezentărilor Gorgonei şi, de asemenea, pentru perioada elenistică (tipologie întocmită cu mult subiectivism 18 ), pentru antichitatea tîrzie acest
lucru este greu de realizat. Multitudinea reprezentărilor care preiau
unele caracteristici de la tipul arhaic sau mediu, renunţă la o serie de
alte caracteristici, sînt legate mai mult de rolul lor funcţional. Cu toate
că funcţia ornamental-decorativă a reprezentărilor Gorgonei devine preponderentă, ele nu îşi pierd complet rolul simbolic, rol care îl păstrează
chiar şi în epoca bizantină 19 . Gorgonele îi însoţesc pe greci şi pe romani
în toate actele vieţii.
In arta romană Gorgona Meduza apare frecvent ca ornament pe
sarcofage şi monumente funerare 20 , ca efigie în reprezentările sculpturale ale militarilor 21 , ale împăraţilor 22 , ale Minervei 23 , pe scutul Minervei24, ca reprezentări figurate pe capitele romane 25 sau ca reprezentări
16

DA, II, 2, p. 1625.
DA, II, 2, p. 1627.
18 S-au stabilit cîteva tipuri, cele mai răspîndite fiind: tipul frumos şi calm,
frumos şi patetic, patetic blînd, patetic violent, cf. DA, II, p. 1627-1629.
19 DA, II, 2, p. 1617.
20 S. Reinach, RepStat, I, p. 3, pl. 65, p. 26, pl. 127, p. 27, pl. 128-129, p. 123,
pl. 253, p. 124, pl. 254, p. 126, pl. 256; D. Tudor, Romula, Bucureşti, 1968, p. 63,
fig. 34; L. Ţeposu-David, în RămRum, p. 258, nr. G 152 (= Civilta, p. 256, nr. Grni,
pl. XLV); Z. Kadar, în Die rămischen Steindenkmăler von Savaria, Budapesta,
1971, p. 105, nr. 112, fig. 95, p. I 01-102, nr. 99, fig. 82; Sergio Rinaldi Tufi, Stele
17

funerarie con ritratti di etil romana nel Museo Archeologico di Spalato. Saggio
di una tipologia strutturale, în Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie,
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. VIII, vol. XVI, fasc. 3, 1971,

p. 133-134.
21 S. Reinach, RepStat, II, 2, p. 584-585; III, p. 162-163; IV, p. 362-364.
22 S. Reinach, RepStat, I, p. 575, pl. 933 (Caligula), p. 574, pl. 936 A (Hadrian),
p. 574, pl. 936B (Marcus Aurelius), p. 575, pl. 936D (Geta), p. 581, pl. 942 (Traian),
pl. 585, pl. 949 (Antoninus Pius), p. 589, pl. 957 (Lucius Verus), p. 599, pl. 974 (alte
statui imperiale).
23 S. Reinach, RepStat, I, p. 90, pl. 202, p. 105, pl. 212, p. 162, pl. 319-320,
p. 226-229, pl. 457-462, 462 A, 462 B, p. 237, pl. 473; J. Bracker, în Ramer am
Rhein, Kăln, 1967, p. 152, nr. A 54, fig. 33.
21• S. Reinach, RepStat, I, p. 234, pi. 468, p. 235, pl. 469, p. 236, pl. 472.
25 D. Isac-I. Stratan, Monumente de artă provincială romană în Muzeul din
Lugoj, în Banatica, II, 1973, p. 128-129, fig. 18 c.
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singulare în marmură 26 , cea mai cunoscută fiind Medusa Rondanini 27 •
La fel de frecvent este întîlnită pe statuile de bronz ale împăraţilor, tot
ca efigie 28 şi ale Athenei 29 • Imaginea Gorgonei turnată în bronz apare
de foarte multe ori pe piese detaşate. Este cunoscut un ornament de
trepied înfăţişînd o Gorgonă în picioare 30 , păstrat în Muzeul din Berlin.
Ca ornament de mobilă s-a descoperit un disc cu figura monstrului mitologic la Trier 31 şi tot din această localitate provin alte patru aplici cu
acelaşi rol decorativ 32 • De o mare frumuseţe este partea centrală din
bronz aurit a unui scut reprezentînd masca Meduzei. Piesa a fost descoperită la Bleric şi se păstrează astăzi în Muzeul din Nimwegen 33 • De
asemenea, se cunosc ornamente de car unde rolul decorativ se îmbină
cu cel funcţional3 4 . Meduza mai apare ca umbo de patera35 sau ca podoabă pe pandantive36 şi camee 37 . O categorie deosebită şi mai rar întîlnită o formează mozaicurile care au ca reprezentare centrală capul
Meduzei38 •
Am enumerat cazurile cel mai des întîlnite de reprezentări ale Gorgonei Meduza fără a epuiza: gama largă de domenii în care ele apar.
Se poate afirma că Meduza întruneşte poate cea mai largă circulaţie în
arta romană, că este prezentă mereu în viaţa cotidiană a romanilor.
Acest lucru presupune existenţa a numeroase ateliere nu neapărat specializate în prelucrarea unui anumit tip, dar care produceau poate la
comandă piese adaptabile la diverse obiecte. Astfel se poate explica marea diversitate a reprezentărilor detaşabile. O mai mare uniformitate se
observă la imaginile de pe- monumentele funerare şi sarcofage executate
în ateliere de pietrărie după modele în circulaţie.
Deoarece lipseşte o tipologie a pieselor de bronz cu gorgoneion, şi
nu ne sînt cunoscute două analogii perfecte, este dificilă şi riscantă
atribuirea pieselor noastre, luînd în considerare numai o caracteristică
a lor întîlnită eventual şi la alte reprezentări, unor ateliere cunoscute.
Desigur, ataşul de situlă de la Piatra Craivii este un obiect de import. Fineţea lucrării şi modul de execuţie ne poate permite să considerăm ipotetic că provine dintr-un centru meşteşugăresc din sudul
Italiei.
26
27

S.
E.
fig. 1258.
28 S.
29 S.
30 S.

Reinach, RepStat, I, p. 87, pl. 199.
Buschor, Medusa Rondanini, Leipzig, 1958; A. Giuliano, op. cit., p. 983,

Reinach, RepStat, II, 2, p. 575-578.
Reinach, RepStat, II, 1, p. 287-297.
Reinach, RepStat, II, 2, p. 807.
31 H. Menzel, op. cit., p. 54, nr. 113, fig. 49.
32
Idem, op. cit., p. 55, nr. 114, fig. 49, p. 55, nr. 116, fig. 50, p. 56, nr. 118,
fig. 51. p. 57, nr. 119, fig. 51.
:i:i P. La Baume, în Ramer am Rhein, Koln, 1967, p. 204, nr. C 27, fig. 54.
:v. B. Diakovitch, Le char thrace de Moghilovo, în Godisnik-Plovdiv I 1923
p. 184-185, fig. 4, 6.
' '
'
~5 Maria N.P. den Boesters, Ein neuer romischer Grabfund mit Bronzegefăssen, în Arheologie en Historie. Opgedeagen ean H. Brunsting bij zijn zeventigste
verjoardag, Bussum, 1973. p. 240-243, fig. 12.
36 Vezi Kolner Jahrbuch fur Vor- und Frilhgeschichte, p. 112.
37
A. Greifenhagen, Schmuckarbeiten in Edelmetall, Berlin, 1970, pl. 58/4, 59/1.
38 J. M. Luzon, Espagne Romaine. Italica, în Archeologia. Tresors des âges,
60, Paris, 1973, p. 65-66.
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Indicele de probabilitate pentru celelalte trei piese de a fi produse
în Dacia sau în altă provincie este egal. De aceea, înclinăm să credem
totuşi în existenţa unui atelier de prelucrare a bronzurilor la Sarmizegetusa39 din care să fi ieşit cel puţin două dintre ele şi anume cele
descoperite în localitate. Ca provenind de la Sarmizegetusa se cunosc
numeroase piese de bronz cu diverse reprezentări 40 şi este greu să credem că majoritatea sînt importuri. Ca tehnică de confecţionare şi mă
iestrie artistică se apropie de masca descoperită în 1973 o protomă cu
cap de leu din bronz aurit, provenită tot de la Sarmizegetusa41 . Modul
de prelucrare, stilul, indică acelaşi atelier şi nu excludem posibilitatea
existenţei lui în capitala Daciei romane 42 .
Discul de la Buciumi cu chipul Gorgonei, bine individualizat, cu o
pregnantă originalitate, poate fi rodul fanteziei unui meşter dintr-un
oraş al Daciei Porolissensis.
Tot din lipsă de analogii bine stabilite în timp (în general specialiştii evită o încadrare cronologică absolută) în datare nu putem opera
decît în funcţie de contextul arheologie: în care piesele au fost depistate.
Ataşul de situlă aflat într-o cetate dacică. a cărei existenţă se încheie la începutul secolului II e.n. 4 3, poate fi datat la sfîrşitul sec. I
î.e.n.-începutul sec. I e.n. Piesa de harnaşament de la Buciumi, descoperită într-o baracă militară la 0,20-0,30 m adîncime 44 , se poate data
în funcţie de frecvenţa monedelor în acel strat în timpul dinastiei Severilor45. Pentru medalionul de plumb de la Sarmizegetusa indicaţia că
a fost descoperit în amfiteatru nu ne poate folosi la o datare mai strînsă.
Masca Meduzei, descoperită la 0,40 m adîncime, se poate încadra cronologic în funcţie de frecvenţa monedelor în strat~ 6 la sfîrşitul secolului
al Ii-lea e.n. Spre aceeaşi concluzie ne duce şi maniera de tratare artistică foarte realistă, redarea cu fineţe a tuturor detaliilor anatomice,
aerul său veridic şi degajat.
Această piesă scoate încă o dată în relief importanţa nu numai administrativ-politică a Ulpiei Traiana, dar şi importanţa sa artistică în
viaţa provinciei Dacia.
DORIN ALICU -

ADRIANA RUSU

9
:i Se cunoaşte un atelier în Dacia la Celei, cf. D. Tudor, Sucidava. Un cite
daco-romaine et byzantine en Dacie, în col. Latomus, LXXX, Bruxelles, 1965, p. 50;
D. Tudor, Sucidava, Bucureşti, 1966, p. 16; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană,

Bucureşti,

1969, p. 310.
Daicoviciu-H. Daicoviciu, Ulpia Traiana (Sarmizegetusa romană), Bucureşti, 1962, p. 76-85 paSsim; H. Daicoviciu, Diana de la Sarmizegetusa, în OmD,
p. 131-139; O. Floca, op. cit., passim; C. Pop, Cîteva reprezentări figurate r,omane
din judeţul Hunedoara, în Sargetia, IX, 1972, p. 70-72, nr. 6-10, fig. 6-10.
41
L. Ţeposu-David, în RomRum, p. 272, nr. G 209 (= Civilta, p. 259, nr. G 159);
C. Pop, op. cit., p. 72.
42 Mulţumim prof. Radu Florescu (Bucureşti) care ne-a atras atenţia asupra
asemănării ca tehnică de execuţie a celor două piese.
" 3 M. Macrea, O. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 53.
"4 Jurnal de săpături al şantierului Buciumi, 9 IX 1968, p. 5.
" 5 E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, op. cit., p. 101-103.
46 In curs de determinare.
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EINIGE DARSTELLUNGEN DER GORGO MEDUSA IM
INNERKARPATISCHEN DAZIEN
(Z usammenfassung)
Die Arbeit besteht aus drei gesonderten Teilen. Der erste enthălt vier Darstellungen der in Dazien gefundenen Gorgo Medusa, u.zw. 1. Situlenattasche (Abb.
1-la) aus Piatra Crai vii; 2. Zierstilck eines Zaumzeugs (Abb. 2-2a), gefunden in
Buciumi; 3. Bleimedaillon (Abb. 3-3a) aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 4. Vergoldete Bronzeapplike (Abb. 4) aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Im zweiten Teil wird ganz kurz die Problematik des Gorgomythus besprochen,
um das Vorkommen dieser Darstellung in den verschiedensten Formen, in diversen
Kunstgebieten zu erklăren.
Der dritte Teil ist der Erorterung des Ursprungs dieser Sti.icke gewidmet,
wobei man dazu neigt, ihre Herstellung den romischen Werkstătten in Dazien
zuzuschreiben. Die Datierung erfolgt in Funktion ihres archăologischen Fundverbandes.
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