STATUA EQUESTRA A IMPARATULUI MARCUS AURELIUS
ANTONINUS (CARACALLA) DE LA POROLlSSUM
Propuneri pentru o reconstituire 1;:rafică

In Muzeul de Istorie a·l Transi1lvaniei din Cluj-N~poca ş1 m Muzeu1l
de Istorie şi Artă din Zalău se află numeroase fragmente provenind
ele la statui colosale din bronz, toate găsite la Porolissum (sat Moigrad;
l'Om. Merşid; jud. Sălaj; România). Aceste fragmente au fost descoperite
într-o lungă perioadă de timp, fie în chip întîmplători, fie datorită
lucrărilor agdcole 2 , fie în timpul săpăturilor arheologice Pxecutate în
a~ezarea daco-romană 3 mai ales în ultimii ani.
Cîteva dintre fragmentele acestea au putut fi determinate, în scmsul că s-a putut preciza ce părţi de statue reprezintă şi au fost publiC'ate4. Cele mai multe însă au rămas necunoscute, fie datorită stării
lor fragmentare, fie, mai ales, datorită dificultăţilor deosebite pe care
asamblarea unor asemenea fragmente le pune arheologului istoric.
S-a formulat ipoteza că fragmentele determinate fac parte dintr-o
statuă equestră a împăratului Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla
209-217 e.n.), ('ă statua a fost executată probabil la Roma de un
1 O serie de fragmen•te provin din colecţia nobiliară Wesselenyi 'l'eleki
din Jibou adunată între 1850-1945.
2 Fragmentele cele mai mari şi mai importante au fost gă.site în anul 1943,
în timpul lucrărilor agrkole de primăvară (arat) de către c.'€tăţeanul Taloş Dă
nilă din Jac, undeva l·a Nord Est de clădirea comandamentului cf. E. '1'6th,
Porolissum. Das Castellum i.n Moigracl, Budapest, 1978, p. 111-112.
3 In cursul să·păturilor începute în anul 1977 au apărut în chilP izolat f.ragmente mai mici sau mai mari de la statui colosale din bronz în toate sectoarele
cercetate ale aşezării; castrul Pomăt, terasa cu sanctuare (sector N), terasa
străjerilor (sector L), pe drum (K), mai frecvent înoSă au apărut astfrl de fragmente în interiorul ·castru lui de pe Pomăt în zona clădirii comandamentului
(prindpia) şi in Iatera praetorii•; au putut fi identificate degete de la mîini (vre-o
10), părţi din armură, etc. fără să se poată determin·a apartenenţa la statua despre care discutăm; suntem siguri că avem de a face cu mai multe statui colo.sale
clin bronz.
4 M. Macrea, Apărarea graniţei ele Vest şi Nurci Est a Daciei. pi" timpul împăratului Caracalla, în SCIV, 8, 1-4, 1957, p. 215-251; Romer in Rumănien,
Kiiln, 19ti9, p. 249, G 1113; Civilta romana in Romania, Roma, 1970, p. 241, G 71,
pi. LU; C. Pop, in ActaMN, ·15, 1977, p. 126 sq; C. Pop - Al. V. Matei., în
ilf'laM1' 1 2, 1978, p. 80, nr. 11 (rnîn&).
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artist de seamă al epocii, părţile ei fiind transportate şi asamblate la
Porolissum, cu ocazia vizi·tei împăratului aici în anul 213 e.n.5.
In cele ce urmează, pe baza fragmentelor vechi deja cunoscute şi
pe baza unor fragmente determinate şi identificate mai recent din stocul vechi sau desroperiri mai recente, vom face o încercare de reconstituire grafică a statuei equestre de la Porolissum din rare fac parte
mai sus amintitele fragmente.
Pentru a duce la bun sfîrşit această intreprindere am procedat în
felul următor:
- am întocmit un repertoriu sistematic al tuturor pieselor, fragmentelor din grupul statuar, care au putut fi determinate; fiecare fragment a fost prezentat în chip separat (pe elementele ansamblului statuar) după sistemul CSIR.;
- pentru determinarea fragmentelor din armăsarul, ce făcea parte
din grnpul statuar, am apelat la un specialist în materie 6 ;
- printr-o fericită coincidenţă acest specialist hippolog este în acelaşi timp şi un remarcabil pictor şi siculptor 7 ceea ce a fost de mare
folos pentru determinarea pic;selor legate de călăreţ.
Pe bazele mai sus menţiom1te am stabilit următoarele:
1. a existat într-adevăr la Porolissum o statuă equestră a împăra
tului Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla); multe din fragmentele
descoperite fac parte din acest grup statuar; o "parte din ele însă (părţi
clin călăreţ, clin îmbră{'ăminte sau din armăsar), deşi aparţin în chip
evident de ac.elaşi ansamblu, nu au putut fi determinate cu prerizie şi
din acest motiv nu li s-a putdt stabili pcziţia în ansaml:ilul statuar;
elementele de cai·e dispunem acum sunt însă suficiente p;>ntru a aborda
reconstituirea pe care ne-am propus-o.
2. suntem siguri că grupul statuar nu a fost turnat în întregime,
într-o singură piesă, ci pe subansambh,: m!na dreaptă a împăratului
(în întregime) constituiP un subansamblu (Rep. nr. 1), glezna piciorului
stîng al împăratului (Rep. nr. 3f, lab::i piC'iorului cu partea ele jos a
glewci (Rep. nr. 6) erau în mod sigur subansamble; tot un subansamblu
era şi încheetura piciornlui stîng din spah' al armăsarului (R''P· ni·. 12).
Pe glezna piciorului stîng al împăratului se distinge bine şi porţiunea
care se introducea în ·celălalt subansamblu: pc> antebraţ se \'ecle de asemenea porţiunea care se lega dr partea cu tunica.
3. împăratul era reprezentat călare, privind înai nte; mîna dreaptă
era uşor ridicată şi îndreptată. înainte; cu mina stîngă ţinea (probabil)
1

s M. Macrea, op. cit., p. 230-232; C. Pop, in ActaMN, 15, ·1977, p. 126-127
presupune şi el acelaşi lucru.
.
6 Prof. dr. Virgil Sailanţiu, conferenţiar, s.pC'cialist în hi~ologie !ia Institutul ·
Agronomic din Cluj-Naipoc:a.
1 Valoarea sa ca sculptor şi pi0tor este dovedită de cele peste 27 de expoziţii
personale şi '18 expoziţii •colective !ia care a ~artidpat: ·Cităm la in.tîmplare unul
din •cataloage: Galeriile Tribuna. Expoziţia nr. 46. Virgil Salanţiu, Cluj-Napoca
octombrie-noiembrie 1977.
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calului; piciorul stîng atîrna pe lingă cor,pu'l calului, fără scări,
acestea nefiind cunoscute şi nefiind folosite de romani la acea dată;
mina dreaptă .şi gambele erau 'libere, neacoperite, conform ţinutei militare obişnuite 8 ; purta o tunică cu mîneci foarte scurte, tot de tip militar; probabil, purta platoşă (lorica).
4. âmpăratul călărea un armăsar de tallie mijlocie, chiar mic;
acesta este reprezentat mergînd la pas, normal, puţin oblic. Jnsuşirile
morfologice ale armăsarului, determinate prin deducţie corelativă cu mă
surătorile efectuate P<' fragmentele existente sunt următoarele: înăl
ţimea la greabăn =~ 152 1cm; lungimea oblică= 162 cm; lungimea crupei la şold = 75,4 cm; perimetru toracic = 191 cm; perimetrul fluierului==- 22 cm. Capul animalului este mic, are profilul drept, arcadele orbitale puţin proeminente, fruntea largă, regiunea cervicală puternică,
lăţită caracteristică armăsarilor; este uşor [noordat; spinarea şi şalelle
sunt lungi, puternice, crupa largă şi rotundă; membrele au aplomb corect; sunt muşchiuloase, cu articulaţii puternice, bine conturate; copita
cu profil uşor ascuţit se înscrie pe o convexitate normală.
In general constituţia animalului apare robustă şi armonioasă, tipică unui animal de rasă, împrumutînd statuei un aspect de eleganţă,
forţă şi măiestrie.

Unul din picioarele anterioare (dreptul) era ridicat, ca şi cel sting
din spate probabil, într-o atitudine flexată în faza de suspensie; corespunde primei faze a pasului sau poate exprimă starea de nerăbdare
a armăsarului ţinut în frîu.
5. Şaua era simplă; spre spate avea un buton; nu se poate şti acum
dacă sub ea avea valtrap.
6. peste tunică împăratul purta o manta (probabil paludamentum)
care cădea de pe umăr într-o parte şi pe spate 9 ; încălţămintea lui
consta în sandale înalte de tip campagus 10 , purtate mai ales în prima
jumătate a secolului al III-lea de împăraţi.
Datele de care dispunem în legătură cu modelul statuei sunt urmă
toarele:
1. împăratul este reprezentat cu înfăţişarea-i cunoscută; faţa este
8 Pentru analogii vezi A. Furtwăngler, Bulletin de l'association pro Auentico,
20, 1969, Taf. VU, Abb. 2; Taf. VIII, IX-XII.
9 Ibidem, Taf. VIII.
10 l'vl. M<1crea, op. cit., p. 231, nota 60; E. sa.glio, campagus, in DA, I, 2,
lf!B7, p. 062-863.
Un exemplu este tinuta împăratului Traianus pe scenele Columnei cf. C.
Daieoviciu-H. Daicovidu, Columna lui Traian, Bucureşti, 1966, fig. 6-7, 10-11,
Iii, :J0-31, :34-36; statua de marmoră a împărntului Traianus din Muzeul Luvru;
d. copie în muzeul limesului de la Aalen (R. F. Ge:,mania. Ph. Philzinger, Li111es111uscum Aalen, Stutitgar.t, 1982, p. 23, fig. 10).
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o variantă a bustului de marmoră din Muzeul Capitoliului din Roma 11 •
Ea este ovală, încadrată de barba tipică, nu excesiv de bogată, cu mustaţă subţire, părul capului scurt şi creţ; figura senină, chiar uşor idealizată, este în flagrant contrast cu masca brutală şi probabil mult mai
realistă care apare pe monete 12.
2. mîna dreaptă u5or ridicată şi întinsă înainte este gestul imperios
Gl comandantului pe cale de a se adt·esa trupelor; semnificaţia acestui
gest este limpede 0xprimată de legenda ADLOCUTIO A VGVSTI, care
este asociată sistematic pe monete cu reprezentarea împăratului în picioare pe o platformă (tribunal) vorbind soldaţilor şi exec-utînd cu mîna
acelaşi gest 13 ; cinel împăratul este călare făcînd acelaşi gest este fără
excepţie asociat cu .legenda ADVENTVS AVGVSTI indicînd întotdeauna
sosirea împăratului în mijlocul trupelor 5i nu întotdeauna la Roma (reditus) sau sosirea într-o provincie oarecare a Imperiului1 4•
3. poziţia îm}!>ăratului, poziţia calului (armăsarului), ţinuta în general a statuei ne sugerează ca analogie statua călare a împăratului
Marcus Aurelius Antoninus (160-179 e.n.) de la Roma 15 .
Izvoarele literare şi documentele
epigrafice arată că Septimius
Severus, în dorinţa de a creea o dinastie, s-a pretins descendent al
lui Marcus Aurelius Antoninus 16 . Fiul său mai mare Septimius Bassianus
şi-a schimbat numele în Marcus Aurelius Antoninus 17 • In această ordine
de idei ne gîndim că ridicarea unei statui asemănătoare cu cea, a gloriosului său strămoş ar putea fi un element pe linia acestei idei de
continuitate dinastică. Ne întrebăm însă, pe drept cuvînt, dacă ansam11 E. Strong, La scultura romană de Augusto a Constantino, Firenze, 1926,
p. 397, fig. 241 da.r este un portret tipic foar.te plin de viigoare imitînd ljJe Alexandru cel Mare; mai aproape de adevăr pare M. Gramatopol, Portretul Roman
in România, Bucureşti, 1985, p. 120, nota 205 cf. Bernoulli, II, 3, p. 51, nr. 3, ;pl.
21; vezi ~i V. Duruy. Histoire des Romains, Pari•s, 1885, p. 24'3 (bU5t din Muzeul

din Naipoli).
12 Tipică în acest sens este imaginea de pe un sesterttiul reiprodus de Max von
Bernhardt, Handbuch zur Milnzkunde der romischen Kaiserzeit, Halle, 1926, II,
Taf-elband. Taf. 12/14.
·
13 Pentru Adlocutio Augusti vezi monetele următorilor împăraţi:
Caligula
(BMC, I, p. 151, nr. 33-35. p. 156, nr. 39-40, rp. 157, nr. 65-----67); Marcus Aurelius (BMC, III, p. 613 nr. 1371-1372); S-everus A1lexander (BMC VI, nr. 627 şi 725).
14 Pentru Adventus Augusti vezi manetele următorilor iffiljJăraţi: Hadrianus
(BMC, II, p. 457 nr. 1433). Commodus (BMC, IV, !P. 684, nr. 11728-1729, p. 478
nr. 641) Srrptimius SeverUJS (BMC V, p. 230*, p. 232*). G-eta (BMC, V, 406, nr. 230),
Elagabalus (BMC, V, p. 560, nr. 195-196).
i; G. Rodenwalt, Df'r Kunst der Antike (Ilellas und Rom), în Propyliien
Kunstgeschichte, III, Berlin, 1927, p. 598; P. Ducati, L'arte di Roma dalle origini
al secolo VIII, Roma, 1938, pl. 103; Nuova guida cli Roma e della citta del Vaticano,
Roma. 1966, după .p. 16.
is .J. Gage, Les classcs sociales dans l'Empire Romain, Paris, •1966, p. '269:
în anul 194 S. Severus se proclamă succesor al lui Pertinax; apoi se ataşează casf'i A ntoninilor dN·larîndu-se frate al lui Commoidus ~i implki.t, fiul al lui Marcus
Aurrlius Antoninns.
17 .T. Gag&. op. dt., p. 2fi9 în anul 19fl primind titlul de Caesar ~i-a schimhat ~i numele; d. Antoninus, în RE, II, 2, col. 24:15-2437.
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blul statuar de la Porolissum nu se conformează unor canoane devenite
clasice în re19rezentarea împăraţilor ca şefi eminamente militari, fapt
confirmat de lunga serie de astfel de reprezentări pe manete de la împăratul Hadrianus încoace.
ln orice caz reconstituirea propusă de noi, chiar ~i în cazul că ar
urma să sufere modificări minore, constituie o dovadă, o confinmire a
vizitei împăratului la Porolissum.
Repertoriul fragmentelor din grupul statuar
lmpăratul

1. Mina dreaptă; dimen.siuni ceva mai mari decît mărimea naturală; bronz
wrnat, gol în interior; subansamblul întreg; g.r tablă= 0,2-0,3 cm; L (de la
marginea de sus la vîrful degetului
mijlociu) = 80,5 cm; L antebraţ = 42 cm
(pină la cot); gr antebraţ = 42 cm; L braţ .pînă la încheetură = 32,5 cm; gr braţ
= 32 cm; L palmă :;: 24,5 cm; l palmă =:: '11.5 cm (la baza degetelor); L deget
mare= 8,5 cm; L arătăitor = 11 cm; L mijlociu = 11,8 cm; L inelar= 10 cm;
L mic= 8 cm; Ia capătul de sus terminat drept; se vede o porţiune lată de 7,5
cm .peste care venea, probabil, mîneca tunicii; pe această porţiune sunt două orificii; numeroase petece dre:ptunghiul•a'l'e mid, semne ale unor reparaţii: 17 pe
antebraţ, 7 pe braţ, 15 pe dosul palmei; pe antebraţ se văd şi urmele unor fisuri
şi ale lipirii de trunchi; redare natun1Iist5: muşchii braţului şi antebraţul ni, pe
braţ şi ·pe dosul palmei, pe degete se văd venele; pe dosul palmei şi la dcgetP
se văd in<'reţiturile pielii la încheeturi, in palmă se distinge linia numită „a
vieţii"; unghiile sunt lungi., tăiate drept; buricele degetelor bine realizate
descoperire întîmi()lă.toare; castru ,Pomăl; 1951; latura de No1·d-E:st lingă
poarta praetoria; MIAZ Inv 180
M. Macrea, în SCJV, 8, 1-4, 1957, p. 232-233, fig. 11; C. Pop - Al. V.
Matei, 1n ActaMP, 2, 1978, p. 80, nr. 11
2. Faţa; :tragment; dimensLuni. ceva mai mari decit mărimea naturală; bronz
turnat; gol in iTiiterior; gr tablă= 0,2 cm; Lp = 18 cm; h = ,19 cm; h faţă =.13 cm;
h nas= 5,5 cm; 1 nări= 4 cm; L gură= 7 cm; L ochi= 3 cm' 1 ochi= 18 cm;
se păstrează numai obrazul sting întI"eg şi partea de jos a celuilalt' iobnaz;
faţa ovală şi plină este încadrată de barbă; aceasta Pste reda.tă rprin îngroşarea
tablei şi smocuri scurte reda,te prin incizii de formă ovală; laiernl sunt două
rinduri de smocuri, iar sub bărbie şi pe gît sunt trei rînduri de smocuri; ochiul
drept este larg deschis, uşor proeminent, cu privirea îndreptată în sus; nas scurt
şi drep:t,
cu nări,le re!iefa.;e; bărbie proeminentă şi rotundă; mustaţa scurtă;
buzele strînse; ultimele .conferă feţei o expresie relativ severă.
desc:operke întîmp!ătoare; J949; castru Pomăt; la NoPd-Esrt; de principia;
MIT Inv V 1043
M. Macrea, în SCIV, 8, 1-4, Hl57, .p. 232, fig. 12-1:1.
3. Piciorul stîng; fragment; se păstrează partea de la gleznă pînă deasupra
genunchiului; 'dimensiuni ceva mai mari dedt mărimea naturală: subansamblu
aproape întreg; bronz turnat: gol în interior; Lp = :rn cm; gr gleznă= 30 cm;
gr în zona muşchilor= 42,5 cm; gT sub genunchi = 35 cm; padea de jos se termină drept; se vede o dungă lată de 1.5 cm mai oxidată, probabia porţiunea care
se monta în ce!Alalt subansamblu; rotula se vede bine .ca şi proeminenţa osului
1„bi<in; in !ij)ate, pe axul muşchiului a fost o fa;ură pe care au ince.rcat să o
repare cu 8 petece dreptunghiulare aşezate în serie; se văd 18 petece dreptunghiulare de mArime mică şi mijlocie: redare na'turalistă; muşchi bi;ne reliefaţi,
armonios dezvoltaţi; se văd venele coborind ·spre laba !Piciorului.
deS<'operirP întîmp!ăinare; 194:l: rastrul Pomăt; la Norcl-Est O\' C'lă<liren
romandamentului; MIT f.n.i.
determinare V. Salanţiu
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Piese de echipament

şi harnaşament

4. mantie (1paludamentum?); fragment; se păstrează numai o porţiune; Lp
= 44 cm; + 27 cm; 1 bază = 1.1 cm; I capăot = 15 om; gr ca1păt = 5 cm; este îndoită
ca urmare a fixă.rii IPe o parte rotundă (cotul împăratului sau o parte a armă
sarului) apoi cade în falduri
descqperi·re întîmiplătoa·re; 1943; c11Jstm Pomă.t; la Noro-Est de .clădirea
comandamentului; MIT inv V 1042
M. MaC'rea, în SCJV, 8, ·1-4, 1957, p. 232, fig. IO
5. Şea; fragment; se 1păstnează .numai ipartea stingă lateral, capâtul· din
faţă; Lp = 20 cm; gr tablă= 0,3---0,3 cm; I= 16 cm; ln partea exterioară are
un buton de formă dre:ptunghiulairă; măsoară 5,5X3,5X3 iem; :în interior gol;
bronz turnat;
descQperitre întîmplătoare; 1943; castru Pomăt = la N-0ro-Ei.<it de clărlirea
comandamerutului; MIT f.n.i.
d,eterminare V. Salanţiu
6. Sandală 1(campagUL5); fragment; se păstrează numai partea din faţă; dimensi11.mi cu ceva mai mari dedt mărimea na1ura'lă; bronz turnat; gol în interior;
Lp = 20 cm; L talpă = '1'5 cm; g.r ita1Lpă = 2 iem; J labă = 1114,•5 cm; reprezintă
proba.bi! o sandală din ipiele; pa1rtea de sus şi cea laterală este decorată cu benzi
finie (:probabil din piele 9aU chia1r metal ,preţios dnk:l este vorba Ide per·sonaje
im,periale); la mi1jloc avea o limbă în formă de U, pesite care se disting cureluşe
împleitiite în cruce; lateral, de-o pante şi de alta a limbii, se află motive florale
în relief ~almete) cite două lateral şi una ln faţă; chiar la vîrf 1se ,contureazA :prin
pielea sandalei, forma degetului mare
descqperirc întimiplătoare; 1·943; castru Pomăt; la No:·d Est Ide ·clădirea comandamentului; MIT inv V 11047
M. Macrea, 1n SCJV, 8, 1-4, 1957, ip. 231-232, fi.g. 8
Armd$arul
7. Capul; fragment; se 1PăstreazA o parte din regiunea ochiului stîng cu
ochiul; bronz <turnat; gol 1n interior; gr tablă = 0,2 cm; Lp = 17 ·cm; l = 15 cm;
L ochi = 5 cm; 1 ochi: - 2,5 ,cm; L sprinceană = 6 cm; redare na·tura!istă, foarte
exa.ctA; ocMul larg deschils priveşte lateral; oblicitatea exagerată
descoperire in1tfmplA1oa'l"e; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est de clădirea comandamentului'; MIT Inv V ·1045
M. Ma<Crea, în SCJV, 8, 1957, 1-4, p. 232, fig. 9.
8. Capul; fragme'llt; se ipAstrează o parte din faţa stingă a OISUlui nazal;
bronz turnat; :gol în interior; gr tablă - 0,2 0m; 1Jp = 13 cm; .1 = 9,5 om; urme
de ·aurire
descoperi.re În•timiplătoare; 1943; castru Pomăt; 1 la Nord-Est de clădi1rea comandamentului'; MIT f.n.i.
de'.crminare V. Salaţiu
9. Pitiorul drept anterior; fragment; se 1păstrează o parte din fluier (metapodium) şi acropodiumul 'în1reg (bulet-chişiţă-copită); bronz iturnat; gol în interior; gr tablă - 0,2 cm; mai îngroşată în .zona copitei propriu zise pină la 0,4
cm; Lip = 33 .om; L CQPită = 7,5 cm în faţă şi 5 om !n spate; L ,pină la incheelură - 15 cm; 1 copită = .rn cm; gr .incheetură = 12 .cm; gr la ICaipătul de sus
8
cm; spre capâ•tul de sus are un orificiu; se disting 8 petece d·reptungihiulare mici;
r1edare naturalistă: lateral şi 'în ~ se văd venele, .chioşiţa bine redată ca şi
dungile de creştere ale copitei
descoperire intimplAtoare; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est de clădirea <Comandamentului; MIT Inv V ·1046
M. ::\facrea. în SCJV, 8. 1-4, 1957. p. 231- fi;g. 610. Piciorul drept anterior; fpa.gment; se păstrează regiunea genunchiului;
dimeniSiuni apropiate de mărimea naturală; gr tablă = 0,2 cm; Lip - 24 cm; gr
sus = 13,5 om; ,gr sub genune.hi = 34 cm; 11 petece dreptunghiulare; un petec
mare; redare naturalistă; se diisting bine prin piele oasele genunchi.ului

=
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descoperire intîmplătoare; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est de clădirea comandamentului; MIT f.n.i.
determinare V. Salanţiu
11. Piciorul drept posterior; se păstrează numai jaretul drept; faţa anterioară
şi mediană; bronz turnat; gol in interior; gr tablă = 0,2 .cm; L = 36 cm; g.r
sus - 18 cm; gr la încheetură = 36 cm; gr jos == 40 cm; 1tl petece dreptunghiulare
din care patru ma~î (cam 3 X 4,5 cm); l'eclare naturalistă: pe partea interioară se
se văd contururile oaselor şi venele; pe partea exterioară se văd venele
descoperire întîm,plătoare; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est de clădirea comandamentului; MIT f.n.i.
determinare V. Salanţîu
12. Piciorul stîng posterior; f.ragment; reprezintă gamba cu încheetura şi
porţiunea de mai jos de ea; subansamblu întreg (jaretul şi fluierul); bronz turnat;
gol în interior; gr tablă - 0,2 cm; L = 53 cm; L de la Ca1Păt de su = 35 cm; 1
la încheetură jos= 24 cm; gr sus = 23 cm; ,gr jos - 12 cm; termina·t drept la
ambele capete; la încheetură d = 16 cm; redare naturalistă: se văd bine venele
pe partea interioară şi exterioră, dar vascularizaţia nu corespunde realităţii anatomice (vena safenă accesorie nu converge distal, ci proxima!)
descoperi.re întîmplătoare; 1943; .castru Pomăt; la Nord-Est de clădi·rea comandamentului; MIT Inv V 1044
M. Macrea, în SCIV, 8, 1-4, 1957, p. 231, fig. 7
13. Piciorul drept posterior; fragment; parte din ,praset; bronz turnat; gol
în interior; gr tablă= 0,2 om; Lp =21 cm; Ip - 22 cm; în interior se văd urmele turnării defectuoase; pare a avea o margine de asamblare; 8 petece; două
căzute;

descoperire întîffi\Plătoare; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est de clădirea comandamentului; TIM f.n.i.
determina1ie V. Salanţiu
14. Piciorul drept posterior; fragment; parite din coroană-chişiţă şi copită
(umărul .drept); bronz turnat; gol în interior; gr tablă = 0,2 cm; gr copitei nu
este mai ma.re decît a restului; Lp = 21 cm; ljp = 1'1,5 cm; coroană suplă; chişiţa
bine redată; pe copi1ă nu se observă dungile ide creştere
un fragment este descoperire întnmplătoare; 1943; castru Pomăt; la Nord-Est
<le clădirea comandamentului; alt .fragment a fost descqperiot în cmt;ul săpăturilor
<lin anul 1984 în latul> sinistrum intr--0 clădire
determinare V. Salanţiu
15. scroll!! (punga testicolelor);
fragmen.t; partea de sus şi din margini
ruptă; bronz turnat; gol in interior; g.r tablă= 0,2-0,3 cm; L = 16 cm; 1 - 11
cm; h = 8 icm; în partea inferioară se delimiitează·clar fiecare din cele două elemente;, unul d;n ele ffite împins înainte datorită reprezentării în mişcare a
urmăsaru:ui; mai maTi decît mărimea obişnuită
descoperire întîmplă1:oare; 1943; .castru Pomăt; la Nord-Est de cltiJ!irea comandamentului; l\UT f.n.i.
dl'tcrminare V. Salanţiu
NICOLAE GUDE-1 - VIHGIL S.4.L.rlNTIUALEXANDTW V. MATEI
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THE LQUL'.TRIAK STATUE OF THE EMPEROR MARCUS
1E<TOl\Ii\L-; (CAl~ACALLA) AT POkJi.ISSuM
(Summary)

!

AURELIUS~\
•

-

On ';11·ious OLc<·.icms ~ovcral ·rra.t;m ;1ts of rolossal ~n7f' s<.1tues WC're found
nt Porolissum, mainly in the interjo:· of the large roman fo~t on the P(lm.ii~ hi!!.
Th1 re îs a cc'1·.;i!nly that sonw of the fragmen.ts helong to a s.t;.i.tue of the
c·•·\F~o1· M<inus AU~Uii Antonim.1>5 (C<lracalla).
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The present paper is an attempt to reconstLtute ithe staitue. The reconsti~
tulion alteffillJt was facilitat.ed by the fact that one of the authors is a both a
specialist in hippology and a sculptor and painter.
The bronze statue was not cast in a single piece, but in several large
component parts, may be at Rome; they were brought to Porolissum and assembled on the SJPOt.
Thc ~ror is represented on horseback, cuirassed, in military dress (short
sleeved tunic, cloak, campagi). looking straight ahead, the right hand sligbtly
raised in the typical gesture of a military commander, who is about to address
his troops. Its fa.ce is somewhat idealiJSed, in <:ontrnst with the brutal and more
realistic image which appears on the coins (see fn. 1.)
The horsc, in fact a stead, is represented pacing.
The reconstitution was made rather in its big outlines, and not in all its
details, burt is likely to give au idea of rthe strenght and idr;endeur of rthe
lifc and civilisation in Dacia Pornlissenss on ·c!1e northern frontier of the Roman
Ernpire.
·
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Fig. 2. Plan general al aşezării daco-romane de la Porolissum cu zona castrului (!unt marcate
locurile unde au fost gilsite fragmente de statue)
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Ffg. 3. fmpl1ratul. Fragment din cap

Fig. 4. Împăratul. Mîna dreaptă

13 - Acta Mvsei Porolissensia, voi. X
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Fig. 5. Împăratul. Fragment din piciorul stîng
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Fig. 6. lmpl1ro.tul. Fragment din sandală şi dLi mantie
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Fig. 7. Împăratul. Fragment din şea

Fig. 8. Armăsarul. Fragment din regiunea ochiului şi din osul nazal
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Fig. IO, Armăsarul. Fragment din piciornl drept anterior: metapodium :(fluier), acro podium (bulet) chişiţa şi copita
.;'

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fig. J l.

Arm ăsarul.

Fragment din piciorul stîng posterior: regiunea gambei

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

174

N. GUDEA-V.

Fig. 12

13 . i\ nn i\s ri.rn1.

SALANŢILJ-AL.

F rcq~ 11 1c al

V.

M A T~I

<lin piciornl drept p ost erior:
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fig. 14. Propunere de reconstituire a capului
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Fig. 15. Propunere de reconstituire: piciorul drept anterior
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Fig. 16. Propunere de reconstituire piciorul drept posterior
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fig. 17. Propunere de reconstituire: piciorul sting posterior
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Fig. 18. Propunere;
de reconstituire: piciorul
stîng IPOSterior
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Fig. 19. Propunere de reconstitrure a statuei: vedere din partea stingă
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Fig. 20. Propunere de reconstituire a statuei: vedere din partea
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