TIP ARE ŞI MEDALIOANE DE CERAMICĂ DIN COLECŢIA
MUZEULUI BANATULUI

În cercetarea cultelor religioase romane, atestările epigrafice şi sculpturale au locul primordial, în unele cazuri descoperirile arheologice confirmă prezenţa unor edificii cultice.
Informaţii interesante privind existenţa unor culte religioase şi amploarea lor ne oferă studiul unei anumite categorii de ceramică, aceea decorată
cu medalioane (medaillon d'applique). Vaselor în discuţie, executate în
mod obişnuit la roată li se aplicau motive ornamentale indepen4ente realizare cu ajutorul unor tipare în diferite porţiuni ale vaselor. 1 In acelaşi
timp, în cazul unor medalioane de dimensiuni mari se consideră că ele au
circulat independent fiind oferite cu ocazia diferitelor serbări ca -oscilla. 3
În Muzeul Banatului se păstrează cîteva semenea tipare şi medalioane
descoperite pe teritoriul Banatului.
1. Prima piesă etste un tipar din argilă bine arsă, provenind din colecţia I. Pongracz, cu indicaţia locului de descoperire : „de lîngă Orşova".
Piesa a intrat în colecţia muzeului în anul 1904. (Inv. 2253). Tiparul este
dublu, fiind foarte uzat, dovadă a unei îndelungate folosiri marginile sale
sînt uşor ciobite, iar unele reprezentări marginale de pe ambele feţe abia
se disting.
a. Pe una din feţe este reprezentat bustul zeiţei ~Iinerva, spre stînga.
Zeiţa este înarmată cu lancea, care apare oblic în spatele umărului drept;
în faţă este un scurt obal. Zeiţa poartă o platoşă din piele avînd fixat
în centru capul Gorgonei, care avea puterea de a împietri pe oricine o
privea. Trăsăturile feţei abia se disting din profil, buzele subţiri sînt uşor
~trînse, nasul prelung drept, ochii uşor adînciţi. Pe cap poartă un coif.
In dreapta zeiţei, în cîmp apare redată bufniţa, pasărea sa preferată. Întregul medalion este într-un cerc. (D = 11 cm.)
b. Cealaltă faţă a tiparului este uzată, astfel încît o serie de detalii
nu se pot observa exact, se văd chiar mici retuşuri din argilă aplicate în
porţiunile mai deteriorate. Reprezentarea este o scenă erotică : în dreapta
1
J. Deschellete, Les vases ceramiques orneess de la Gaule romaine, Paris, II, 1904, p.
167-308.
2 A. Alfoldy, Laurea Aquincensis Memoriae Valentini Kuzsinsky dicatae. Diss Pann.
ser. 2. nr. 10, 1938, p. 213-314.
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apare un p ersonaj feminin nud, iar în stînga un bărbat cu casca şi lorica,
înarmat cu un trident. Un cantharos apare la picioarele personajelor. În
partea superioară medalionul este decorat cu şiruri de ghirlande, care de
obicei simbolizează pădurea. În partea inferioară sub cantharos mai apare
o figură neclară.
Modul de sculptare al tiparului denotă o d eose bită pricepere a meşte
rului olar. Felul cum apare repr zentat bustul, atributele principale ale
zeiţei Minerva, dau o notă de originalitate, ce plasează piesa oarecum
deasupra produselor artizanale obişnuite. Z eiţa Minerva apare astfel pentru
prima dată pe un m edalion din Dacia. Un m dalion încă inedit provenind
de Ia Apulum prezintă asemănări frapante cu piesa noastră. 3 Reversul
tiparului r edă în medalion o scenă erotică, r ealizarea sa ne apare pu ţin
defectuoasă, fapt datorat şi uzurii tiparului. Este posibil că prin ac e astă
scenă erotică să avem o r eprezentare mitologică cunoscută a lui Marte şi
Venus, sau poate chiar Marte-Rhea-Silva, cunoscut fiind faptul, că în
antichitate unor asemenea scene Ii se acordă un caracter apotropaic. P entru
aceasta p l e de ază o serie de elemente, detalii disparate care pot fi legate
de repr eze ntăril e în discuţi e : cantharos, ghirlandele, tridentul, ţinuta vestimentară a personajului masculin etc.

Fig. 1/1-2. Dierna . Tipar dublu - aversul cu reprezentarea
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Asocierea acestor două reprezentări pe un singur tipar, fără a avea o
a fost realizată probabil din considerente de ordin economic. În Dacia este cunoscut un singur tipar dublu, cel de la Apulum,
avînd pe o parte reprezentat pe Aesculap şi Hygia, iar pe cealaltă pe zeul
Serapis. 4 Asemenea tipare duble sînt mult mai rare în această producţie
a medalioanelor ceramice.
Tiparul de argilă se pare că reprezintă opera unui atelier local de la
Dierna. Modelul executat după „originale" la modă" a putut să provină
din Gallia de pe valea Rhânului. 5 Piesa noastră se încadrează prin locul
de descoperire în aria dunăreană a unor asemenea piese, direct influenţată
de medalioanele apărute pe valea Rhânului, atît prin problematică, cît
si prin o serie de elemente decorative cum ar fi: ghirlandele, palma etc. 8
, Tiparul a fost utilizat timp îndelungat, fapt dovedit de gradul mare de
uzură, medalionul al doilea este mai deteriorat.
Descoperirea acestui tipar în apropierea Orşovei, a anticei Dierna, ne
determină a considera piesa ca provenind din acest centru urban al Daciei.
Presupunerea unui atelier de olărie la Dierna este de fapt confirmată nu
numai de descoperirea unei mari cantităţi de ceramică romană, ci şi de
aceea a unui tipar fragmentar bivalv reprezentînd pe zeiţa Venus. 7 Tiparul
dublu descris mai sus, constituie o dovadă în plus şi deci o confirmare a
existenţei unui atelier de olărie.
Din punct de vedere cronologic, datarea unor asemenea medalioane
se face pe valea Rh6nului începînd din timpul domniei lui Traian şi
pînă la sfîrşitul secolului III. Fiind o descoperire fortuită datarea tiparului descris mai sus este destul de delicată, ne avînd alte elemente de
datare, decît reprezentările sale. Tiparul de la Dierna, prin modul de realizare al personajelor ca şi a diferitelor elemente decorative pledează pentru
o datare mai tîrzie, în cursul secolului al III-lea.
Tiparul dublu de la Dicrna, îmbogăteşte seria tiparelor de medalioane
din Dacia cunoscute pînă acum la: Apulum, 9 Tibiscum, 1 ° Cristeşti, 11 ceea
ce atestă în mod cert prezenţa a tot atîtea ateliere ceramice unde erau
executate asemenea piese.
2. Un medalion aplicat în interiorul unei strachini pe fundul ei, reprezentă pe Marte cu Rhea-Silva. Pasta roşie cu angobă carmin. În profil
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A. Popa, SCIV, X, 1959, 2, p. 469-475.
H. Vertet, Gallia, XXVII, 1969, fasc. 1, p. 93-126, A. AlfOldy, op.cit., p. 312.
8
H. Vertet, op.cit., passim; C. C. Petolescu, Une medaillon d'applique dtl Romu/a
(Comunicare prezentată la Seminarul Internaţional asupra ceramicii romane Tirnovo - sept.
1975 ).
7
D. Benea, Banatica, III, p. 97.
8 H. Vertet, op.cit., p. 340-341.
9
A. Popa, op.cit., p. 469-475, Idem. StCom, 12, 1965, p. 231-236. Două tipare: unul
dublu, avînd pe avers pe Aesculap-Hygia, iar pe revers pe Serapis, al doilea simplu, reprezentînd pe Demetra-Ceres.
10
Piesa expusă în expoziţia de istorie a Muzeului Banatului. Piesa inedită a fost descoperită
în aşezarea de la Tibiscum în anul 1937, de către prof. M. Moga. Reprezintă pe Sol în qua4
5

drigă.
11

A. Pupa, op.cit„ 232, un tipar simplu reprezentînd pe Serapis.
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Fig, 2/5-6, Diern a. Reversul tiparului dublu
sce n ă ero tic ă. Po rţiun ea încercu
reprezintă o „reparare" a tiparului. (origina l şi mulaj).
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se observă în pastă deosebirea în arderea vasului de cea a medalionului,
care este mai deschisă la culoare. (D. păstrat= 10,1 cm) (Inv. 6507).
Locul de descoperire necunoscut, probabil din Banat. Medalionul este fragmentar, lipseşte o porţiune foarte mică din reprezentările marginale. Întreaga reprezentare este înscrisă în 3 cercuri concentrice : o vestală nudă
este îngenunchiată cu piciorul stîng lingă un copac. Un peplum este înfă
şurat în jurul piciorului stîng, căzînd în falduri. Capul este întors spre
zeu, trăsăturile feţii sînt foarte şterse, doar ochii uşor marcaţi sînt dispuşi
asimetric. Mina dreaptă se sprijină pe pieptul zeului, îmbrăcat în haine
militare, cu lorica. Un paludamentum fluturînd este fixat pe umeri, capetele lui sînt ţinute de un copil „putto" ~fina stînga ridicată mult ţinea
probabil un scut (?). Imaginea zeului este redată în mişcare spre stînga,
apropiindu-se de vestală Capul lipseşte, mina dreaptă, care ţinea probabil
lancea nu se mai păstrează. Scena cunoscută în mitologia romană reprezintă pe vestala Rhea-Silva, care unindu-se în taină cu zeul Marte, a dat
naştere lui Romulus şi Remus, fapt pentru care a fost aruncată în închisoare
de către Amulius, unchiul ei.
).'[edalionul este de calitate superioară, personajele sînt mai fin executate. O analogie apropiată pentru piesa noastră este un medalion descoperit în Gallia, la Orange, unde alături de personajele mitologice apare
redat şi numele lui :\fars, )i Ilia. ·Maniera de redare a personaje10r este
diferită, dar legenda care apare la ambele zeităţi face certă identificarea
scenei mitologice. Piesa din Gallia se datează într-o perioadă tîrzie. 12
Necunoaşterea locului de descoperire a medalionului nostru, doar cu
menţiunea ca provenind din Banat; desigur ne lipseşte de posibilitatea
cunoaşterii a încă unui centru unde apar asemenea piese; el poate proveni din aşezările urbane din Banat: Dierna sau Tibiscum. Deocamdată,
un singur atelier mare de olărie este cunoscut în mediul rural: la Ramna 13
Piesele prezentate mai sus îmbogăţesc seria medalioanelor cunoscute
din Dacia cu încă două piese. Într-o lucrare apărută încă înainte de război
A. Alfoldy, remarca numărul mic de asemenea piese care apăreau în provinciile dunărene; în Dacia în speţă fiind cunoscute la acea dată doar
trei descoperiri: Napoca (2), Ilişua (1). În prima localitate apărînd un
medalion de la Marte şi o scenă dionisiacă ;14 în cealaltă localitate -un medalion reprezentînd pe Sol. 15
Alături de tiparele mai sus menţionate, apărute la : Apulum, Tibiscum,
Cristeşti, o serie de descoperiri de medalioane ceramice au apărut în majoritatea aşezărilor urbane romane la: Apulum16 - un medalion încă inedit
al zeiţei Minerva; Alburnus 1\,f ajor11 - un medalion din ceramică votiv
cu o inscripţie în limba greacă, dedicat lui Serapis şi celorlalţi zei; Romula 18
12

J.

Dechellete, op.cit., p. 253.
efectuate de I\I. :r.Ioga, O. Radu, O. Răuţ. în aul 1961, îucf1 inedite.
14 V. Chirtescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, passim.
u A. Alfoldy, op.cit, p. 340-341.
18 v. nota 3.
1 7 I.I. Russu, StCom, 12, 1965, 65-66.
18 G. Popilian G. Poenaru - Bordea, SCIV, XXIV, p. 253-254.
14
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- un medalion cu imaginea lui Mercur ; tot de aici provine şi un medalion cu Sol înconjurat de semnele zodiacului publicat recent de C. C. Petolescu19; Drobeta20 - în cursul cercetărilor efectuate la thermele romane
în anul 1973, a apărut un medalion fragmentar reprezentînd pe Pan cu
atributele sale: pedum şi syrinx; în aşezarea daco-romană de la Locusteni 21
a fost descoperit un medalion cu Sol, încă inedit.
Numărul unor asemenea piese probabil să fie mult mai mare, ele
putînd să existe în muzeele noastre, nefiind luate în seamă.
Realizate din ceramică, puţin rezistente vasele cu medalioane au avut
o circulaţie largă, utilizate pînă la uzarea lor maximă, astfel încît prezenţa lor pe vase întregi nu este deocamdată documentată în Dacia.
Ne-au parvenit însă o serie de tipare şi medalioane fragmentare de pe
asemenea vase.
Fiind piese care au circulat în medii de oameni puţin înstăriţi aceste
medalioane reflectă însăşi gustul artistic al epocii, maniera de lucru a
atelierelor locale daco-romane, influenţate de o serie de reprezentări la
„modă", luate după originale venite din import sau după reprezentările
diferitelor divinităţi de pe monede. 22 În ultima instanţă, redau simţul
pentru frumos, intuiţia artistică, priceperea meşterului olar.
Avînd în vedere reprezentările diferitelor divinităţi se observă că
proporţia în redarea diferitelor zeităţi greco-romane şi cele orientale este
cam egală. Dacă în rîndul divinităţilor romane există o mai mare diversificare: :Marte, Mercur, Minerva, Dionysos etc; în rîndul celor orientale
apar doar Sol şi Serapis, ultimele două provenind din centre cu marc de
vehiculare de populaţie şi unde sînt atestate şi elemente orientale prin
unităţile militare staţionate aici : Romula, Tibiscum, Alburnus l\!J ajor,
Ilişua, Apulum, ca şi în aşezările rurale de la Cristeşti şi Locusteni.
Cercetarea unor asemenea forme de reprezentare cultică pe ceramică
ni se pare că poate oferi informaţii interesante privind nu numai răspîn
direa şi popularitatea unor culte în diferite centre ale Daciei, dar şi
observaţii privind iconografia acestora, modificări sesizabile în modul de
reprezentare al zeităţii principale, a atributelor sale.
Prezenţa unor tipare de medalioane în cîteva centre ale Daciei cum
sînt: Apulum, Dierna, Tibiscum. Cristeşti, sînt o dovadă în plus a prezenţei unor ateliere de olărie atestate pînă în prezent prin descoperiri de
vase, lucerne, statuiete etc.

DOINA BENEA
19

C.C. Petolescu, op.cit.
D. Benea, Cîteva fragmente de vase votive descoperite la Drobeta, Drobeta Turnu-Severin,
II, 1976, p ....
21
C.C. Petolescu, op.cit„ p. 6.
22 A. Alfoldy, op.cit, passim.
20
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MOULDS AND MEDALLIONS OF POTTERY IN THE BANAT MUSEUM
(Abstract)
The paper describes two pieces from the museum collection, a mould for medallions and
a medallion.
1. Tbe twofold mould of clay found at Dierna comes from I. Pongracz collection (It
bas eleven centimetres în diametre). The piece îs worn out due to its permanent utilization so tbat tbe medalion on tbe reverse had to be retoncbed în order to be recompleted.
Tbe observe represents tl.te goddes Mînen·a and tl.tc revers an erotic scene wl.tich way be a
mytbological image of Mars and \"enus. The piece dates from tbe 3rd century A.D. tucb moulds
for medallio11s bave been found at Apulum•. Tibiscum10 , a11d tbe a11cie11t settleme11t from Cristeş
till. Tbey attest tbe ex:iste11ce of the potteries where the pieces were made.
2. A medallio11 laid 011 tl.te bottom of a bowl represe11ts Mars and Rhea-Silvia (Ilia) (It
bas 10, l centimetres in diametre). Tl.te place wl.tere it was found is still unknoun. Tbe subject
of the scbene is similar to that on a piece from a late period which was found at Orance
în Gaul12•
In one of bis works A. Alfoldy remarked the reduced number of such pieces in Dacia:
Napoca (2) and Ilişua (1). Besides tbe abon mentioned moulds from Apulum, Tibiscum and
Cristeşti a lot of medallions were discovered at Apulum1•, Alburnus Major 17 , Romula 18 19, Drobeta90 a11d în tbe Daco-Roman settlement from Locusteni21 •
Sucb medallio11s used by u11wealtby people reflected the artistical taste of the period, the
manner of work in tbe Daco-Roman potteries influe11ced by tbe models „în fashio11" în tbe
empire as well as tbe represe11tation of gods a11d goddesses 011 the coins.
Tbe investigation of tbese forms of cult represe11tatio11s 011 pottery cangive interesting
of informatio11s concernîng thes the spreading a11d tbe popularity of some creeds in differe11t torous from Dacia as well as interesti11g observatio11s about tbeir ico11ograpby, tbe discernible modifications i11 tbe way of represe11ting the god and bis attributes.
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