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Muzeul judeţului Hunedoara din Deva are ca prim scop să
ne prezinte, prin colecţiunile lui, o icoană a istoriei culturale a ţinu
tului Hunedoarei, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.
Muzeul cuprinde următoarele secţii: preistorică, arheologică (în
special romană) şi numismatică; o colecţie etnografică, una de ştiinţe
naturale, o archivă cu documente şi o bibliotecă, fiecare din ele în
continuă creştere. Numărul însemnat al obiectelor arheologice însă,
conservate în Muzeul din Deva, îi dă acestuia un caracter arheologic.
Sargetia este organul oficial de publicitate al Muzeului. Acest
buletin va servi, în primul rând, la descrierea materialului istoric şi
arheologic privitor la trecutul Hunedoarei, ţinutul anticului râu Sargetia, cât şi la publicarea rezultatelor cercetărilor referitoare Ia
materialul din care se compun celelalte secţiuni ale Muzeului. Având
în vedere materialul ştiinţific enorm, rămas în cursul timpului nepublicat, cred că apariţia unei asemenea publicaţii periodice era
mai mult decât necesară.
Desigur că organul de publicitate al unui Muzeu regional nu
poate sta la înălţimea publicaţiunilor similare din principalele noastre
centre culturale. Scăderile lui însă sunt scuzabile, dacă avem în
vedere greutăţile materiale cu care au de luptat încă, atât de mult,
puţinele noastre instituţii regionale culturale. Ele au de învins cele
mai mari greutăţi, menţinându-se la un nivel echitabil numai prin
eforturi mari.
Ţin să mulţumesc d-lui Dr. R. Miocu, prefectul jud. Hunedoara,
pentru interesul şi deosebita bunăvoinţă cu care a subvenţionat
imprimarea prezentului volum. Fără de preţiosul d-sale concurs apariţia acestei publicaţii nu ar fi fost posibilă.
Deva, la 5 Noemvrie 1937.

Oct. Floca.
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MAUSOLEUL AURELIILOR DELA SARMIZEGETUSA
- RAPORT PRELIMINAR DE

C. DAICOVICIU

şi

OCT. FLOCA

Mausoleul din Sarmizegetusa a fost desgropat în toan-na anului
1934, la Est de zidurile oraşului, la cca. 620 m. dela colţul de NE
al cetăţii, pe proprietatea săteanului Ioan Trâmbiţon, pe „Dealul
lui Balint", la locul numit „La groapă" (vezi planul).
De formă rotundă, el face parte din tipul mausoleelor tumulare,
având diametrul de 21 m.
Inafară de terenul care în locul unde s'a descoperit mausoleul
era puţin mai ridicat decât împrejurimile, nimic nu trăda existenţa,
acolo, a unui ~onument funerar atât de interesant şi impunător ca
acesta.
Din literatura arheologică .se ştia că o necropolă a vechii aşe
zări romane se afla la Est de zidurile oraşului (pe terenurile din
jurul mausoleului), alături de drumul care ducea dela Sarmizegetusa
spre valea Streiului, în jos, către MureŞ, iar alta se găsia în marginea de Vest a localităţii actuale, alături de drumul ce conducea
dela Sarmizegetusa spre trecătoarea Porţile de Fier Transilvane 1 ).
Din aceste locuri au ieşit la iveală, în cursul timpului, mai multe
morminte şi alte monumente cu caracter funerar.
') Ackner, Reise nach Varhely in antiqu. Hinsicht, 11. pag. 231; Teglas G; Hunyadvarmegye torte.nete, I. pag. 85; Goos C„ Chronik der archaeologischen Funde Siebenbiirgens pag. 319; Kirâly P„ Vipia Trajana Augusta, pag. 151; Neigcbaur, Dacien, pag 18;
Oaicoviciu C„ Fouilles et Recherches a Sarmizegetusa, în Dacia, I. pag. 233 şi planul
dela pag. 263.
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ln terenurile ce se află în jurul mausoleului de asemenea au
fost desgropate, de noi, odată cu mausoleul, câteva morminte').
Aceste descoperiri recente, cât şi cele întâmplătoare din trecut,
arată, fără niciun motiv real de îndoială, existenţa, în partea de Est
a Sarmizegetusei romane, a unui vast câmp de înmormântare, ce
se întindea pe o suprafaţă pe care vom căuta ca prin cercetări
viitoare să o . precizăm mai de aproape.
Chiar pe locul mausoleului, pe care îl studiem aci, a fost aflat,
acum vreo 65 de ani (v. mai jos), după cum am putut constata
din mărturiile ţăranului, un monument funerar cu inscripţie, foarte
impozant, acum păstrat în parcul castelului Fay din comuna Nalaţ
Vad (fig. nr. 11). De acest monument, extrem de important pentru
datarea şi studierea mai amănunţită a mausoleului, ne vom ocupa
în altă parte a acestei dări de seamă.
Mânaţi de aceste indicii, cât şi de dorinţa de a fixa cât mai
exact locul necropolei antice şi în general pentru a cunoa~te cât
mli mult din topografia Ulpiei Traiane, am executat, pe locul necropolei, în toamna anului 1934, câteva sondagii de încercare, al căror
rezultat a fost descoperirea unui mausJleu foarte important, atât pentru
forma arhitectonică, pentru datele pe care ni-le pune la dispoziţie,
pentru luxul şi particularităţiile pe care le prezintă faţă de alte monumente funerare, similare, din Dacia, cât şi pentru bogăţia materialului pe care l-a dat la iveală.
Constructia. Forma mausoleului este cea a unui cerc cu diametrul de 21 ' m. Cercul este alcătuit din iid de piatră (fig. nr. 1,
2 şi planul).
Cea mai mare înălţime a zidului actual este de cca. 1 m. dela
suprafaţa antică a terenului, iar dela temelie de cca. 2·20 m.
') Astfel, dela mausoleu la cca. 100 m. NE, au fost desgropate două sarcofage din
distruse în parte, aşezate, paralel, unul lângă altul. Pe fundul acestora au fost
aflate resturi din schelete, cioburi din lut ars şi câte o monetă imperială din bronz foarte
tocite şi imposibil de determinat mai de aproape. La fel, dela mausoleu spre Vest, spre
oraşul antic, am descoperit un mormânt, de copil, din cărămidă şi resturi însemnate de
sarcofage din piatră de var.
piatră,
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Zidul este format, jos, dintr'o substrucţie foarte puternică din piade râu, legată prin mortar. lnălţimea substrucţiei este de 1·20 m., lă-

ţimea de 0'.90 m. ln partea de jos a substrucţiei,
mai puţin regulat, depăşind lăţimea de
m. a

o·go

pietrele au fost aşezate
temeliei propriu zise 1).

') Jn fundul şanţului, ln care urma să fie înălţată temelia, au fost aruncate pietrele pe
suprafaţă mai lată de cum avea să continue temelia mai sus, tocmai pentru a da o
rezistenţă mai bună be1zei pe care trebuea să se înalţe restul zidăriei,

o
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Pe această temelie de 1 m. se ridică construcţia adevărată.
Şi anume, deasupra temeliei urmează un şir de blocuri de piatră
calcaroasă, înalte de 0·30 m., lungi de l '50-1 '80 m., fiind cu
ceva mai înguste decât zidul temeliei pe care zac, dând naştere,
atât în interior ·cât şi în exterior, unui mic soclu de 15 cm.
Deasupra acestui şir de pietre urmează altul, format tot din
blocuri de piatră. Acestea au înălţimea mai mare decât primele
(înalte 0'60 m., lungi 0'90-1 '80 m.). Având însă grosimea mai
mică decât cele din rândul prim, pe care sunt suprapuse, la împreunarea lor se for"mează un al doilea soclu de cca. 1O cm.
Feţele blocurilor nu sunt lucrate în plan drept. Ele sunt uşor
arcuite pentru ca, puse cap la cap, să formeze un cerc închis.

Fig. nr. 2.

Blocurile de piatră nu sunt legate, în sens vertical, prin mcmn
fel de legătură - mortar sau var. Orizontal, ele sunt legate, însă,
două câte două, prin puternice scoabe de fler, prinse în pietre cu
plumb topit.
Execuţia diferitelor piefre nu este dintre cele mai îngrijite.
In exterior, rândul al doilea de pietre este mai frumos lucrat
decât primul sau decât faţa internă, atât a primului cât şi a rân. dului al doilea, ceea ce arată că primele, fiind la suprafaţa terenului,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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se vedeau şi deci au fost mai frumos lucrate, pe când cele din
rândul de jos, erau, probabil, îngropate în pământ.

Fig, nr. 3.

Zidul mausoleului cu mormântul din interiorul incintei.

La fel, constatarea că feţele interne ale pietrelor care formează
zidul incintei nu au fost cioplite prea îngrijit, arată că ele de asemenea nu se vedeau, fiind acoperite cu pământ, fapt care pledează,
după cum vom vedea, pentru natura tumulară a mausoleului. Aceste
1
observaţii rezultă şi din alte împrejurări pe care le vom arăta ).
Cercetările noastre, îndreptate spre a lămuri şi felul cum se termină, sus, zidul mausoleului, au rămas infructuoase. Niciun fragment
de cornişă sau încheiere a zidului, în partea lui superioară, nu a
fost găsit. Se prea poate ca în această parte superioară zidul să
1 ) Din resturile mărunte de piatră, aflate lângă zidul de lnconjur, cam la lnăltimea
temeliei care corespunde cu nivelul antic al solului, se constată că, cioplirea şi fasonarea
pietrelor, pentru a şe potrivi Io zid, i.'a făcut chiar la fata locului.
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se fi terminat prin blocuri de încheiere, în formă de şea, din marmoră, care au fost luate de locuitori şi întrebuinţate ca material
de construcţie şi var.

Fig. nr. 4,

A

Pământ

•

Sectfune ln interiorul mauso!eului.

virgin. B Humus antic. C Umplutura mausoleului. D P.llrnânt galben,

E Humus modern.

In ce priveşte interiorul mausoleului, secţiunile făcute ne-au dat
rezultate satisfăcătoare, aşa încât am putut trage unele concluziuni.
Stratificaţia terenului se prezintă în felul următor: peste humusul antic„ negru, cu resturi de cioplitură de piatră, rezultate din
lucrările de ridicare a zidului, urmează un strat gros de umplutură
de pământ galben. Aceasta este umplutura mausoleului. ln această
umplutură de pământ galben îşi aveau locul mormintele-sarcofage
adăpostite în mausoleu. Din ele nu s'a mai găsit niciunul, doar o
mulţime de oase împrăştiate şi urmele scormoniturilor prin care au
fost scoase aceste sarcofage. Partea superioară e formată din humusul de cultură actuală. (fig. nr. 4).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Această stratificaţie,

mai mult decât clară, pe întreaga secţiune
ne-a permis să vedem limpede înfăţişarea internă şi caracterul tumular al mausoleului 1 ).
ln partea de Est a zidului circular, în interior, avem un bazament din piatră care face corp comun cu restul zidului. Are forma
executată,

Fig, nr. 5.

Soclul monumentului

funerar~dela

nr. 11.

patrulateră,

cu laturile de 2·50 m., X 1·70 m., două câte două din
laturi fiind egale. Făcut din blocuri mari de piatră, acest soclu este
contimporan cu zidul incintei, având aceeaşi temelie comună (fig. nr. 5).
Rostul lui a fost acela de-a servi ca suport monumentului funerar
despre care am făcut menţiune mai sus. Soclul, de sigur din marmoră, a fost ridicat şi el, probabil, odată cu transportarea monumentului funerar.
ln partea opusă soclului, din marginea de Vest a zidului mausoleului, se desprinde un zid care, făcând un mic cot, ca.de perpendicular pe zidul mausoleului. Zidul duce paralel cu drumul mo') Forma tumulară se observa de altfel şi înainte de săpături. Doar în mijlocul
mausoleului terenul prezenta o mică depresiune rezultată din săpăturile anterioare, făcute
pentru scoaterea mormintelor (vezi planul).

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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dern şi cu presupusul drum antic ce trecea, pe aici, spre Vest.
Zidul a fost urmărit pe distanţa de 70 m. El nu poate fi decât un
gard de piatră, un zid de împrejmuire al cimitirului, căci în interiorul lui s'au aflat mai multe urme de sarcofage, precum şi un mic
mormânt de copil, construit din piatră şi cărămidă 1) (fig. nr. 6).
Dela mormântul de copil spre Sud, în apropierea lui, s'a aflat
o monetă dela Septimius Seve rus Pertinax ( 193-211) şi alta dela
'

Fig. nr. 6.

Mormântul unui copil.

Antoninus Pius, (138-161), ambele din bronz, precum şi câteva
fragmente de ulcioraşe, -din lut ars, analoage cu cele aflate în mor.mântui din ·interiorul mausoleului.
Zidul de împrejmuire. al cimitirului are, la distanţa de 21 m.
Vest de mausoleu, o îngroşare cu 0·10 m„ mai mult decât restul
zidului pe o lungime de 2·50 m. Pe această secţiune îngroşată se
1 ) Acest mormânt, săpat la distanţa de 29 m. dela mausoleu spre Vest, lângă
zidul amintit, era orientat cu axa principală E-V, Era făcut în exterior din piatră de
râu, iar ln interior cele două laturi mai lungi erau căptuşite cu câte două cărămizi (lungimea cărămizilor era lungimea mormântului, iar lăţimea lor adâncimea lui). La cele două
capek era clădit din piatră. Capacul era format dintr'o cărămidă analoagă cu cele două
precedente. ln interiorul acestui cosciug au fost aflate câteva oase de copil. Adândmea
m"rmântului sub pământ, dela nivelul actual al terenului, a fost de 0'!'10 m. Dimensiunile
mormântului în interior: lung 0·56 m, adânc 0'30 m., lat 0·20 m. Dimenşiuoile unei cără
JDi;i;i: 0'5f:i m. X 0·30 m. X 0·7 m-

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

MAUSOLEUL AURELllLOR DELA SARMIZEGETUSA

9

afla un strat de mortar gros de 3-4 cm. Credem că a fost soclul
unui monument funerar, ca şi soclul dela mausoleu sau poate că
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în acest loc, unde am aflat
era o intrare.

şi

un fragment dintr'un fus de

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

coloană,

C. DAICOVICIU - OCT, FLOCA

10

Acolo unde zidul de împrejmuire al cimitirului se leagă de zidul
mausoleului, cu care nu face corp comun, se află o substrucţie puternică din piatră de râu, de lungimea şi lăţimea potrivită pentru
a presupune că aci se afla intrarea în mausoleu. Tot în acest loc
s'a desgropat şi un fragment destul de înalt dintr' un. fus de coloană.

Mormântul. In interiorul mausoleului, la

distanţa

de 0'80 m.
de marginea interioară (de Vest) a zidului, la adâncimea de 1·20 m.
dela nivelul actual 21 terenului, a fost desgropat un mormânt, orientat
cu axa principală în direcţia N-S, cadavrul fiind aşezat cu capul
spre Nord 1) (fig. nr. 3 şi 7).
Cutia sicriului e clădită din cărămidă romană obişnuită. Pereţii
celor patru laturi ale sarcofagului sunt făcuţi din şase rânduri de
1
cărămizi (41 cmX28 cmX5 /2 cm.), suprapuse de-a latul în formă
de zid, foarte bine legate între ele cu un strat de lut galben cleios
gros de 2-3 cm., iar fundul e alcătuit din opt cărămizi aşezate
pe două rânduri.
Capacul, cioplit dintr'o tablă de marmoră, are forma acoperişului de casă, cu fronton triunghiular, cu creasta foarte puţin ridicată. Acest capac, aşezat pe un strat de lut galben, închidea
aproape ermetic mormântul.
Dimensiunile sicriului.
ln exterior: lung 2·20 m., lat 1·t5m., adânc 0·44 m.
ln interior: lung l '64 m., lat 0.59 m., adânc 0.38 m.
Grosimea pereţilor este de 0·28 m.
Dimensiunile capacului: lung 2·58 m., lat 0·45 m., X 0·45=0·90 m.
lnălţimea frontonului e de o· 15 m.
') Mormântul se

află re~onstjtuit

in Muzeul .sarmizegetusa•,

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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După

urmele de lemn, rămase pe cele douăzeci de cuie de
fier, aflate în interiorul mormântului, s'a putut constata că cel mort
n'a fost aşezat direct în mormântul de cărămidă, ci mai înainte a
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fost pus într'un sicriu de lemn
în mormântul propriu zis.

şi împreună

cu acesta a fost
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Ridicând capacul cu multă grije, s'a putut constata integritatea
mormântului. Nu fusese jefuit. Doar obiectele din el erau puţin răs
colite din cauza apei infiltrate în pământ, care a pătruns printre
cărămizile dela fundul sarcofagului şi în interiorul acestuia. Din
această cauză, obiectele erau pline cu noroiu, vasele cu apă în
interior, iar scheletul aproape în întregime distrus.
Obiectele din interior (al căror inventar îl dăm mai jos), nu
au rămas exact pe locul lor original, ele fiind mişcate pe de o parte

Fig, r.r. 9.

Vase din lut ars.

de apă, pe de altă parte, greutatea pereţilor laterali ai cutiei sarcofagului apăsând pc marginea cărămizilor care formau fundul,
acestea s'au ridicat în sus, în partea din mijloc, dislocând puţin
abjectele şi vasele din locul în care fuseseră aşezate iniţial.

Inventarul obiectelor mormântului (fig. nr. 8

şi

9).

1. Una monetă imperială de bronz, prost conservată din cauza
umezelii:
Av) IMP NERVA TRAIAN AUG GERM P M. Capul împăra
tului, cu lauri, spre dreapta.
Rv) Indescifrabil, foarte tocit.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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2. Una brăţară de bronz, ruptă în două bucăţi. E formată din
două fire răsucite. La locul de împreunare a celor două capete e
mai groasă.
3. Un inel de fier, cu urma locului unde era, probabil, o gemă.
4. Trei ulcioai:e de lut ars, de culoare roşie, aflate două la
cap şi unul la picioare. Toate trei au aceeaşi formă, având o singură toartă {fig. nr., 9 A, B şi C).
5. Şase bucăţi vase de sticlă, în parte sparte. Dintre acestea
şase, două au fost aflate la capul mortului, iar patru la picioare.
6. Bulgări mici de vopsea roz, în cantitate destul de mare,
găsite lângă cap. Original probabil că vopseaua era pusă într'o cutiuţă de lemn.
7. Fragmentele unui ac, de os, foarte subţire.
8. Firicele foarte discrete. dintr'un obiect poleit cu aur.
9. Fragmente dintr'un obiect din fier cu totul deteriorat.
1O. Douăzeci bucăţi cuie de fier, aflate la cele două extremităţi ale mormântului, cu urme de lemn pe ele.
După

natura obiectelor, înşirate mai sus, se vede că mormântul
a aparţinut unei femei.
La exteriorul sarcofagului, cam la o·so m. depărtare de cap,
s'a aflat o lucernă, tip obişnuit, de lut ars, pe fund cu stampila:
STROBILIS {fig. nr. 1O A).
Imediat lângă cutia sarcofagului, la picioare, au fost aflate
două vase, de sticlă, sparte.
Tot înafara mormântului, la o·so m., dela picioare, s'a aflat
o oală de culoare neagră plină cu cărbune. ln regiunea centrală,
vasul e împodobit cu linii paralele incizate {fig. nr. 10 B).
jos, sub fundul sarcofagului, am găsit câteva fragmente dintr'un vas roşu şi o cantitate destul de mare, cam 1/2 litru, de cenuşe
aflată într'un singur loc.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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ln interiorul zidului circular, înafară de mormântul şi obiectele
descrise mai sus, au mai fost aflate: trei monete imperiale de bronz
atât de tocite, încât nu au putut fi determinate, fragmentele unei
amfore, un vas de lut ars, de culoare gălbuie, {fig. nr. 9 D) de
forma şi cu inciziunile circulare paralele, analog cu vasul negru,
amintit mai sus, aflat la picioarele mortului, două bucăţi olane, câteva
fragmente de vase de lut ars, etc.

Fig. nr. 10.

Obiecte aflate la mausoleu,

La exteriorul zidului, la presupusa intrare, s'au aflat un obiect
din bronz (un tutulus) (fig. nr. 10 C) şi un fragment de coloană
din piatră de nisip.

***

Pe baza celor arătate până acum, se foate fixa înfăţişarea g~
nerală a acestei construcţii funerare (vezi planul).
Mausoleul dela Sarmizegetusa este o construcţie circulară, cu
zidul format din blocuri mari de piatră din care, pe o porţiune mică,
se mai păstrează încă două rânduri suprapuse.
Zidul nu era cu mult mai înalt de cum e acum. judecând după
îngustimea zidului şi în general după felul construcţiei, acesta nici
nu putea continua prea mult în sus. Peste cele două rânduri de
piatră desgropate, va mai fi fost încă unul, cel mult două rânduri,
socotind şi rândul de încheiere.
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Din secţiunile trase în interior, s'a putut vedea că nivelul antic
al solului se afla cam la înălţimea temeliei. De aci în sus, interiorul

Fig. nr. li.

Monumentul funerar al lui Aurelius Tertius.

a fost umplut cu pământ până cam în dreptul părţii S!..tperioare a·
rândului al doilea de blocuri, dându-i o formă tumulară moderată.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Mausoleul nu era acoperit, doar zidul incintei, lângă care ani
aflat mai multe ţigle, a fost acoperit. Mai probabil însă, ca aceste
ţigle să fie în legătură cu intrarea. Acesta e singurul loc unde am
constatat prezenţa ţiglelor.
Desigur că mausoleul dela Sarmizegetusa, de dimensiuni destul
de mari, n'a avut rostul să adăpostească în interiorul lui singurul

Fig. nr. 12,

Con de pin. Partea de sus a monumentului dela nr. 11,

mormânt pe care l-am aflat intact. Avem urme evidente că au
existat şi alte morminte-sarcofage care au fost scoase în cursul
timpului de diferiţi proprietari ai terenului. Urmele săpăturilor şi
ale locurilor de unde au fost scoase sarcofagele distruse, au putut fi
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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observate foarte clar în . secţiunile executate în interior şi trecute
chiar în profil 1).
Cui îi aparţinea acest mausoleu şi de când datează el ? Răs
punsul la aceste întrebări ni-l dă monumentul funerar găsit în locul unde se află soclul, azi în proprietatea familiei Fay din Nalaţ
(fig. nr. 11).
lnălţimea monumentului e de 2 m., cu conul de pin, (fig. nr. 12)
pe care îl avea în vârf şi care a fost transportat deasemenea la
curtea din Nalaţ, e de 2·so m. Lat, la capete, de 1·1 s m., la mijloc,
de o·s5 m.; gros, de 0·77 m. Câmpul inscripţiei din faţă: înalt de
1·13 m.; lat de 0·55 m. Inălţimea literelor: 6 cm. Materialul din
care e făcut e marmora de Bucova. La cele două extremităţi are
profilaturi frumoase. Monumentul e foarte impunător. E scris pe
trei feţe. Textul inscripţiei e acelaş pe fiecare faţă. Se deosebeşte
numai în ce priveşte abreviaţiile care pe feţele laterale, mai înguste,
sunt mai multe.
Inscripţia

nu e necunoscută. ln C. I. L. III 6269 se publică,
după Protop. Ianza ( Archiviu pt. fii. şi istorie, XXXVI, 5 Iulie
1870, p. 720), textul de pe o lature îngustă (b sau c), iar sub
nr. 7981 se dă, după Goos ( Archiv d. Verein f. Sieb. Landesk.
XI. p. 106), textul de pe faţa monumentului (a). Goos, I. c., a
observat că inscripţia se află repetată şi pe ambele laturi înguste.
Desigur, monumentul, descoperit abia, se găsea încă, în parte, în
pământ. Astfel se explică de ce Ianza îl declară „sicriu" (arca),
iar Goos, corect, ara. Că e vorba de monumentul nostru se poate
vedea clar din descrierea şi dimensiunile date de Goos (!. c.), care
dă înălţimea monumentului de 6' 5" ( =2 m. şi 26 mm.), iar baza
de 3' 9" (=1 ·18 m.) pe 3' 4" (=1 ·05 rn.). Goos ştie şi de
•) Urmele unui astfel de mormânt au fost constatate, cu multă precizie, în fata bazomcntului cu monumentul funerar scris. Oasele, resturile de vase, cărămizile, etc., descoperite ln interiorul incintei, rezultă şi ele tot din mormintele distruse şi jefuite.
2
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conul de pin, înalt de vreo 2' (=63 cm,) pe care,
văzuse, fiind pierdut.
Textul

însă

nu-l mai

inscripţiei:

b.
a.
(= C. I. L. III. 6269) ( = C. I. L. III. 7981)
D. M
D. M
Q. AVRELIO. Q. F Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
DEC .. ET. FLAMIN
COL. SARM
COL. SARM
Q. AVRELIVS
Q. AVRELIVS
SATVRNINUS
SATVRNIN
AVO.COL
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. PROSHODVS
ET. LOOISM
ET. LOOISMVS
LIB. ET. H
LIB. ET. HERED
FC
FC

c.
( = C. I. L. III. 6269)
D. M
Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AURELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOOISM
LIB. ET. H
FC

Aşa

dar această inscripţie, pusă la mausoleu, pe un bazament
solid, la locul cel mai de frunte, scrisă pe trei feţe, ca să se vadă
din oricare parte s'ar fi apropiat cineva de ea, arată că mausoleul
aparţinea familiei lui Q. Aurelius Tertius, decurio et /famen coloniae Sarmizegetusae.
O altă inscripţie, aflată mai de mult la Sarmizegetusa, publicată
în C. /. l. III 1448 1), ridicată de acelaş Q. Aurelius Tertius, datată,
din anul 142, arată că acest personagiu marcant al localităţii a
trăit pe la mijlocul secolului al II-iea d. Chr. Tot în apropierea
acestui an, poate cu vreun deceniu - două mai târziu, a fost
ridicat şi mausoleul nostru atât de frumos şi de pretenţios pentru
arhitectur~ funerară provincială.
') C. I. L. III. 1448
irnp. caesari /divi Hadriani fii /DIVI. TRaiani parth/ NEp. DIVJ NERVAE/ /PRON. T.
AEL HADriano/ ANTONINO. AVG /PIO. PONT. MA,\. TR./ POT.
cos.rn. P. P.
/Q. AVl<ELIVS. Q. F./ TERTIVS. PAP. SARM /DEC. COL OB. HONOR./ FLAMONI. ET.
HS. LXXX. /N. A.U. ANNONAM./ DEDIT /L. D. D. D./

v.
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Mausoleul dela Sarmizegetusa este o nouă dovadă a bunei stări
materiale şi a luxului pe care locuitorii capitalei Daciei romane şi-l
permiteau. El este, totodată, şi o nouă contribuţie la topografia localităţii şi o şi mai însemnată descoperire arheologică, importantă
atât pentru forma arhitectonică a mausoleului cât şi pentru valoarea
arheologică a obiectelor ce le cuprindea mormântul. Ne rezervăm
dreptul de a reveni şi asupra uneia şi a alteia din aceste două
chestiuni. Deocamdată ne mulţumim să dăm, pe scurt, această
dare de seamă.

DAS MAUSOLEUM DER AURELIER VON SARMIZEGETUSA
-

KURZE BESCHREIBUNO -

Das Mausoleum von Sarmizegetusa wurde im Herbst 1934, im Osten
der Staatsmauern, cca. 620 m. ostlich der nord-ostlichen Ecke der Festung,
ausgegraben (siehe Plan).
Von rundlicher Form, gehort es dem Typus der tumularischen Mausoleen,
indem es einen Durchmesser von 21 m. aufweist.
Aus der archeologischen Literatur wusste man, dass die Nekropolis
der Alten romischen Niederlassung, sich im Osten der Staatsmauer erstreckte,
auf dem Platze der das Mausoleum umgibt, neben der romischen Strasse die
von Sarmizegetusa zum Streitale hinunter nach dem Mureş fiihrte, eine andere
aber sich am Westrande des jetztigen Dorfes befand, neben der Strasse welche
von Sarmizegetusa nach dem siebenbiirgischen Eisernen Tor-Pass fiihrte.
An diesen Orten, sind wăhrend der Zeit, mehrere Grăber und andere
Grabdenkmăler, erschienen.
Diese neuzeitlichen Entdeckungen, sowohl auch die (zufălligen) aus der
Vergangenheit, beweisen, ohne jeglichen Grund eines Zweifels, im tlstlichen
Teii des romischen Sarmize{!etusa, die Existenz eines ausgebreiteten Grăber
feldes, welches sich liber eine Oberflăche verbreitete, die wir durch unsere
năchsten Forschungen zu bestimmen trachten werden.
ln Folge dieser Entdeckungen, sowohl vom Wunsche geleitet mit noch
i.:rosserer Bestimmtheit den Platz der anticken Nekropolis zu finden, wie auch
2•
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im allgemeinen mOglich viei von der Topographie Ulpia Traianas kennen
zu lernen, haben wir, am Platze der Nekropolis einige Versuchsgrabungen
unternommen, deren Ergebnis die Entdeckunge ines Mausoleums war, von
grosser Wichtigkeit sowohl wegen der architektonischen Form, wegen den
Daten die es uns zur Verfiigung stellt, wegen dem Luxus und den Eigentlimlichkeiten die es anderen ăhnlichen Denckmălern aus Dacien gegenilber
stellen kann, wie auch wegen des Reichtums des arheologischen Materials,
welches es zu Tage gefOrdert hat.
Die Form des Mausoleums ist diejenige eines Kreises mit einem
Durchmesser von 21 m. Der Kreis besteht aus einer Mauer von Steinen. Die
Grundlage der Mauer ist aus Kieselsteinen. Die HOhe der Grundlage ist
1·20 m. (Abb. 1 u. 2).
Auf dieser Grundlage erhebt sich der eigentliche Bau, und zwar: liber
der Grundlage folgt eine Reihe von Sandsteinblocken (0"30 m. hoch, 1·so-1 ·so
m. Jang), etwas enger als die Mauer der Grundlage, bilden sie sowohl von
innen als auch von aussen einen kleinen Sockel.
Ober dieser Reihe von Steinen folgt eine andere, în grosserer Hohe als
die ersten. lndem sie aber eine geringere Dicke ~ben als diejenigen der ersten
Reihe, auf welche sie gelagert sind, bildet sich beim Zusammenschliessen, ein
2-ter Sockel.
Die Flăchen der Steinblocken sind leicht gebogen, und zwar so, dass
sie, nebeneinander gestellt, einen geschlossenen Kreis darstellen. Die Steinblocke sind wagerecht verbunden, zu je zwei, durch starke Eisenzangen welche
mit geschmolzenem Blei în Stein geschmiedet worden sind.
An der Aussenseite ist die zweite Steinreihe schOner ausgearbeitet als
die erste oder als die lnnenflăche sowohl der ersten als auch der zweiten
Reihe, was beweist, dass die ersten an der Oberflăche des Gelăndes sichtbar
waren und folglich schOner gestaltet wurden, wăhrend diejenigen- der unteren
Reihen warscheinlich in der Erde eingegraben waren.
Auch die Wahrnehmung, dass die lnnenflăche der Bausteine welche die
Mauer bilden nicht mit sehr grosser Sorgfalt gemeisselt wurden, beweist, dass
sie gleichfalls nicht zur Sicht kammen, da sie mit Erde bedeckt waren, eine
Tatsache die, wie wir es noch sehen werden, filr die tumularische Beschaffenheit des Mausoleums spricht.
Was das lnnere des Mausoleums anbetrifft, haben uns die ausgefilhrten
Schnitte zufriedenstellende Ergebnisse gezeitigt, so dass wir einige Schlilsse
ziehen konnten.
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Die Schichtenbildung des Gelăndes stellt sich im Wandprofil wie folgt
dar: antiker Humus mit Steinsplitter aus den Arbeiten der Errichtung der
Mauer hervorgegangen; es folgt eine dicke Schichte mit Erde gefiillt. ln
dieser Erdenfiille lagerten die Sărge. Der obere Teii ist aus Humus aktueller
Kultur gebildet (Abb. 4).
Diese, auf dem ganzen bearbeiteten Schnitte, mehr als klare Schichtenbildung, hat uns deutlich die innere Zusammensetzung und dent umularischen
Character des Mausoleums zu sehen ermoglicht. Die tumularische Form war
im iibrigen auch vor den Ausgrabungen leicht zu erkennen.
•
An der Ostfront der inneren Kreismauer gibt es eine Grundlage aus
Stein, welche mit dem Rest der Mauer zusammengehort (Abb. 5). Ihr Zweck
war als Unterlage des Grabmahles liber welches wir noch zu sprechen kommen,
zu dienen.
Am gegeniiberliegenden Teii des Sockels, vom Westrande der Mauso:.
leummauer, entspringt eine Mauer, welche, eine kleine Biegung ausfiihrend,
senkrecht auf das Mausoleum fălit. Die Mauer fiihrt nach Westen parallel mit
der modernen Strasse und mit der vermutlichen antiken Strasse die hier vorbeifiihrte. Diese Mauer ist die Umzăunungsmauer der Nekropolis.
Dort wo die Umzăunungmauer des Friedhofes sich an der Mausoleumsmauer, mit welcher sie nicht ein Ganzes ausmacht, anschliesst, befindet sich
ein fester Grundbau aus Stein, von richtiger Breite und Lănge um zu vermuten, dass hier der Eingang des Mausoleums gewesen ist. An dieser Stelle
wurde auch ein genug hohes Bruchstiick einer Seule vorgefunden.
Im Innern des Mausoleums vurde das Grab eines Mădchens entdeckt,
welches mit seiner Hauptaxe nach N-S gerichtet war (Abb. 3 u. 7). Der
Deckel des Grabes war aus Ziegelsteinen. Das Grab war nicht geschăndet
vorgefunden worden. In seinem Innern fanden wir: schwache Spuren eines
Skelettes, eine bronzene Mlinze des Kaisers Traian, ein Armring aus Bronze,
ein schadhafter Ring, 3 kleine Gefăsse aus gebranntem Ton, 6 Gefăsse aus
Glas, Bruchstilcke von rosa Lackfarben und 10 Stiick Eisennăgel mit Holzspuren an ihnen, da die Tote, bevor sie ins Grab kam, in einem Holzsarg
beigesetzt wurde (Abb. 8).
An der Aussenseite des Sarges, cca. o·so m. Entfernung vom Kopfe,
wurde eine Tonlampe von gewohnlichem Typus, am Grunde mit der Stempelaufschrift: STROBILIS, vorgefunden (Abb. 10 A).
Unmittelbar neben der Sargschachtel, bei den FUssen, wurden zwei
icrschlagene Oleţsgefăsse gefunden,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Ebenfalls ausserhalb des Grabes, bei o·so m. Abstand von den Fiissen,
hat man einen Topf von schwarzer Farbe, voller Kohle, vorgefunden
{Abb. 9 E).
Unter der Grundlage des Sarges, konnte man einige Bruchstiike eines
roten Gefăsses vorfinden und eine ziemlich grosse Menge Asche, cca. 1 /a Kg.,
an einer einzigen Stelle.
Im Innern des Mausoleums, ausser dem zuvor beschriebenen Grabe und
aller ausgegrabenen Gegenstănde wurden noch vorgefunden: drei kaiserliche
Milnzen aus Bronze in so schlechtem Zustande, dass sie nicht năher bestimmt
werden konnten, die Bruchstiicke einer Amphora, ein aus Ton gebranntes
Gef ăss von gelblicher Fărbung, ăhnlich dem schwarzen, beim Fusse des Grabes
vorgefundenen Gefăsses, einige Bruchstiicke von Gef ăssern aus gebranntem
Ton, etc. {Abb. 9 D.)

***
Gemăss dem bis hier beschriebenen Tatsachenmaterials, kann man · das
allgemeine Aussehen dieses Grabbaues feststellen.
Das Sarmizegetuser Mausoleum ist ein rundlicher Bau mit einer aus
grossen Steinbrncken gebildeten Mauer von welcher sich, auf einer kleinen
Strecke, noch zwei aufeinanderlagernde Reihen erhalten haben.
Die Mauer war nicht um viei hoher als sie jetzt ist. Nach der Enge
der Mauer und im allgemeinen nach der Art des Baues, urteilend, konnte
diese Mauer nicht zu hoch sein. Ober den beiden ausgegrabenen Steinreihen,
konnten, noch eine, hochstens zwei gewesen sein.
Aus den im lnnern durchgefiihrten Schnitten konnte man erkennen,
dass die antike Oberflăche sich beileufig auf der Hohe der Grundlage befand.
Von da, nach oben zu wurde das lnnere mit Erde gefilllt, beileufig bis zum
Oberteile der zweiten Reihe der Blocke, so dass es eine geringe tumularische
Form erhielt. Das Grabmal war nicht bedeckt, vielleicht nur die Mauern.
Sicher war das Sarmizegetuser Mausoleum, von beachtungswertem Umfang, nicht dazu bestimmt, um das einzige von uns ganz erhaltene vorgefundene Grab, in seinem Innern zu bergen. Wir haben sichtbare Spuren
dass es auch andere Grăber gegeben hat, welche im Laufe der Zeit von den
jeweiligen Besitzern des Grundstiickes ausgehoben wurden.
Die Spuren eines derartigen Grabes wurden mit grosser Genauigkeit,
festgestellt neben dem Socket auf welchem sich das Grabdenkmal (mit lnschrift)
~eş Aurelius Tertius befand (Abb. 11 u. 12)~
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Wem gehorte dieses Mausoleum und aus welchem Zeitalter datiert es?
Die Antwort zu dieser Frage gibt uns die Inschrift des Aurelius Tertius,
welche vor etwa 65 jahren vorgefunden wurde. Orei Flăchen des Monumentes
sind beschrieben. Der Text der lnschrift ist der gleiche filr jede Flăche.

b.

Der Text der Inschrift:
a.

c.

(== C. I. L. 111. 6269) (== C. I. L. III. 7981} (== C. I. L. III. 6269}

D. M

D. M

D. M

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AVRELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOOISM
LIB. ET. H
FC

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAMIN
COL. SARM
Q. AVRELIVS
SATVRNINUS
AVO. COL
ET. PROSHODVS
ET. LOOISMVS
LIB. ET. HERED
FC

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AURELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOHISM
LIB. ET. H
FC

Folglich beweist diese lnschrift, dass das Mausoleum der Familie des
Qu. Aurelius Tertius, decurio et Flamen coloniae Sarmizegetusae, angehorte.
Eine andere lnschrift, von friiherher in Sarmizegetusa vorgefunden
(C. /. L. III. no. 1448}, von demselben Q. Aur. Tertius verfertigt, beweist
dass diese angesehene Personlichkeit Sarmlzetusas, um die. Mitte des II-ten
jahrhunderts n. Chr. (142) lebte. Um dieses jahr herum, vielleicht mit etwa
1-2 jahrzehnten spăter, wurde auch unser Mausoleum errichtet.

C. Daicoviciu -
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O NOUĂ VILLA SUBURBANA IN HOTARUL
SARMIZEGETUSEI 1 )
DE

OCTAVIAN FLOCA

A fost desgropată în toamna anului 1936, Ia Nord de ruinele
amfiteatrului, în spatele noului palat administrativ - între acesta
şi linia ferată - pe proprietatea d-lui A. Tornya, la 140 m. Nord
de şosea şi 50 m. Sud de linia ferată.*)
Resturile clădirii, aşezată într'un loc de unde se deschide una
dintre cele mai frumoase privelişti spre Masivul Retezatului, sunt un
nou punct determinat mai de aproape în complexul construcţiilor,
rămase pe urma Romanilor, ce se întind pe o mare suprafaţă în
terenurile din jurul aşezării actuale, mai ales spre Est şi Nord de
satul Grădişte-Sarmizegetusa.
Punerea în lumină a construcţiei este o nouă contribuţie la
topografia Sarmizegetusei romane.
Deşi planul clădirii nu a putut fi identificat în întregime, iar
zidurile, din piatră de râu (opus incertum), deşi s'au conservat
numai până la o înălţime relativ mică, totuşi, această descoperire,
prin elementele pe care le-a dat la iveală, prin natura ei, prin conservarea unei minunate instalaţii de încălzire centrală (hypocaustum),
') O altă villa suburbana a fost desgropată de d-l C. Daicoviciu, tn 1924, la Est
de oraş (vezi, C. Daicoviciu, în Dacia I 1924, pp. 234 sqq. şi planul topografic din
pag. 263, nr. XVII).
•) Desvelirea acestor ruine s'a făcut. în cadrul lucrărilor arheologice din Sarmize"'.
getusa, conduse de d-l C. Daicoviciu, conferentiar la Univ. din Cluj, căruia îi aduc şi aci
viile mele mulţumiri pentru bunăvoinţa cu care a urmărit aceste lucrări şi pentru preţioa
sele sfaturi ce mi te-a dat la desgroparea ruinelor cât şi la interpretarea lor.
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prin noua dovadă a bunei stări materiale a locuitorilor, a luxului cu
care a fost făcută şi mai presus de toate prin documentarea atât
de clară a existenţei, la această descoperire, a două faze de construcţii suprapuse (o suprapunere evidentă, un prilej de instructive
cercetări arheologice), m'a făcut să o privesc cu mult interes şi
deosebită atenţie.

Clădirea, săpată

pe proprietatea dlui Tornya 1 ), care nu poate
fi decât o construcţie particulară - o villa suburbana ~ aşezată
la- Nord de ruinele cetăţii şi de cele ale amfiteatrului, atestă două
epoci: una mai veche, distrusă de foc şi alta mai nouă, suprapusă
celei dintâi.
Să

vedem, pe baza schiţei alăturate (fig. nr. 1), ce este de
atribuit, din ruinele scoase la suprafaţă, fazei prime şi ce este de
atribuit fazei a doua.

A) Faza I-a a

clădirii.

Fazei prime îi aparţin încăperile A, B, C, D, E, şi G, deci
întregul complex arătat în plan.
Camera A (dim. 3·40 X 3·80 m.), de formă dreptunghiulară,
din colţul de SV. al clădirii, este partea cea mai bine conservată,
înzestrată cu un hypocaust, solid clădit şi bine păstrat (fig. nr. 2).
Zidurile care închid această cameră (groase, cele dela Vest şi
Sud, de 0·10 m., şi mult mai subţiri cele dela Est şi Nord, 30 cm.)
sunt secundate, în interior, jur împrejur, de alte ziduri (a, b, c, d,
groase de 0·40 m.), cu o tencuială foarte dură, cu mici pietricele
şi urme de paie, care închid între ele instalaţia de încălzit. Rostul
acestor ziduri era acela de a forma pereţii laterali ai hypocaustului.
!nălţimea lor e de 0·75 m., cam atât cât era şi înălţimea pilaştrilor,
din cărămidă, dela hypocaust, căci aceste ziduri nu se ridicau
') Ţinem să mulţumim dlui Tornya. pentru
e:Kecutarea săpăturilor pe proprietatea sa.

bunăvoinţa
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deasupra pavimentului 1 ). Faptul că erau tencuite ş1 m partea de
sus, arată că aceasta {0.75 m.) le era înălţimea originală.
ln epoca a doua a clădirii, instalaţia a fost desfiinţată. Peste
pavimentul suspendat al hypocaustului, scos din uz (şi, în parte,
stricat), a fost pus un strat de lut, apoi „cocciopesto" şi mozaic
din cărămizi de lut ars.
Zidul d dela hypocaust, lipit de zidul e (de cel care desparte
încăperea A de B), a fost construit ulterior celui marcat cu litera
e. Intre aceste două ziduri (d şi e) s'a aflat pictura murală cu
care a fost împodobit peretele e, înainte de a fi existat instalaţia
de încălzit. Aşa dar, iniţial, camera A nu a avut încălzire centrală.
Ea a fost prevăzută cu hypocaust ulterior, dar tot în faza primă
a clădirii.
Camera B (dim. 4 X 5 m.) e despărţită de cele vecine prin
nişte pereţi foarte subţiri (0·30 m.). jur împrejur, pe pereţii laterali,
deşi slab conservaţi ca înălţime, s'au găsit urme foarte frumoase
de pictură murală. ln ce priveşte culorile picturii, predomină, mai
ales în partea de jos a zidurilor, culoarea roşie. Resturi de pictură
s'au aflat, din belşug, şi în dărâmăturile scoase din interiorul
camerei.

.

fiind buna conservare a instalatiei, credem că e bine să o descriem
special.
Hypocaustul (fig, nr. 3) se întindea pe sub întreaga suprafaţă a camerei A şi
era format din şase rânduri de pilaştri, fiecare rând din câte şapte picioare /pilaştri/,
clădiţi din cărămidă arsă,
Fiecare pilastru era format: jos, o cărămidă de bază /de demisiunile 27 5 X 26'5
X 6'5 cm./, deasupra căreia urmau 11 cărămizi, mai mici /de dimensiunile 21 X 21 X 6
cm/, care formau piciorul propriu zis.
Piciorul se încheia. sus, prin o cărămidă mare /de dimensiunile 42·5 X 41 5 X 6 cm/.
Aceste cărămizi /de sus/ erau de dimensiuni suficient de mari pentru a ajunge dela un
pilastru la celalalt Distanta dela un pilastru la altul /dela o cărămidă de bază la alta/
era de O30-0 35 cm. Podeaua pe care se afla această serie frumoasă de picioare de
hypocaust era făcută din lut cu mortar - vatră bătută. Substrucţia vetrei era din pietriş.
Dela instalaţia atât de bine conservată nu lipseşte decât praefurnium, care trebuc
să fi fost tn partea de Vest a camerei, la exteriorul zidului c.
1)

Dată
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In camera B, avem, ca paviment (pe întreaga suprafaţă),
„cocciopesto" (un fel de „ terrazzo"), foarte bine conservat şi admirabil lustruit, având o culoare roşie-gălbuie (fig. nr. 4).

Coridorul C. La Est de A şi B, pe întreaga întindere a zidului de Est al acestor două încăperi, se află coridorul C, pavat cu
tamburi de lut ars (cu diametrul de 17 cm., înălţimea de 8 cm.),
aşezaţi pe o vatră de mortar, iar deasupra acoperiţi tot cu un strat
de mortar (gros de cca. 4 cm.). E de notat că acest pavaj, fără
1
îndoială din faza primă a clădirii, trecea şi pe sub zidul z (fig. nr. 5).
Coridorul C era, în faza primă a villei, mai larg, formând, eventual, chiar o cameră.
Camerele D şi E au putut fi cercetate numai în parte. La
D s'au aflat aceleaşi urme de pictură murală şi acelaş paviment
ca şi la B.
Camera E avea, în faza primă, pardoseală Ia fel cu B.

Faza a 11-a a

clădirii.

Deasupra ruinelor fazei prime, distrusă prin foc, am desgropat
resturi din faza a doua a clădirii care, ca dispoziţie şi împărţire a
camerelor, diferă de prima.
Incăperile A, B şi C au format, în faza a doua, o singură încă
pere. Peste instalaţia de încălzit din faza primă, desfiinţată şi peste
celelalte două încăperi, B şi C, umplute cu dărâmături, a fost pus
un strat de lut, gros de 30-35 cm., pe care a urmat pavimentul
propriu zis, format din mozaic din cărămizi de lut ars.
La fel E, din faza a doua, era o încăpere cu nivelul ridicat
(ca şi celelalte, A, B şi C), cu pardoseală din „cocciopesto"
') Zidul z e din faza a doua a clădirii. Pe lângă faptul că pardoseala din faza
trecea pe sub el, am putut observa că zidul exterior de Sud nu era legat de z,
ha ce c mai mult, zidul extern era tencuit pe întreaga suprafaţă, chiar şi acolo unde el
11c lmpreună cu z.
primă
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şi

mozaic, din cărămidă arsă, în forma parchetului modern 1 )
(fig. nr. 6).
La D nu s'a putut constata existenţa fazei mai nouă.
In partea de Est a acestei construcţii se întinde O, prelungită
spre Est. Pare să fie o curte închisă de nişte ziduri, fără substrucţie, construite din piatră de râu şi în foarte mică măsură din
cărămidă. Până unde se întindea spre Est, n'am putut fixa, căci
zidurile în această parte erau complect distruse. Suprafaţa era pardosită cu cărămidă arsă (dim. cărămizilor 44 X 28·5 X 6 cm.)
aşezată pe un strat de piatră şi lut
Inventarul obiectelor aflate cu prilejul săpăturilor, pe care îl
dau mai jos, este destul de sărac 3).
2

).

1 ) Printr'o secţiune transversală peste E şi C am putut. vedea cele două pardoseli, atât de bine conservate, suprapuse.
') Pe cât presupun că G putea să fie o curte închisli, tot pe atât îmi vine să cred
că putea să fie o încăpere, o mică aripă a clădirii, făcută, poate, tot cu un rost gospodăresc. Această ideie mi-au dat-o următoarele fapte: Zidul de Vest, la G, este la fel de
gros /0·70 m I şi rezistent ca şi zidul dm alte părţi externe ale clădirii. Cele două ziduri
care se desprind din acesta, paralel, spre Est, simt şi ele groase de 0·60-0 70 m, Pe o
anumită întindere, în partea unde ele se leagă de corpul principal al clădirii, sunt bine
clădite şi frumoase, cu urme de tencuială chiar. Spre extremitatea de Est, e adevărat că,
aceste ziduri sunt foarte slabe şi par fără temelie. Şi acest fapt lşi are însă o explicaţie.
Cu cât ne depărtlim de corpul clădirii spre Est, cu atât terenul e mai înclinat şi nu am
aflat decât urme, nu din zidul propriu zis ci numai din temelie, şi aceasta plistrată slab,
dându-ne impresia de gard, Zidurile, la început /unde sunt legate de corpul clădirii/, sunt
solide şi se ridică deasupra nivelului pavat cu cărămidă; mai spre Est, însă, ele s'au aflat
la un nivel care este mai jos decât suprafaţa pavată şi deci cu atât mai mult lncllnăm
să credem că avem de a face cu urme slabe de temelie decât cu un zid-gard fără temelie.
Aci, ca şi în partea de Nord a clădirii, zidurile au fost imposibil de urmărit fiind scoase
de ţărani şi complect nimicite.
Se pare, de altfel, că G a avut şi acoperiş. In colţul de SV. s'au glisit multe fragmente de ţigle de acoperiş şi olane chiar, care nu puteau cădi!a, în acest loc, din altă
parte a cladirii.
lndiftrent dacă G, este o curte sau o încăpere de altă natură, desigur că vil/a a
avut şi ln colţu1 celălalt /de NE/ ceva similar, /vezi planul probabil al înfăţişării întregii
viile/ (fig nr 7) şi între aceste două, eventual, o curte, un portic, Al1fel, singura G,
aşezată în colţul construcţiei, ar fi fost ceva stingher, nesimetric, neestetic şi neobişnuit,
La aceste presupuneri şi complectări ale planului ne ajută unele reconstruiri şi planuri de
atari clădiri din Germania Romana (Ein Bilder-Atlas), 1922, pag, 16
') Obiectele se află depozitate în Muzeul Arheologic din Sarmizegetusa.
3
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Coridorul C cu urmele
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Ţigle

stampilate.
a) Trei fragmente de ţiglă, cu stampila particulară în tabula
ansata: C. I. V (fig. nr. 8 A).
Şi alte trei fragmente din aceeaşi stampilă : C.... ; ... I
C; CI ...
b) Două fragmente de ţiglă, cu stampila particulară în tabula
ansata: I A N V (fig. nr. 8 B).
2. Una bucată monetă imperială, de bronz (bronz mare), dela
Marcus Aurelius, găsită în dărâmăturile fazei I. (fig. nr. 9).
Avl [AV]REL ANTONINVS ARMENIACVS [P P]. Figura împăratului, cu lauri, spre dreapta.
Rvl TR P XVIII [IMP II] COS III. Mars, în picioare, cu coif,
spre dreapta; în mâna dreaptă, cu o lance; în stânga, cu un scut.
(Coh. III. Nr. 795, anul 164 p. Chr.)
1.

Fig. nr. 6.

Pavimentul camerei E.
3•
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3. Opaiţe.
a) Un opaiţ (fig. nr. 1O A) din lut ars, de formă obişnuită,
simplu, pe fund cu stampila LVCIVS F. A fost aflat, în coridorul
C, în dărâmăturile fazei prime.
b) Un opaiţ (fig. nr. 10 B), din lut ars, cu două boturi. Mânerul,
rupt, era format dintr'o frunză stilizată. Rezervorul e ornamentat,
la suprafaţă, cu cercuri concentrice. Fiind întrebuinţat la luminat,
prezintă urme de ardere. A fost aflat în G, în colţul de SE.
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Fig. nr. 7.

4. Vas mic, negru, din lut (fig. nr. 11) şi câteva fragmente
de terra nigra, aflate, toate, în curtea G.
5. Fragment dintr'o conductă de aer cald aflată în camera
cu hypocaust.
6. Obiecte de fier. Şapte bucăţi piroane obişnuite, un piron cu
capul despic1t în două aripi, o verigă şi un piron (sau eventual un
alt instrument), cu ambele capete ascuţite, foarte ruginit, lung de
22 cm.
7. O ţeavă de sticlă aflată în camera C, faza a doua.
8. Fragment de fibulă de bronz, tip obişnuit (fig. nr. 1O C),
aflată în dărâmăturile din faza a doua.
9. Ţigle şi olane, pentru acoperiş, din lut ars.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Cărămizi

de diferite dimensiuni (42 1 /2 X 4I11a X 61 /a cm.,
27 1 /a X 26 1 /a X 6 cm., 21 X 21 X 6 cm., 41 X 29 X 6 cm.
10.

Ţigle

Fig. nr. 8.

Cărămizi

în

formă

stampilate.

de tamburi, cu diametrul de 17 cm., groase

de 8 cm.

Fig. nr. 9.

Monetă

dela Marcus Aurelius (av.

Din cele de mai sus vedem că, vil/a suburbana,
la Sarmizegetusa în vara anului 1936, era o construcţie
111 categoria clădirilor de acest fel din Dacia,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Faza pnma a acestei lo cuinţe a fost mai mare decât a doua
şi . cu mai multe pretenţiuni executată decât cea din urmă.
Faza a doua se limitează la A, B, şi C, care formează o
singură încăpere, la E cu nivelul ridicat şi la curtea G, care e comună atât primei cât şi fazei a doua.
Incăperile C şi K poate şi partea de Nord dela E au făcut
parte numai · din planul iniţial al casei, din faza primă. Probabil că
ele au rămas în faza a doua neschimbate, aşa cum au fost făcute
la început.

Fig. nr. 10.

Obiecte aflate în cursul

a acestei clădiri, aparţinătoare, cu .toate probabilităţile, primei jumătăţi a secolulUi al Ii-lea d. Chr., a fost distrusă prin foc, după cum se vede din straturile de cărbun i din
faza I. Distrugerea pare că a avut loc pe timpul 'lui Marcus Aurelius, poate tocmai în vremile tulburi ale războaielor marcomanice.
Maneta şi celelalte obiecte în dărâmăturile fazei prime ar pleda
pentru această epocă. Peste ruinele vechi s'a pus un strat gros de
lut, nivelând terenul. Peste acesta a urmat apoi pietriş şi „cocciopesto", mai puţin fin ca cel al fazei prime 1 care era de un ameste<;
Prima

perioadă

săpăturilor.

şi execuţie ireproşabilă.
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Nivelul camerelor din faza a doua, fiind foarte aproape de
actuală a terenului, a adus după sine ruinarea zidurilor,
aşa încât nu s'au mai păstrat decât foarte slab. Tot din acest
motiv nu am aflat nici urmele intrărilor în diferitele încăperi.
Pereţii de despărţire dintre diferitele încăperi, foarte subţirJ
(0'30 cm.), se pare că au fost din lemn. Ne îndeamnă la această
ipoteză dărâmăturile de piatră, puţine ca să putem presupune că
toate zidurile şi în întregimea lor au fost din piatră şi mai ales
urmele laţurilor imprimate pe unele din resturile de tencuială rezultate dela pereţi.
suprafaţa

Vas din lut ars.

Fig. nr. 11.

Ca întindere generală, clădirea nu se extindea, în partea de
Vest, mai mult decât se vede în plan. La Sud la fel. La Est atât
cât se întindea G. Doar în partea de Nord a mai continuat. Până
unde, nu putem şti, zidurile fiind distruse şi şi din alte motive imposibil de urmărit.
Privitor la caracterul clădirii (asupra cărui fapt am anticipat
deja), nu avem niciun indiciu precis, care să-i arate adevărata
destinaţie.

Din inventarul săpăturilor, relativ sărac şi lipsit de orice document epigrafie, nu putem trage concluziuni în ce priveşte natura clădirii.
Totuşi, dată fiind situaţia puţin periferică a clădirii, aşezarea
ei într'un cadru atât de frumos spre Masivul Retezatului, spre
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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care avem privelişti deschise, felul însăşi al clădirii, cu toate cele
descrise, ne face să arătăm că nu putea fi decât o villa suburbana.
-Partea de SV. a clădirii, pe care am putut-o cerceta mai de
aproape (camera A cu hypocaust şi mozaic, C, D şi E cu pavi"'ment atât de îngrijit, cu pictură murală peste tot, etc.), este colţul
principal al acestei minunate construcţii.

EINE NEUE VJLLA SUBURBANA AM SARMIZEGETUSER GEBIET
:...- KURZE BESCHREIBUNG -

Die Reste des Baues, so gelegen dass man von dort aus die sch5nste
Aussicht des Retezatmassifs vor Augen hat, sind ein neuer Anhaltspunkt ln
den Baukomplexen welche von der romischen Herrschaft herstammen und sich
auf einer grossen Oberflăche rings um die heutige Niederlassung, gegen
Westen und Norden des Dorfes Grădişte-Sarmizegetusa, erstrecken.
Der Bau, der nicht anderes als eine Vi/la suburbana sein kann, im
Norden von den Ruinen der Festung und des Amphitheaters (cca. 150 m.
vom letzteren entfernt) gelegen, weist auf zwei Zeitalter hin: ein ălteres,
durch Feuer zerstortes und ein neueres, ilber das erste gelagert.
A) Die erste Entwicklungsstufe des Baues.
Der ersten Entwicklungsstufe geh5ren die Răume A, B, C, und O an.
(Siehe PI. Abb. 1).
Der Raum A (3"40 X 3"80 m.), von rechtwinkliger Form, an der
Siidostecke des Baues gelegen, ist der am besten erhaltene Teii mit einem
festen und gut aussehenden Hypocaustum versehen. Die Mauern welche diesen
Raum umgeben, dick auf der West-und Siidseite und diinner auf der Ost-und
Nordseite, sind, rundherum, im lnnern, von anderen Mauern begleitet, welche
eine Heitzungseinrichtung einschliessen. Im zweiten Zeitalter des Baues wurde
diese Einrichtung abgeschaffen. Ober den Ziegelpilastern wurde eine Schicht
Erde gelagert dann „cocciopesto" und Mozaik aus gebranntem Ton. Es ist zu
berrierken dass anfangs der Raum kein Hypocaustum hatte. Es enstand spăter,
jedoch immer noch zur Zeit der ersten Phase des Baues. (Abb. 2 u. 3),
·
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Der Raum B (4 X 5 m.) ist von den benachbarten durch dilnne
Wănde

getrennt. An den Wănden, im lnnern des Raumes, wurden sc.hOne
Spuren von Wandmalereien vorgefunden. Im Raume B finden wir als pavimentum, auf der ganzen Oberflăche, sehr gut erhaltenen "cocciopesto" von
.
.
rotlichgelber Fărbung (Abb. 4).
Der Corrldor C. Westlich von A und B befindet sieh der Corridor
C, mit runden Ziegeln aus gebrannten Ton gepflastert, auf einem Mortelherd
aufgestellt und oben ebenfalls mit einer Schicht Mortei bedeckt. Es ist zu
bemerken, dass dieses Pflaster, ohne Zweifel aus der ersten Phase des Baues,
auch unter der Mauer z sich ausbreitete (Abb. 5).
Die Raume D und E konnten nur teilweise erforscht werden. Hier:
wurden dieselben Spuren von Wandmalerei und dasselbe pavimentum wie
bei B vorgefunden.
B) Die zweite Entwicklungsstufe des Baues.
Ober den Ruinen der ersten, vom Feuer vernichteten Entwicklungsstufe
fand man Oberreste aus der zweiten Phase des Baues, welche, was die Disposition und die Einteilung der Zimmer anbetrifft, sich von der ersten wesentlich
unterscheidet.
Die Zimmern A, B und C bildeten in der zweiten Phase einen einzigen Raum.
Ober der abgeschafften Heitzungsanlage der ersten Phase und ilber den
anderen zwei, mit Trlimmern (und Geroil) gefilllten Răumen (B und C)
wurde eine Schicht Erde gelagert, von 30-35 cm. Dicke, auf . welcher das
eigentliche pav!mentum aus Mozaik von gebrannten Tonziegeln zusammengesetzt, folgte.
Ebenso war E, in der zweiten Phase, ein Raum mit erhobener Grundlage,
mit einem schtinen Fussboden aus „cocciopesto" und Ziegelmozaik von der,
Form eines modernen Parketts (Abb. 6).
Bei D hat man das Vorhandensein einer neueren Entwicklungsstufe nicht
vorgefunden.
An der Westseite dieses Baues erstreckte sich G. Vielleicht ein von
Mauern eingeschlossener Hof, oder ein kleiner Fliigel des Baues, angenommen
dass so etwas auch im anderen, gegenilberstehenden Nordwestwinkel sich
befand (Abb. 7). G war mit gewohnlichen Ziegeln gepflastert.
Was die kleinern Oegenstănde anbetrifft, welche im Laufe der Ausgrabungen der Vi/la gefunden wurden, so sind es ihrer ziemlich wenige.
Es wurden Dachzie~eln mit dem privaten Stempel C. I. V und IANV (Abb. 8),
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vorgefunden. Ausserdem fand man: Eine Bronzemiinze (Marcus Aurelius,
aus der ersten Phase Abb. 9), zwei Tonlampen (Abb. 10) von welchen eine
mit dem Stempel LVCIVS versehen (aus der ersen Phase), ein kleines
schwarzes Tongefăss (in G vorgefunden, Abb. 11 ), ein Bruchstiick einer
Warmluftleitung (erste Phase C), Eisennagel, ein Glasrohr, das Bruchstiick einer
F!bel (zweite Phase), Dachsteine und Ziegeln von verschiedenen Dimensionen.

***
Aus den oben beschriebenen Daten, erkennen wir dass die in Sarmizegetusa ausgegrabene Vi/la suburbana ein angesehener Bau unter den gleich
gebauten Konstruktionen des romischen Daciens, darstellte.
Die erste Phase dieses Baues war grosser als die zweite und mit
mehr Sorgfalt durchgefiihrt als die letztere.
Die zweite Phase beschrănkt sich auf A, B und C, welche einen
einzigen Raum bildeten, auf E mit erhobener Grundlage undauf G, welches
alles sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Phase gemeinsam hat.
Die Zimmern D und E, vielleicht auch die Nordseite von E gehorten
nur dem Anfangsentwurf des Baues. Vielleicht wurden sie auch in der
zweiten Phase unverăndert beniitzt, so wie sie von Anfang an gebaut wurden.
Die erste Periode dieses Baues, aller Anschein nach der ersten Hălfe des
II-ten jahrhunderst n. Chr. angehorend, wurde durch Feuer vernichtet. Es ist
nicht ganz ausgeschlossen dass der Bau, durch einen Brand, wăhrend der
Markomanenkriege, zerstort wurde. Die Miinze (Marcus Aurelius) und die
anderen Gegenstănde, die în der ersten Phase vorgefunden wurden, stimmen
mit diesem Zeitalter iiberein.
Ober die alten Ruinen, wurde eine dicke ~chicht Erde gelagert, indem
das Gelănde niveliert wurde. Ober diese Schicht lagerte man Schotter und
„cocciopesto", das letztere weniger fein als jenes der ersten Phase, welches
von einer tadellosen Mischung und Ausfllhrung war.
· Das pavimentum der Zimmern der zweiten Phase, în unmittelbarer Năhe
der jetztigen Oberflăche des Gelăndes, brachte mit sich den Zusammenbruch
der Mauern, so dass sie nur in sehr geringer Hohe sich erhielten.
Die Zwischenwănde, sehr diinn (0"30 m.), scheinen aus Holz gewesen
zu sein. Zu dieser Vermutung berechtigen uns die sehr geringen Steintriimmer; denn wir wermuten dass nicht alle Mauern aus Stein bestanden,
da sonst eben Qiese SţeintrUmmer zahlrei<;her auftretten miissten. Anqerse•ts
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beweisen das'oben Ausgefiihrte, die Spuren des Holzes, sichtbar in den Briichen
des Mortels, welcher von diesen Holzwănden abgefallen war.
Was die allgemain'! Ausbreitung des Baues anbetrifft, so zog sich dieser
gegen Westen nicht rnehr als es aus dem Plan ersichtlich ist, hin. Gegen
Stiden - ebenfals so. Gegen Osten, so weit wie sich O ausbreitete. Nur
an der Nordseite verlăngerte sich der Bau. Wie weit, konnen wir nicht wissen,
da die Mauern zerstort sind.
Wir konnen keinen sicheren Beweis erbringen, wozu dieser Bau diente.
Aus dern ziemlich arrnseligen Inventar der Ausgrabungen konnen wir keine
Schltisse betreffs der Bestimmung des Baues, ziehen.
Da wir seine peripherische Lage und die Art seiner Konstruktion, wie
auch das oben beschriebene Tatsachenmaterial kennen, sind wir geneigt mit Sicherheit - anzunehmen, dass es sich bei unserern Bau nur um eine
Vil/a suburbana handeln kann.
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Observaţiunile

pe care le descriu în articolul de faţă, au fost
la Mureşul de lângă Orăştie. Ele fac parte din cercqt.ări/e
hidrografice şi hidrobiologice pe care, cu întreruperi,,.le-am întreprins între anii 1921-1931.

făcute

1.

Ghiaţa Mureşului

Formarea ghieţei fluviale este unul dintre cele mai . int~resante
fenomene hidrografice. Asupra explicaţiei, părererile oamenilor. de
ştiinţă sunt încă disparate, mai ales din. cauză că observarea. directă a păturilor mai adânci ale apei, - pături unde după părerea
multor autori (Altberg, Loewe, Reymann, ş. a.) ar începe îngheţul,
.
'.'
este foarte dificilă. Deaceea trebue să ne restrângem la studiul
direct a ceea ce se poate observa la suprafaţa râului..
.
Din cauza mişcării sale, apa curgătoare nu îngheaţă l;i O\ C_ând
însă temperatura râului scade sub 0°, treptat-treptat apare . în
apa curgăto:ire ghiaţă răsfirată, de consintenţa 'zăpezii afânate.
Această ghiaţă arată ca şi când ar fi căzut în râu zăpadă
proaspătă, fără să
se topească în apă. „Zăpada" submersă,
plutitoare, formează grămezi moi care, fiind tŢa_nsportate de apa
curgătoare şi frecându-se de zăpadă sau ghiaţa malurilor,. capătă
margini ridicate. Viteza apei fiind mai mică spre mal d.ecât spre
talweg, grămezile pot căpăta o oarecare mişcare de rotaţie.: în
sensul ceasornicului lângă malul drept şi invers iângă .cel. stâng.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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de mal sau de ghiaţa autohtonă, această
rezistenţă mecanică contribue Ia încetinirea înaintării punctelor riverane ale lor, pe când punctele dinspre curentul fluvial rămân sub
propulsiune. Retenţiunea dinspre mal şi propulsiunea dinspre talweg
pot mări, deci, viteza de rotaţie. Aspectul acestei mişcări este, ca
şi când nişte discuri sau inele pline, aşezate orizontal, s'ar rostogoli dealungul tinei linii curbe.
Grămezile acestea rotunde de „Zădadă" fluvială au o oarecare
asemănare exterioară cu sloiuri de ghiaţă; diametrul lor nu este
mai mare ·de 1-2 m. Când înghesuirea şi frecarea de mal cresc,
marginile lor se turtesc şi se ridică în sus, formând zăpadă discoidală
(Tellerschnee, Tellereis). Frecatul de mal sau de zăpada sau ghiaţa
prinsă de el, produce vâjăeturi puternice.
In timpul apariţiei „Zăpezii" submerse, plutitoare, apa Mureşului este foarte curată, ceea ce ne face să presupunem că părtice
lele suspensiunilor servesc ca nuclee în jurul cărora se produce
cristalizarea apei, adică îngheţul. ln 100 litri apă filtrată în timpul
formării gheţei submerse, suspensiunile au fost aproape inexistente.
Când are ghiaţă, apa râului pare verde (reflex).
Ingheţul Mureşului se produce în chip diferit. Faciesurile de
ghiaţă care duc la blocarea râului, sunt de trei feluri:
1. Ghiaţa autohtonă, consistentă (litorală), care-şi are drept
bază de reazim şi linie de formaţie malul, de unde se întinde spre
talweg. ·Această ghiaţă este aproximativ omogenă şi are aspectul
celei dela basinurile cu apă stătătoare. Se produce mai ales în locurile unde viteza apei este mică.
2. Ghiaţa („Zăpadă") submersă, difuză, răsfirată („Treibschnee") de origine bentonică sau nectonică, adică formată pe un
substrat solid subacuatic fix (de ex. la fundul râului) sau în largul
apei. Această ghiaţă este de obiceiu alohtonă, adusă de curent.
3. Sloiuri plutitoare, aduse de râu din susul apei. Acest al
treilea tip are ·geneza gheţei descrisă sub Nr. 1, se deosebeşte însă
prin aceea că nu este autohton.
Unde

grămezile

LEPŞI

se

freacă
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De un interes deosebit este ghiaţa („Zădada ") difuză, răsfi
rată, de origine submersă. Asupra genezei acestei gheţe s'au ivit
ipoteze diferite. Nu se ştie încă sigur dacă formarea ei începe totdeauna fixată de fundul râului sau şi liberă, în apa adâncă. Inadmisibilă ne pare ipoteza că ghiaţa submersă s'ar forma din cristali
produşi la suprafaţa râului, duşi apoi la adâncime. lmpotriva acestei
explicaţii vorbeşte şi greutatea specifică mai mică a gheţei decât
a apei.
Intre temperatura de îngheţ şi viteza apei este legătură. La
anumite temperaturi sub 0°, îngheţul se produce la un anumit minim
de mişcare. Din cauza amestecării continue a apei ce curge, trebue
1
să presupunem că în largul ) râului te; peratura ei este aceeaşi la
toate adâncimile. Toată massa de apă curgătoare va continua, deci,
să se răcească uniform până când într'un loc mişcarea va fi prea
mică spre a putea menţine apa lichidă. Anumitelor viteze corespunzând anumite temperaturi de îngheţ critice, locurile cu cel dintâiu
îngheţ vor fi deci acelea cu isotahele cele mai scăzute. Se ştie că
isotahele sunt mai mici spre fundul râului. Acolo deci va începe să
se formeze ghiaţa difuză submersă, care având o densitate mai
mică, se va ridica mai ales dacă este în cantitate mare -· la
suprafaţă, unde va forma cunoscuta „zăpadă" plutitoare.
Fundul râului nu se poate acoperi cu un strat continuu de
ghiaţă deoarece aceasta l-ar apăra împotriva răcirii progresive la
care e supus râul deschis. Sub acel inveliş protector însă, fundul
s'ar încălzi dela păturile de litosferă de sub el
încât s'ar putea
desprinde de ghiaţa care, în fine, s'ar ridica Ia suprafaţă. ln acest
stadiu, fundul este deci mai cald decât aerul, chiar trebue să fie
când avem în vedere şi apa vadoasă care este mai caldă şi se înfiltrează difuz în râu.
2

)

') lntinsurile dela margini se acoperă mai de vreme cu ghiaţa autohtonă şi nu au
adtincime şi nici mişcări verticale ale apel spre a se putea forma ghiaţa submersă, răsfirată,
') Care are la adâncime mică aproximativ tempuatura medie anuală a regiunii
n·spcctive (plus influinţa geotermică), deci la noi circa 9°.
·
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Toate. acestea, - considerând apoi şi structura răsleaţă a
gheţei submerse, -. mă fac că cred că ea nu se formează numai
prinsă (în niciun caz în massă compacta) de fundul râului ci şi
liberă · în apa adâncă în locurile unde isotahele sunt prea mici spre
a putea împiedeca îngheţul. Că în locurile acestea nu îngheţă, subit,
şi nu în massă compactă, toată apa, se explică prin eliberarea căl
durii (80 calorii la 1 kg. de apă) ce se produce din solidificarea
apei. Probabil că zonele de contact dintre apa repede a vârtejurilor
şi cea, vecină, .relativ mai liniştită, sunt locuri deosebit de favorabile. pentru naşterea gheţei răsfirate submerse. Când, - cum se
întâmplă şi cu alte suspensiuni şi cu materii plutitoare la suprafaţă, ghiaţa difuză s'a adunat multă grămadă, atunci aceasta este mai
expusă să ajungă din vârtej sau dela fund în apa curentă şi ne
apare sub forma cunoscutei „zăpezi" plutitoare.
ln clipa îngheţării, fiecare kg. de apă eliberează 80 calorii;
Solidificarea unui kg. de apă produce deci căldură suficientă
pentru a încălzi, cu o· t 0, nu mai puţine de 800 kg. apă. Prin urmare; când Ia un moment dat viteza unei unităţi de volum de apă
scade sub puntul critic, nu va putea să se solidifice spontan decât
o parte infimă din total. Aceasta explică şi resfirarea gheţei submerse, iar pentru întârzierea congelării, încălzirea cu o· t 0 este foarte
însemnată.

Se

înţelege că

în realitate ferromenul complex de interdepen' denţă, răcire - îngheţ - încălzire, etc., nu se face în salturi (de
o· t 0 sau alte unităţi artificiale) ci în continuu, după o formulă diferenţială. De aici rezultă ca în .fiecare unitate de timp minimală
nu -îngheaţă din total decât o parte infinit de mică, iar gradientul
de solidificare depinde în primul rând de cantitatea de căldură pe
care, în aceeaşi unitate de timp, o pierde massa curgătoare a apei,
deci mai ales de temperatura atmosferei.
Ingheţul râului se poate produce prin unul singur din cele 3
faciesuri de ghiaţă, sau prin conlucrare a două sau a tuturora.
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Acoperirea numai cu ghiaţă autohtonă este probabil· regulă în
cursul superior, unde Mureşul nu are decât dimensiunile unui pârâu.
Unde însă lăţimea lui este de zeci de metri, mecanismul îngheţului
devine complicat deoarece mişcările apei şi corpurile solide plutitoare
- printre care sloiurile şi ghiaţa difuză submersă - nu dau răgaz
să se întâlnească unindu-se apoi în largul râului - fâşiile (aripile) de ghiaţă autohtonă dela cele două maluri.

Fig. nr. 1.
Mureşului şi începutul înghetulul prin fâşii de ghiată autohtonă
discoidală (ln fata) şi sloiuri alohtone (la dreapta în fund). 23 Dec.

Blocarea

(la stânga)
1929.

Modalităţile

de îngheţ complex sunt foarte variate şi nu depind,
fireşte, numai de tipul de ghiaţă ci şi de configuraţia râului, viteza
apei, structura malurilor, etc.
Unde, Ia Mureşul îngheţat, ghiaţa autohtonă (litorală) s'a putut
menţine, ea este formată, când privim râul vertical, din fâşii fusiforme, răzemate cea tânără pe cea vecină, mai bătrână. De obiceiu,
aeeste fâşii fusiforme sunt legate, cu o parte a periferiei lor, de mal.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Fâşiile

numai atunci sunt mai multe una lângă alta, când formarea gheţei litorale a suferit întreruperi şi ştirbiri (prin schimbări
de nivel ale râului, sloiuri sau zăpadă plutitoare, etc.), la marginea
lor liberă. Deaceea limitele dintre fâşii poartă muchii ridicate, produse de presiunea şi frecarea gheţurilor sau zăpezilor plutitoare.
De ghiaţa autohtonă, litorală, se poate lega zăpada discoidală,
care prin aspectul ei inelar se distinge bine de ghiaţa litorală, netedă şi mai transparentă. Figura nr. 1 ne arată un sistem de ghiaţă
fluvială stătătoare, formată din fâşii autohtone şi discuri alohtone
oprite. Unde ghiaţa fluvială a fost formată din sloiuri oprite, suprafaţa ei arată accidentată din cauza încălcării şi aşezării neregulate
a sloiurilor.
Din cauza complicatului mecanism al îngheţului, cât şi graţie
diversităţii faciesurilor glaciare componente, ghiaţa acoperitoare a
Mureşului arată deci forme foarte variate.
In braţele, cu apă stătătoare, ale Mureşului, se produce ghiaţa
autohtonă, netedă, străvezie, a cărei grosime poate întrece deja
5 cm., pe când apa curgătoare este încă neacoperită.
Prin scăderi discontinue ale nivelului apei, se pot forma mai
multe pături de ghiaţă, autohtonă, suprapuse. Când, prin scăderea
nivelului fluvial, sprijinirea, de către apă, a gheţei se micşorează,
aceasta din urmă crapă, şi produce uneori pocnituri destul de puternice.
După măsurările mele, grosimea gheţei acoperitoare a Mureşului
este de obiceiu de 15-25 cm.
Durata gheţei fluviale este de aproximativ 2 luni.

2. Suspensiunile

Mureşului.

Pentru a măsura, cu precizie, cantitatea suspensiunilor, am
utilizat centrifuga.
Cantitatea suspensiunilor depinde în primul rând de compoziţia
petrografică a patului şi de viteza apei. Cea mai mică cantitate de
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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sedimente o transportă Mureşul iarna, când este îngheţat. La purificarea apei contribue faptul că, probabil, în momentul solidificării ei
grăunţele de nomol suspendat servesc drept nuclee de îngheţ. Dealtfel,
iarna este în genere anotimpul celei mai mici eroziuni, mai ales că
din lipsa de ploaie şiroirea încetează temporar. Din cauza lipsei de
suspensiuni, apa Mureşului arată, când este îngheţat, verde, cum
vara nu se vede niciodată deoarece în anotimpul cald afluenţii lui
din podişul Transilvaniei sunt totdeauna tulburi. ln timpul desgheţului însă râul este tulbure, probabil şi din cauza suspensiunilor ce
1
fuseseră cuprinse în ghiaţă, eliberate prin topirea ei ).
Suspensiunile sunt, fireşte, în cantitate cu atât mai mică cu
cât proba de apă este mai aproape de suprafaţă, şi cu cât nivelul
Mureşului este mai scăzut. Bunăoară în 9 Aprilie 1929, când nivelul râului era aproape normal, cantitatea suspensiunilor era, la suprafaţă, exact de 1°100 din volumul apei, deci foarte mare în comparaţie cu alte ape curgătoare.
ln 25 Martie 1930, când nivelul Mureşului era peste normal,
suspensiunile erau, în apa dela suprafaţă, de 2,6°/oo din volum.
Cantitatea suspensiunilor transportate la adâncime este cu mult
mai mare decât Ia apa dela suprafaţă. In 17-19 Octomvrie 1930
bunăoară, la suprafaţă erau numai 0,35°/oo, la 50 cm. deasupra fundului 0,6°/oo, iar la numai 1O cm. dela fund 0,9°/oo suspensiuni, deci
de vreo 3 ori mai multe decât la suprafaţă, deşi adâncimea totală
nu era, în acel Ioc, decât de 1 metru.
ln 24 Nov. 1930, când nivelul Mureşului crescuse mult, am
centrifugat dela suprafaţă 3,2°/oo suspensiuni.
Cu privire la cantitatea relativă a suspensiunilor transportate,
Mureşul întrece d2ci pe celelalte râuri ale Europei, la care s'au
l':'\cut astfel de măsurări.
') Contribue desigur

şi

coraziunea, de

către

sloiuri, a malului.
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3. Spuma fluvială.
Mureşul crescând, ridică de pe terenurile proaspăt inundate,
diferite corpuscule solide, mai uşoare decât apa. Fiind vorba despre
geneza spumei fluviale, se înţelege că aici nu ne ocupăm decât de
acele părticele fine, care prin enormul lor număr şi graţie puterii
lor moleculare (coeziune, tensiune superficială, etc.) sunt capabile
să facă parte dintr'un spumoid.
Plutind pe suprafaţa apei curgătoare, o parte din acele corpuscule detritice se adună, graţie adeziunii, şi formează aglomerări
bine vizibile şi dela depărtare 1 ).
In locurile unde apa purtătoare de detritus coboară spre adâncime - bunăoară la vârtejurile verticale - acolo majoritatea detritusului, el fiind mai uşor, va rămânea la suprafaţă, unde se va
grămădi. Locurile de cumulare sunt deci acelea cu vârtejuri. In
zona de contact dintre apa ce scoboară şi cea relativ stătătoare,
se produce deci stagnarea detritusului plutitor. Apa descendentă
luând cu sine bule de aer, o parte din el se ridică iarăşi, şi dacă
nimereşte sub grămada de detritus, va putea s'o umfle în băşici-spumă.
Spuma se poate produce, după aceleaşi principii, şi în locuri
unde se întâlnesc apa curgătoare şi malul sau alt corp solid. ln
tot cazul, corpul solid sau apa relativ stătătoare servesc drept
„filtru" (retentor).
Componenţii spumei având dimensiuni microscopice şi ultramicroscopice, se înţelege că forţa lor moleculară (coeziune, adeziune,
capilaritate, tensiune superficială, etc.) combinată cu a apei cuprinse,
este suficient de mare spre a putea forma un spumoid destul de
tenace şi stabil.
Aglomerarea detritusului plutitor fiind discontinuă, se înţelege
că „murdăria" capătă o stratificaţie pronunţată, care la început este
aproximativ perpendiculară pe suprafaţa apei.
') Aceste materii s'ar putea numi, în limbaj

obişnuit, „murdărie".
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Când . îngrămădirile de spumă devin mari, şi mai ales dacă
direcţia vântului este favorabilă, ele pot fi luate de curent, coborând astfel la vale. Grămezile de spumă fluvială pot fi foarte mari;
uneori baza lor ocupă o suprafaţă de 1m', înălţimea lor putând să
ajungă la câţiva decimetri. Culoarea spumei este de regulă murdară,
gălbue.

Insolaţia dăunează

spumei deoarece aerul din băşicuţe, fiind
volumul încât urcarea presiunii interne le poate
sparge. La aceasta contribue şi faptul că, pereţii băşicuţelor încăl
zindu-se, pierd din viscositate, mai ales dacă pierd şi apă prin
evaporare.
Când spuma se fixează într'un loc solid, bunăoară la mal,
atunci ea se poate usca fără să colaboreze. Ea poate să-şi menţină forma, chiar dacă, frecată între degete, nu se mai simte umezeală. Vântul poate să ridice spuma uscată şi s'o poarte prin aer,
sau o rostogoleşte pe pământ, uneori fără s'o fărâme. In felul acesta
microorganismele care se găsesc mai întotdeauna în spumă, pot fi
transportate şi răspândite pe uscat.
Stabilitatea spumei este atât de mare încât, adunată în borcane, poate fi transportată la distanţe de câţiva km. Bunăoară o
probă de spumă fluvială, scoasă în 25 Martie 1930 şi transportată
la o distanţă de vreo 3 km. există în laborator încă 2 zile mai
târziu, deşi mai rec;iusă ca volum decât la început. In stare proaspătă, spuma conţine mult nomol dispers care în borcan se depune
la fund. Sedimentarea aceasta nu nimiceşte spuma ci-i micşorează
numai volumul. Nomolul depus din spumoid a fost supus analizei
microscopice: grosul este format din grăunţe minerale, se găsesc
însă şi numeroase microorganisme, bunăoară flagelate unicelulare
incolore din grupa monadinelor, flagelate coloniale (Oikomonas ?),
Vorticella aff. microstoma, ş. a. Monadine incolare se găsesc şi în
spumă, apoi mici diatomee, Chilodon, etc.

încălzit, îşi măreşte
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Spuma îşi are deci biosul ei microscopic, format mai ales din
organisme capabile de închistare, ceea ce le uşurează răspândirea
şi pe calea aerului.

DAS EIS, DIE SUSPENSIONEN UND DER SCHAUM
DES MURESCH-FLUSSES (SIEBENBORGEN).
ZUSAMMENF ASSUNO.

1. Eis.
Am Muresch tritt Eisbildung erst bei Unterkilhlung des Wassers ein.
Ausser dem autochthonen, dem Wasser aufliegenden Ufereis bildet sich im
Flusse zartes lockeres Eis das den Eindruck untergetauchten schwimmenden
Schnees (Treibschnee) macht. Als l<ristallisationskerne dienen wahrscheinlich
schwimmende Schlammteilchen.
Die Entstehung des Treibschnees (und sog. Orundeises) erklărt der
Verfasser -durch folgende Hypothese.
Beim Fliessen hat durch die fortwărende Durchmischung das Wasser
in allen Tiefen praktisch gleiche Temperatur 1 ). Bei Unterkiihlung muss es
eine entsprechende Bewegung haben um nicht zu gefrieren. Sobald die der
betreffenden unterkiihlten Temperatur entsprechende Bewegung zu gering
wird, erstarrt das Wasser. Wie die lsotachen zeigen, hat <las Flusswasser am
Orunde seine geringste Oeschwindigkeit. Dies ist somit die Ursache, dass im
stromenden Teii des Flusses die Eisbildung in der Tiefe beginnt, sei es dass
sich das Eis dort festsetzt oder schwebend entsteht. Vermutlich besonders stark
sind der Eisbildung jene Zonen ausgesetzt (z. B. in Wirbeln und Strudeln)
wo stark bewegtes Wasser moglichst gering bewegtem am meisten genăhert ist.
Die Bildung untergetauchten Eises ist im fliessendcn unterkiihlten Wasser
somit eine Funktion der lsotachen. Dass bei Verminderung seiner Bewegungsgeschwindigkeit nicht grossere Wassermassen plotzlich erstarren, erklărt 5ich
durch Wărmeabgabe (80 Cal. kg.) des gefrierenden Teiles. Wenn das submerse
Eis nicht festgesetzt ist so wird es, besonders wenn es in grosserer Menge
ist, wegen seines geringeren spezifischen Gewichtes bald an der Oberflăche
des Flusses als Treibschnee u. s. w. erscheinen.
1
) Die flachen Ufe1stellen werden hier ausser Acht gelassen da sie fiir submerse
Eisentstehung zu g~ringe Tiefe haben.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

DAS EIS, DIE SUSPENSIONEN UND DER SCHAUM DES MURESCH-FLUSSES 55

Sobald der Fluss durch eine vollstăndige Eisdecke vor weiterer intensiver Abkiihlung hinreichend geschiitzt ist, werden Erdwărme, Zersetzungswărme faulender organischer Stoffe sowie Auftrieb das sitzende Grundeis, wo
solches iiberhaupt vorkommt, heben. Zur Loslosung des Grundeises trăgt wohl
auch das diffus am Flussboden austretende, viei wărmere Grundwasser bei.
Zur Erklărung der Ablosung des Grundeises ist somit die Annahme vertikaler
Stromungen nicht notwendig.
Der schwimmende Treibschnee halit sich zusammen, rundet sich beim
Anstossen an Ufer, festes Eis u. s. w., ab und erfăhrt dabei eine Aufwulstung
seiner Umrandung (schwimmender Tellerschnee). Wo Ufereis oder Ufer mit
dem Tellerschnee im Reibung geraten, rollt er wegen einseitiger Behinderung
das Ufer entlang und rundet sich dabei ab; gleichzeitig wird auch das Ufereis am Rande aufgewulstet.
Die Eisdecke des Muresch setzt sich somit aus folgenden Eis-Fazies
zusamen:
1. Homogenes, glattes, gut durchscheinendes, an Ort und Stelle vom
Ufer aus entstandenes Eis (Eisfliigel). Wenn seine Bildung Unterbrechungen
erfuhr und dabei jeder Zuwachsstreifen am Rande aufgewulstet wurda. so besteht das Ufereis meist aus spindelfOrmigen Streifen.
2. Aus angetriebenem Tellerschnee entstandenes Tellereis.
3. Angeschwemmte Schallen homogenen Eises, meist durch Druck regellos zusammengeschoben.
Aus diesen 3 Elementen setzt sich - qualitativ und quantitativ natiirIich endlos vielgestaltig - die Eisdecke des Flusses zusamen, so dass seine
Oberflăche dann einen sehr unregelmăssigen Anblick bietet. (Siehe die Fig.)

2. Suspensionen.
An suspendierten Teilchen (schwebenden Sedimenten) ist der Muresch
sehr reich, somit sein Wasser sehr triibe, mit Ausnahme des Winlers wo es
unter der Eisdecke praktisch rein ist und schon griin erscheint. In der wăr
meren jahreszeit kann bei Hochwasser die schwebend mitgefiihrte Schlammmenge 3,2°/ 0 des Wasservolumens erreichen, was hauptsăchlich auf die iiberwiegend weichen Gesteine (Tone, Lehm, Sancte, Erden, etc.) des siebenbiirgischen Beckens zuriickzufiihren ist.
Zwischen den in verschiedenen Tiefen gleichzeitig mitgefiihrten Schlammmengen bestehen natiirlich Unterschiede. Z. B. waren im Oktober 1930 bei
Niederwasser an einer 1 m. tiefen Stelle des Flusses an der Oberflăche
0,35°/ 0 , in 1 / 3 m. Tiefe 0,6°/ 0 und 10 cm, liber dem Boden 0,9°/o Volumenwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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menge suspendierte Teilchen. Zu diesen Messungen wurde die Zentrifuge _
verwendet. Die durchschnittliche mittlere Schlammfilhrung des Muresch wird
auf beilăufig 1 / 2-1°/ 0 des Wasservolumens geschătzt. Oieser Fluss ist somit
einer der schlammreichsten cter Erde 1 ).

3. Fluss-Schaum.
Dieser entsteht bei Wachsen des Wasserspiegels wodurch der Fluss
vom Ueberschwemmungsgelăride kleinste, spezifisch leichtere feste Teilchen
(„Schmutz", Detritus) in grosser Menge mitnimmt. Durch Stauung, besonders
in Strudeln und bei Anprall des Wassers an feste Hindernisse, wo Oberflăchenwasser in die Tiefe sinkt wird die Mehrzahl der schwimmenden Fremdk~rperchen nicht mitgeftihrt sondern bleibt oben. Durch von unten aufsteigende Luftblasen sowie durch Kippung gehăufter Schutzmassen wird Luft
eingeschlossen und es ent3teht so der bekannte Flussschaum. Bei Hochwasser
kon!1en die schwimmenden Schaumhaufen des Muresch I m 2 gross und mehrere Decimeter hoch sein. Direktes Sonnenlicht schădigt den Schaum, weil es
die Blasen durch Wărmedehnung der in ihnen enthaltenen Luft zum Platzen
bringen kann. Auch das Austrocknen der feinen Blasenhăutchen trăgt zu
deren Hinfălligkeit bei. Trotzdern vertrăgt ein Teii des Flussschaumes sogar
vollstăndiges Austrocknen ohne zu kollabiercn. Er hat dann manchmal eine
derartige Wiederstandsfahigkeit, dass ihn der Wind auf dem Erdboden rollen
kann. ln frischem Zustand vertragt der Schaurn kilometerweiten Transport
und kann in Gla;gefăssen tagelang stehen wobei ober Schlamrnabsatz erfolgt
und die Schaummenge sich verringert: Sowohl im Sediment als auch im
Schaurne selbst fanden sich zahlreiche Mikroorganismen, besonders farblose
Monadinen. Lufttransport des getrockneten Schaumes tragt somit zur Verbreitung derartiger enzystierungsfăhiger Lebewesen bei.

I.

Lepşi.

1 ) Nach Penck, Morphologie, hat der Ganges (schlammreichster Strom I)
rund 20/o,
der Amu Darja 1,60/o Gewichtsteile Schlamm, in Europa die Durance bei Merindo! l,50fo.
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morminte scitice.

Cele mai multe urme scitice, relativ puţine în Ardeal, s'au aflat
în valea Mureşului, de o parte şi de alta a importantului râu 1).
Aceste urme se reduc, am putea spune exclusiv, la morminte
cu inventarele destul de sărăcăcioase care le însoţesc 2) şi ale căror
obiecte nu întotdeauna (şi toate) sunt specific şi sigur scitice, sau
chiar dacă unele sunt, nu urmează că ele nu au putut aparţine
unei alte populaţii, din această regiune, care şi le-a însuşit').
Din urmele rnai însemnate ale civilizaţiei scitice primul Ioc, în
valea Mureşului, îl ocupă mormintele dela: Aiud'), Târgu-Mureş~).
1
Mirislău 0) , Oâmbaş, Cipău, Ohermesig, etc. )
Aproape toate aceste urme au ieşit la suprafaţă datorită întâmplării şi numai foarte puţine datorită săpăturii speciale.
') V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 7.
') Dr. Kovacs I., A marosvasarhelyi oskori telep, skytha- es nepvandorl<iskori femetO
ln Dolgozatok VI. 1915, p. 266.
Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien (Sonderabdruck
aus dem 22. Bericht der Riimisch-Germanischen Kommission 1933, p. 144.
3) V. Pârvan, Getica, p. 348 sqq.
') Herepei K., A Nagy-Enyedi Muzeum nemely regisegeirol, în Archaeologiai Ertesito, XVII 1897, p. 63-68; Herepei K., A Nagy-Enyedi skytha leletek es emlekek folytatasarol, ln Arhaeologiai Ertesito, XVIII 1898, p. 267 -269.
1
} Kovacs I., A marosvasarhelyi oskori telep, skyfha - es nepvandorltlskori temeio,
în Dolgozatok,· VI. 1915, p. 226-325.
0
) Herepei K., A Nagy-Enyedi Muzeum nemely regisegeirol, în
Archaeol. Ertesfto,
XVII 1897, p. 66;
7) Pârvan, l. c., p. 352 ~qq,
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La Simeria deasemenea au fost aflate urme scitice rezultate
din morminte 1).
Simeria se află la câţiva km. de Deva, localitate în hotarul
căreia au fost aflate, cu câţiva ani
î11 urmă, obiecte rezultate tot din
morminte, care sunt de atribuit
Sciţilor

1).

Cele două morminte distruse,
aflate în hotarul oraşului Deva:
A) Mormântul scitic din hotarul de Vest al Devei, din „ Viile
Carolina".
Acest mormânt poate fi clasat,
pe baza obiectelor, în special a
vârfurilor de săgeţi aflate în el,
cu oareşcare siguranţă.
Mormântul a fost scos la suprafaţă cu ocazia unor lucrări agricole, aşa că avem de a face
cu un mormânt distrus. Din inventarul obiectelor (fig. nr. 1) se păs
trează în Muzeul din Deva:
a) resturi din schelet ;
b) un vas mic, neornamentat,
din lut foarte puţin ars, de culoare roşiatică, cam pe la m'ijlocul
corpului vasului cu două proeminenţe laterale (fig. nr. 2);
c) un obiect din lut negru foarte
bine ars (asemenea unei pietre),

5"

,,,<
:I

Dr
„

:..
3
o

3

""E:
::I

=·

ci.

5·

Roska M., Skytha slrok PiskirtJl, în Dolgozatok, IV 1913, p 233-251.
La acestea se referă Pârvan ln Getica, p. 358: .oeasemenea încil inedite sunt
rămăşiţele .scytice• notate de mine la Muzeele din Deva, Braşov şi Sf Gheorghe: anume,
la Deva, vârfuri de săgeţi scytice găsite probabil prin distrugerea unui mormânt în via
Carolina; Ia Cristian o ceaşcă .scytică•; la Sf. Gheorghe, idem-.
1)
2

)
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Fig. nr. 2.

lat, în formă de disc (fig. nr. 3). Pe una din feţe e simplu, neornamentat, pe cealaltă e ornamentat cu linii incizate, aşa cum se
vede în fig. nr. 3. Pe margini are două orificii - în părţi opuse care îl străbat dintr'o parte în alta ;
d) nouă bucăţi vârfuri de săgeţi de bronz, variind ca lungime
dela 21 /2-4 cm. (fig. nr. 4). Toate sunt a douille („cu îmbucătură").
Din aceste nouă bucăţi vârfuri de săgeţi, opt buc. (fig. nr. 4,
a-e; g-i) sunt în trei muchii cu două aripi şi una (fig. nr. 4, /) cu
două aripi şi cu nervura mediană foarte desvoltată. Aripioarele, la toate
săgeţile, sunt foarte aparente. Dintre cele cu trei aripi, cinci bucăţi
au la bază un dinte recurbat în jos, având rostul ştiut de a se
opri în carnea celui atins de săgeată, atunci când acesta ar încerca
extragerea săgeţii.
ln ce priveşte aripile şi muchiile la unele vârfuri de săgeţi, ca
fig. nr. 4, d, şi e, se prelungesc până la bază, la altele, ca fig. nr. 4,
a, b, c, i, aripile se pierd foarte discret înainte de a ajunge la baza
vârfului de săgeată.
Din punct de vedere al tuturor acestor detalii, arătate mai
sus, aproape nici unele din săgeţile acestea nu sunt identice. Ele sunt
bine executate şi admirabil conservate.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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în legătură cu ea arcul sunt unele din obiectele cele mai tipice, aduse şi folosite în ţinuturile_ noastre, mai ales
de popoarele de stepă, care au stăpânit vremelnic aceste ţinuturi,
împrumutate '.fiind apoi şi de localnici 1)
B):,AI doilea mormânt s'a aflat, la câţiva km. de Deva, în
hotartif,Şoirfiuşului. Are un inventar foarte sărac (fig. nr. 5). S'au
aflat: .· · a) ~esturi din schelet,
b) fr~g~ntul (partea de jos) unui vas mare de lut ars, în
exterior de. cti}()are roşiatică, în interior de culoare brună-închisă,
neornamentat', · prost ars şi destul de primitiv lucrat. (fig. nr. 5).
Ca şi vasul mic din mormântul prim, a fost executat cu mâna.
~
In interiorul vasului s'au aflat resturi de materii organice amestecate
cu pământ. Reconstituirea vasului e
greu de făcut.
c) un cuţit de fier, de formă obiş
nuită, foarte ruginit, comun, fără
vreo caracteristică demnă de relevat. (fig. nr. 6).
d) un topor dublu de fier, cel
mai însemnat obiect din acest mormânt, cu tăişul îngust, i~r cu braţul
celalalt fără tăiş şi puţin rotunjit la
3
Fig. nr ·
extremitate (fig. nr. 7). Orificiul din
mijloc, pentru mâner, e foarte puţin oval. Un instrument analog, dat
ca scitic, e cel publicat de Reinecke, o. c., p. 22, fig. I 2-13 '·
1) De obiceiu ln mormintele date ca scitice, ln inventarul obiectelor figurează vârfuri de săgeţi asemănătoare .:;u cele ale noastre. Vezi, Reinecke P., Magyarorsztigi skytha
regfsegek, în Archaeologiai Ertesit6, XVII 1897, p. 19 sqq: Kovacs I, o. c„ p. 2~2-263;
Herepei K., A Nagy-Enyedi Muzeum nemely regisegeir61, în Archaeologiai Ertesit6,
XVII 1897, p. 63-.64; Herepei K., A N.-Enyedl skytha leletek es emlekek folytattistirol,
în Archaeologiai Ertesit6. XVIII 1898, p. 268; Herepei, Skytha leletek, în Archaeologiai
Ertesitt5, XVII 1897, p. 327.
2>. Privitor la caracterul acestor unelte vezi şi Nagy G., Skytha leletek, ln Archaeologiai Ertesit6, XXXIII 1913, p. 295-::!18 şi Pârvan, o. c., p. 363 sqq.
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Acest topor dublu (şi eventual fragmentul de vas 1 ), ar fi singurul obiect care, admis ca scitic, ar arăta, cu foarte multe rezerve,
mormântul ca scitic.
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In lipsa unor elemente mai sigure pentru determinarea mormântului al doilea, faţă de primul, la care am fost ajutaţi, în această
s'a

') O clasare şi o sistematizare temeinicll a ceramicei sciiice,
pentru a o putea separa de ceramica cu alte origini.
Privitor la vasul nostru vezi Kovâcs o. c. p. 267, fig. 34.

făcut,
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determinare( ·'de · vârfurile de săgeţi atât de caracteristice~), nu ne
putem exprima decât cu îndoială asupra naturii scitice a descoperirii.

*

*

Aceste două morminte dela *
Deva nu sunt nici ele mai bogate
decât altele aflate în Ardeal, iar în ce priveşte desgroparea lor,
au avut soarta celor mai multe descoperiri întâmplătoare). Au fost
săpate incidental, nemetodic, fără a se .reţine situaţia clară în care
se aflau atunci când au fost aduse la lumină şi fără ca să se aibă

Fig. nr. 6.

în vedere atâtea probleme care sunt de observat şi de notat cu
ocazia oricărei descoperiri arheologice. Din aceste motive nu ne

Fig. nr, 7.

putem opri asupra locului, numărului şi · felului în care se afilau
obiectele în mormânt, asupra specificului mormântului şi mai ales
') Pârvan, Getica, p. 350; Kovăcs, o. c. p. 273; Reinecke, o'. c. p. · 3 şi al,Pi, co'nsiaceste instrumente de luptă ca ceva caracteristic scitlc.
·
')Nu ştiu dacă dl M. Roska în Eur. Sept. Aut. XI, p. 168 ş,1 197, se referă la mormântul nostru dela A, despre care odata, la p. 168, spune că nu s'aµ găsit în el decât
7 săgeţi, iar altădaUI, la p. 197, că împreună cu săgeţile s'au aflat şi fra~mentele unei urne
villanovlene. Probabil că vorbeşte de o altă descoperire, sau c4no!!şte numai în parte
inventarele acestor morminh! punând, probabil, vasul din morm. B ca fiind aflat în morm.
A. Sau se poate că a eliminat intenţionat câteva din obiecte c11' unele ce nu pot sta
al ături. Ele însă sunt cele arătate de noi, chiar dacă ar părea că, se exclud. Să ne gândim însa că provin din morminte distruse.
deră
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asupra felului

înmormântării,

a

poziţiei

scheletului, etc., lucruri de
primă importanţă la descrierea şi studierea descoperirilor de acest fel 1).
Cele două morminte aflate la Deva, unul în „ Viile Carolina"
celălalt. în hotarul Şoimuşului, fiind, cu toate lipsurile regretabile, amintite mai sus, prin inventarul lor, foarte interesante, am
crezut de bine să le fac cunoscute, în limita în care este posibilă descrierea unor morminte distruse, putând servi, cred, acest
material, la cercetările viitoare asupra materialului arheologic scitic
descoperit în valea Mureşului.
2. Altar roman dela Micia.

Altar de piatră de augit-andezit, din cariera de pe dealul Uroiu
(Simeria). lnalt de 82 cm., lat 38 cm. Câmpul de inscripţie 34X28 cm.
Literele înalte de 3-4 cm. (fig. nr. 1).
Câmpul inscripţiei e mărginit sus şi jos, cât şi cele două feţe
laterale, în partea superioară şi cea inferioară, de o profilatură.
ln partea de sus, deasupra profilaturii, faţa monumentului şi
cele două laturi sunt împodobite cu semipalmete. Partea din dos a
altarului e sumar fasonată.
Ca execuţie, monumentul, împreună cu inscripţia de pe el, e
destul de rudimentar din cauza materialului din care e făcut, augitandezit, piatră interesantă pentru culoarea ei roşiatică-brună, însă
greu de fasonat şi mai ales de săpat literele.
Provenienţa altarului: comuna Veţel (ant. Micia), la locul numit
„La Hotară", pe proprietatea lui Aron Brate, la Sud de linea ferată
şi de castru. ln locul pe care s'a aflat se constată urme· de ziduri,
fragmente de coloane, etc.· Se prea poate ca aci să se afle urmele
unui .templu.
mormintelor scitice, fapt constatat de toţi aceia care s'au ocupat de ele,
o urmare a descoperirilor întâmplătoare, a distrugerii mormintelor şi deci a îmobiectelor din cauza neatenţiei şi ignoranţei acelora care dau peste ele, şi nu
numai urmarea sărăciei mormântului însuşi.
')

Sărăcia

că e
prăştierii

cred
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Săpături
această

viitoare desigur că vor putea confirma sau combate
presupunere făcută, de data aceasta, cu multe rezerve.
Textul inscripţiei:
I. O. M
VET. ET. C. R
PER C. ANTON
CRISPINV M
MAG. P. MIC

Persoana din

inscripţie,

fig nr. I.

I (ovi) O (ptimo) M (aximo)
Vet (erani) et c (ives) R (omani)
per C (aium) Anton (ium)
Crispinum
Mag (istrum) P (agi) Mic (iensis)

Caius Antonius Crispinus, magister
pagi, e atestată la Micia şi
într'o altă inscripţie: .. „Caius
Antonius Crispinus veteranus ex decurione alae Pannoniorum" 1) , deci ca veteran,
ex decurione.
Această inscripţie e ridicată
în timpul domniei comune a
împăraţilor L. Septimius Severus şi M. Aurelius Antoninus-Caracalla (şi l. Septimius Gaeta, · Caesar), deci
între anii 198-211 d. Chr.
ln ce priveşte monumentul
nostru, el n'a putut fi ridicat
decât după anul 198, aşa dar
în primii ani ai secolului al
Iii-lea d. Chr., când C. Antonius Crispinus devine magister al aşezării dela Micia.
El închină altarul, lui Jupiter
') C. I. L. li/. 1375. lmp (eratoribus) L. Septtmio Severo p(io) per(tinaciJ et M. Aur(elioJ Anton(ino) Aug(ustis) et L- Sep:timio) [Oe]tae Caestari)
C. Antonius Crispinus vet(eranus) ex
dec(urione) al(ae) Pan(noniorum) d(onum) d(ed1t).

5
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Optimus Maximus, ca exponent al cetăţenilor (cives romani)
veteranilor, din categoria cărora făcea şi el parte.

3.

Două opaiţe

şi

al

romane.

Muzeul Societăţii „Mica" din Brad păstrează două opaiţe romane de lut foarte interesante.
a) Opaiţ (lucerna) de lut, slab ars, de culoare roşie-gălbuie,
cu picior. lnălţimea, cu picior cu tot, 7.8 cm. (fig. 1). Piciorul cu
talpă, face corp comun cu restul opaiţului. Pe el se încolăceşte de
jos (dela talpă) în sus, o ornamentaţie în spirală în formă de şarpe
încolăcit prea probabil că reprezintă chiar un şarpe - ce se
îngroaşă spre partea de sus a lămpii şi se termină, lăţit şi îngroşat,
în formă de creastă, lipit de faţa de sus a rezervorului 1).
Talpa piciorului, de formă circulară, la fel e împodobită jurîmprejur cu crestături late, paralele, îndreptate dela centru spre
exterior. Cam pe la mijlocul distanţei între rezervor şi talpă, piciorul reprezintă o îngroşare în formă de inel ce-l înconjoară.
Pe lângă forma opaiţului (cu picior), ceea ce este interesant
la această lampă e faţa rezervorului. Are trei orificii pentru luminat
(unul în faţă şi două lateral, fiecare în vârful unui scurt bot) şi unul
central pentru conbustibil. Jur-împrejur, faţa rezervorului e înconjurată de o cunună care închide în interiorul ei următoarea reprezentare:
La mijloc, în picioare, se află un individ cu haina scurtă până la
genunchi şi cu o mantie şi mai scurtă ce-i flutură la spate. Stă într'o
poziţie perfectă de tragere cu arcul, cu picioarele larg desfăcute şi
bine sprijinite. Cu mâna stângă ţine arcul întins înainte. Cu dreapta,
îndoită şi trasă dela cot înapoi, ridicată la înălţimea umărului, stă
gata să tragă. lncordarea generală în care se află, din cauza poziţei luate spre a trage, şi capul ii este puţin aplecat spre stânga
') Această spirală-şarpe e executată separat de corpul
pe când era încă moale şi neusi:ată.
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şi

înainte, aceasta ca rezultat al poziţiei luate. Figura este reprezentată în ultimul moment al tragerii cu arcul (fig. nr. 2). E o
scenă plină de viaţă şi
de mişcare. Totul e studiat până în cele mai
mici amănunte.
La spatele acestui arcaş, în al doilea plan, se
află o figură, care se
vede mai puţin, cu coiful corintic pe cap şi cu
lancea în mâna dreaptă
ridicată în sus şi înapoi,
gata şi ea să lovească.
Cam pe la mijlocul acestei figuri avem reprezentată o bufniţă (?)
In faţa celor două fifig. nr. I.

guri descrise mai sus avem un
ins stârcit, cântând din flaut.
Lutul din care e făcută
lampa, fiind foarte slab ars,
aproape de loc, figurile s'au
şters întru câtva în cursul
timpului, astfel încât claritatea reprezentării suferă puţin.
Totuşi suntem în măsură
să dăm o interpretare acestei
reprezentări unice pe opaiţele
din Dacia.
Admiţând personagiul cu arcul ca fiind Apo/Ion, figura din
fm1u, cu coiful corintic, cu lancea şi cu bufniţa, ca fiind Minerva,
5•
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iar cel de jos, cântând
din flaut, Marsyas, am
avea de a face cu legenda bine cunoscută a
lui Marsyas. Singurul lucru care s'ar opune acestei înterpretări ar fi
aşezarea figurilor, care,
după legendă şi după reprezentările obişnuite, e
deosebită de cea a acestora.
B) Al doilea opaiţ, de
formă mai obişnuită, e din
acelaş lut foarte slab ars
ca şi precedentul (fig.
nr. 3). Are un singur

Fig. nr. 2.

orificiu pentru fitil în vârful
botului şi unul central pentru combustibil. In partea
opusă orificiului pentru luminat se află o mică toartă
în formă de creastă.
Faţa rezervorului şi aci
are o reprezentare reliefată:
un geniu înaripat, nud, cu
părul dat înapoi în şuviţe,
cu aripile mari desfăcute,
stă în picioare. Cu toată
greutatea se lasă pe piciorul stâng. Dreptul, îndoit
dela genunche, îl ţine sprijinit pe vârful degetelor.
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lnaintea lui se află un altar pe care se sprijină cu amândouă
mâinile. Dreapta e aşezată cu palma pe marginea altarului (se văd
degetele prinse de marginea lui). Cu stânga îndoită se sprijină cu
cotul pe altar, iar cu pumnul sub bărbie.

Fig. nr. 3.

Pe fund opaiţul are stampila A. O. E.
Niciunul din cele două opaiţe nu arată vreo
Se pare că nu au fost întrebuinţate la luminat.

urmă

de foc.

4. Câteva fragmente de reliefuri nemesiace
aflate la Sarmizegetusa.
Amintirile despre existenţa şi apreciabila răspândire a cultului
zeiţei Nemesis în capitala Daciei romane au fost de mult atestate
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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prin altarele, baso-refiefurile şi chiar prin desgroparea, în imediata
vecinătate de Est a amfiteatrului, a unui templu închinat zeiţei destinului 1 ).
Pe lângă materialul arheologic mai vechiu, scos la iveală întâmplător sau prin săpături sistematice, cum au fost cele executate
la templul dela amfiteatru 2), rămase încă nepublicate, în anul 1935
a ieşit la suprafaţă un nou fragment dintr'un relief nemesiac.
In cele ce urmează voiu căuta să descriu acest relief, cumpărat
de mine pe seama Muzeului din Sarmizegetusa şi expus în acel
Muzeu, cât şi alte câteva fragmente desgropate la templul nemesiac
dela amfiteatrul din Sarmizegetusa, păstrate, cum arătam, nepublicate, în Muzeul din Deva.
A) Relief nemesiac, cu inscripţie, desgropat, în anul 1935 în
cimitirul actual al localităţii Sarmizegetusa-Grădişte, cu ocazia
săpării mormântului lui leronim Hibais, la Nord de biserica grecocatolică, la cca. 80 m. Sud de colţul de Sud-Est al Cetăţii (fig. nr. 1).
lnălţimea fragmentului e de 0.48 m., lăţimea de 0.22 m., iar
grosimea de 0.06 m. Monumentul e din piatră de nisip. Atât din
înălţimea cât şi din lăţimea monumentului lipseşte o parte aprecia') C. I. L. III. 13777, 13778, 13779, 13780; A hunyadmegyei tortenelmi es regeszeti
tdrsulat Vll-ik evkonyve az 1891 es 1892 eveir6l, Kolozsvăr, 1893, p. 119; 1893-1896,
p. 37; vezi bibliografia privitoare la aceste descoperiri la C. Daicoviciu, Fouilles et recherches d Sarmizegetusa, în Dacia, I. 1924, p. 231.
1 ) Săpăturile la amfiteatru şi templu au fost executate in anii ISQJ-1893 de Teglăs
G., Klrăly P. şi Szinte G. Rezultatele acestor săpături (puţin sistematice şi incomplecte)
au fost făcute cunoscute, foarte pe scurt, printr'un raport al lui Szinte G, Ulpia Trajana.
EzeUJtt Sarmizegethusa, ma Varhely amphiteatruma. publicat în A hunym. tort. reg tdrsulat, 1891 -92, p. 35-37, cu un plan. Publicarea templului şi a obiectelor rezultate dela
acest .templu, nu s'a făcut. Ele sunt amintite doar in treacăt ca obiecte care vor fi publicate. lată ce spune Szinte în articolul citat p. 37, despre aceasta: nAm săpat în sfârşit o
clădire secundară a amfiteatrului, care, după dovada numeroaselor reliefurl cu Inscripţie,
a putut fi sanctuarul zeiţei Nemesis". Teglăs G. asemenea aminteşte:. • .ln primul rând
scoate în evidenţă rezultatele frumoase ale săpăturilor dela Grădişte (Sarmizegetusa),
care au îmbogătit Muzeul din Deva cu 16 fragmente de reliefuri nemesiace. (A hunyadm.
tort. reg. tars. 1891-92, p. 119) (Din aceste 16 buc. unele erau bucăţele neglijabile.) Altă
dată tot Teglăs spune ·„. nRezultatul săpăturilor noastre (dela templu) nefiind locă prelucrat, arătăm pe Nemesis dela Apulum". (Hunyadvarmegye Tortenete, Budapest, 1898,
pp. 69-70). Dl C. Daicoviciu, /. c„ în notă, constată acelaş lucru: .j. jung connaît la
decouverte de ce temple de Nemesis et annonce la publication des resultats par Teglăs
O, ce qui - a mon su - n'a pas ete fait. Voir: Arch. - ep. Mitt„ XVII. p, lO, 8; cf.
aussi Teglăs O„ Hm. Tort., I. pp. 69-70, d'ou ii ressort qu'il n'avait pas encore publie
son artlcle en 1902•.
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bilă.

Fragmentul ajuns în Muzeul din Sarmizegetusa formează partea stângă, de jos, a monumentului de odinioară. Inv. nr. 898. Placa
se împarte în două registre: sus partea reliefată, jos inscripţia.
Dovada că avem de a face cu o placă nemesiacă este întărită atât de inscripţia din care, cu oareşcare greutăţi, am putut citi:
NEMESI...
[A]ELIVS„.
EX VO[T].

cât

şi

reliefate rămase pe fragmentul nostru: roata,
gri/fonul, balanţa, etc., elemente însoţitoare şi legate de atribuţiunile şi
calităţile zeiţei, cu care de foarte multe
ori e reprezentată.
Frag~ntul nostru prezintă abia
jumătate din mărimea, mai bine zis din
lăţimea de odinioară a reliefului. Figura
principală şi centrală a reprezentării o
forma zeiţa însăşi, în picioare, probabil
din faţă, cu chiton, în mâna dreaptă,
puţin ridicată, cu fibra, iar în mâna
stângă, desigur, cu tignum quadratum.
In stânga ei, jos, se află gri/fanul,
animalul fantastic cu cap de vultur, cu
corp de leu şi cu aripi (pe fragmentul
nostru se vede partea dinainte a animalului) şi roata pe care se sprijină
gri/fonul cu piciorul drept de dinainte.
La stânga acestora, sub balanţă,
se află un personagiu, cu haina scurtă
până la genunchi, cu mâna întinsă spre
fig. nr. 1.
un altar aprins, aducând jertfe.
Acest relief, din piatră de nisip, foarte tocit şi nu tocmai artistic
de

reprezentările
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ca execuţie şi aspect, îşi are totuşi însemnătatea lui documentară
în ce priveşte cultul zeiţei Nemesis la Sarmizegetusa.
Monumentele care urmează au fost aflate, toate, la templul lui
Nemesis dela amfiteatrul din Sarmizegetusa.

Fig, nr. 2.

B) Partea inferioară (stânga) a unei table nemesiace, cu inscripţie, din piatră de marmoră, înaltă de 0.30 m., lată de 0.25 m., şi
1
groasă de 0.06 m. ) (fig. nr. 2).
') Fotografia acestui relief e reprodusă, izolat, absplut fără niciun comentariu, în
A Hunyadmegyei tortenelmi es regeseti tarsulat Vll-ik Evkonyve az 1891-1892 everol,
p. 183.
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Din inscripţie se poate citi:

inscripţia

73

în partea

(C. I. l. III 13781) Ul] P. F VS CIN I..
dec?] COL. EX. V O...

Partea reliefată este foarte asemănătoare cu cea descrisă la
monumentul dela litera A, asemănare care se evidenţiază şi mai
mult din cauza împrejurării că ambele fragmente, atât cel dela A,
cât şi cel dela B, reprezintă aceleaşi bucăţi (partea stângă de jos)
ale monumentelor, rupte, par'că intenţionat, la fel.
Şi aci figura principală o forma zeiţa în picioare, cu haină
lungă (chiton) care îi ajunge până jos la picioare şi din care pe
fragmentul nostru, se vede numai foarte puţin, în mâna dreaptă
cu balanţa, iar în stânga, care nici aici nu s'a păstrat, cu „cotul".
Dela zeiţă spre stânga avem gri/fonul cu piciorul drept sprijinit pe roată, apoi, ca şi în relieful precedent, un personagiu în
haină scurtă, cu mâna dreaptă întinsă asupra unui altar aprins.
C) Grup statuar, din piatră de marmoră (0.30X0.20 m.), în
spate foarte sumar lucrat (fig. nr. 3).
Nemesis, ca figură centrală şi principală, în p1c10are, cu piciorul stâng în repaus şi cu toată greutatea pe piciorul drept,
din care cauză partea superioară a corpului este puţin deplasată
spre stânga, atitudine ce rezultă din poziţia picioarelor. E îmbrăcată
în chiton, care ajunge până jos, şi mantie. ln mâna stângă, peste
care este aruncată haina ce-i atârnă în jos, cu simbolul măsurătorii
longitudinale, iar în dreapta, care lipseşte, desigur, cu balanţa. De
o parte şi de alta a acestei figuri centrale se află, în dreapta,
gri/fonul întors spre exterior, iar în stânga, roata.
Pe soclul monumentului avem următoarea inscripţie:
C. I. III. 13777. DEAE. NEM. REOINAE
CAEC(ilius) ANTONINVS EX. V. P.

Exceptând individul cu haină scurtă şi altarul, în acest grup
elemente însoţitoare ale zeiţei, ca şi pe celelalte două
piese descrise la început.

aflăm aceleaşi
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La niciunele din aceste trei reprezentări (A, B, C) nu s'a păstrat
capul zeiţei. Un relief identic însă cu ale noastre, aflat la Apulum 1 )
(fig. nr. 4), la care s'a păstrat şi capul zeiţei Nemesis şi o statue,
diferită de reprezentările noastre numai în ce priveşte gestul pe
care îl face zeiţa cu mâna dreaptă, aflată tot la Apulum 2) (fig. nr. 5),

Fig. nr. 3.

ne face să arătăm că şi pe piesele dela Sarmizegetusa, Nemesis n'a
putut avea pe cap decât diadema cu care e reprezentată şi pe piesele
dela Alba-Iulia, cât şi pe altele care o arată sub această înfăţişare.
') Dr. Kuzsinszky B, Nehtiny sz6 Nemesis cultustirol, în Archaeologiai Ertesito,
XVIII, 1898, p. 387,
1 ) Statua e publicată de E. Zefleanu, Zeiţa Nemesis în Apulum, în Anuarul Liceului
Mihai Viteazu din Alba-Iulia pe anii şcolari 1934-36, p. 13-16,
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D) Din al patrulea fragment de grup statuar, pe care îl descriu (înalt de 0.15 m., lat de 0.23 m.) în acest articol, tot din
piatră de marmoră, nu s'a păstrat decât partea inferioară a reprezentării (fig. nr. 6).
Pe soclul monumentului se află inscripţia:
(C. /. l. 11113783) M. PROC. THEODOR[us li vir]

COL. QQ. DEC. EX. VO ..

Fig. nr. 4.

Nemesis din Apulum. (A• eh. Ert XVlll p. 387).

Partea sculpturală a monumentului, ceea ce ne interesează în
primul rând de data aceasta, este identică, atât cât s'a păstrat, cu
cea dela C. Avem partea de jos a zeiţei, cu aceeaşi haină lungă
şi în aceeaşi poziţie, cu picioarele aşezate ca şi în reprezentarea
precedentă, iar în stânga ei roata.
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Restul din monument ni-l putem închipui uşor, complectându-l
pe baza celorlalte şi în special cu ajutorul celui dela C.
E) Tot dela templul amintit la
început provin câteva fragmente mai
mici, care, păstrând pe ele unele din
atributele cu care e reprezentată de
obiceiu Nemesis, arată că îi erau dedicate ei. O descriere mai amănun
ţită a acestora însă nu ar putea duce
la niciun rezultat, ele fiind bucăţi
mărunte fără nicio valoare.

***

Luate în ansamblu, reprezentările nemesiace aflate la Sarmizegetusa
prezintă, din punct de vedere artistic,
caracterele comune ale artei provinciale din Dacia: artă, dacă noţiunea
nu e prea pretenţioasă, de mâna
doua, execuţie de meşteşugar profig. nr. :>.
Nemesis din Apulum (An. Lic A -Iulia,
vincial. Caractere care ar ieşi şi mai
1934-36, p. t4).
mult în evidenţă dacă ar fi să facem o comparaţie, din acest punct

Fig. nr. 6,
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de vedere, între monumentele noastre şi cele din Italia sau din alte
provincii ale Imperiului, cu posibilităţi superioare artistice.
Ca subiect monumentele noastre reprezintă pe Nemesis în picioare, din faţă, îmbrăcată cu chiton şi mantie care îi cade în cute
foarte bogate în jos, în mâini cu simbolurile măsurătorilor (în dreapta
balanţa, în stânga tignum) şi celelalte atribute ale ei, gri/fonul
şi roata.
Din punct de vedere istoric şi arheologic monumentele nemesiace dela Sarmizegetusa sunt documente de primul rang în ce priveşte
confirmarea existenţei, a răspândirii mari şi deci a numărului însemnat al închinătorilor zeiţei destinului în primul oraş al Daciei romane.
Ca timp, ele aparţin secolului al doilea d. Chr ..

* **
Nemesis şi cultul ei erau în strânsă legătură cu reprezentările amfiteatrale. Nemesis protectoarea arenei, zeiţa care împarte succesul sau insuccesul şi dreptatea după merit, avea atât la
Carnuntum, cât şi la Aquincum şi Sarmizegetusa (sau în alte aşe
zări), în imediata apropiere a amfiteatrului şi în legătură cu
acesta - câte un templu.
Intrucât, înafară de primul, toate monumentele descrise aci
provin dela templul nemesiac al amfiteatrului din Sarmizegetusa,
nu putem sfârşi înainte de a ne opri un moment asupra articolului
lui Dr. Kuzsinszky B., Nehdny sz6 Nemesis Cultusdr61, în Archaeologiai Ertesit6, XVIII 1898, p. 385-388.
Kuzsinszky B. a încercat, pe baza materialului epigrafie şi
sculptural, aflat la templele desgropate la amfiteatrul dela Aquincum
şi Carnuntum, să arate că Nemesis, ca protectoare a arenei, era
reprezentată sub formă de Diana, iar când nu era în legătură cu
jocurile amfiteatrale era reprezentată după „tipul mai vechiu" 1 ).
E

ştiut că

') Aceste afirmaţii ale lui Kuzsinszky au fost luate apoi de bune de foarte multi
din acei care s'au ocupat de interpretarea monumetelor nemesiace, din Dacia mai ales.
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ce zice el: „ Totuşi aşa se vede că în special numai acolo
unde se aflau amfiteatre, au adorat pe Nemesis în chipul Artemidei 1),
aşa cum am văzut la Aquincum, Carnuntum. Dacă nu se termina
atât de superficial cu desgroparea amfiteatrului dela Sarmizegetusa 1),
eventual şi de aci puteam trage învăţăminte interesante" (Kuzsinszky,
o. c., p. 387).
„Nemesis când nu era În legătură cu reprezentările amfiteatrale, o reprezentau după tipul vechiu al lui Nemesis: pe cap
cu diademă, cu chiton până la picioare şi cu mantie, din faţă,
În dreapta ii atârnă cântarul cu două braţe, În stânga ţine cotul.
La dreapta, la picioare, stă gri/fonul cu un picior sprijinit pe
roată". Kuzsinszky, o. c., p. 388.
Aşa dar, din toate acestea rezultă că avem de a face cu două
reprezentări ale zeiţei Nemesis: una „de tip mai vechiu" când
Nemesis e arătată inafara jocurilor amfiteatra le şi alta in f armă
de Diana, aşa cum s'ar părea din cele constatate la Aquincum şi
la Carnuntum. Confirmarea acestor constatări o aştepta Kuzsinszky
şi dela descoperirile dela Sarmizegetusa unde asemenea se afla un
templu al zeiţei Nemesis, legat de jocurile amfiteatrale ale localităţii.
Monumentele dela Sarmizegetusa însă nu contribue cu nimic la susţinerea acestei păreri. Dimpotrivă.
Toate reliefurile dela Sarmizegetuta, fără excepţie, o arată
pe Nemesis, cum zice K., „de tip mai vechiu" cu chiton, desigur
cu diademă, cu cântar şi „cot", la fel cu relieful şi statua dela
Alba-Iulia (Apulum) fjig. nr. 33) reprezentare pe care K., o
arată ca nefiind in legătură cu jocurile amfiteatrale s). Nici unul
din mormintele desgropate la templul nemesiac al amfiteatrului din
Sarmizegetusa însă nu o arată în formă de Diana cu haină scurtă
de vânătoare, cu încălţăminte de vânătoare, etc.

Iată

'J • .••..• spre deosebire de Nemesis de tip mai vechiu reprezintă pe Nemesis în
forma tipică a Dianei, cu chiton scurt, care îi lasă gol sânul drept, pe cap cu semiluna,
în picioare cu încălţăminte de vânătoare. Numai atributele nu o arată pe Diana: griffon,
roata, vâsla, biciul şi sabia". Kuzsinszky, o. c„ p. 386.
') E vorba de săpăturile executate de Soc. Arh. din Deva, în anii 1891-93.
3
) Kuzsinszky, o. c„ p. ~88 şi figura dela p. 387.
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dimpotrivă,

apă desgropată

Căbeşti.

Căbeşti

se
află situată pe una din
văile laterale ce se desprind din valea Mureşului spre Nord, numită la început valea
Băreştilor, apoi a Bozului, după comunele
prin care trece, dela
Nord spre Sud, spre vaCăbeşti. V ~dere generala.
lea Mureşului (fig. nr. I.) Fig. nr. I.
Prin această vale, pe drumuri vicinale, putem face legătura
directă între şesul Mureşului şi ţinuturile aurifere Brad-Baia-de-Criş.
In regiunea aceasta au fost constatate, în mai multe puncte,
urmele existenţei omului preistoric. Chiar subsemnatul am putut fixa
o astfel de aşezare pe Dealul Cornetu, pe Vârful Ţuc/a, pe proprietatea lui !afet Lazăr, un punct central, dominant, între actualele
comune Căbeşti, Furcşoara şi Bărăşti '). Dealul Cornetu cu Ţucla
•) Deosebirea facntl! de K., aşa dar nu rezultă din legătura sau lipsa de legl!tură
a zeitei Nemesis cu amfiteatrele, ci mai de grabă din identificarea zeiţei cu o divinitate
bliştinaşti sau locală. Aşa s'a întâmplat şi cu Libera, care în Pannonia are înfăţişarea
dionysiacă (seminudă) pe când la noi e îmbrăcată in haină lungă până la glesne Titlul
de Regina ce se dă zeiţei ar fi o dovaJă de confundarea acestor divmitaţi (Diana Regina,
Nemesis Regina, Libero) cu o divinitate femenină geto-tracă. Această sugestie, - a punerii
ln legătui ă a anumitor zc1tăţei greco-romane cu divinităţi naţionale trace, - a d-lui C.
Daicoviciu, Monumente inedite dm Dacia, în Anuarul Institutului de Studii Clasice-Cluj.
pe anii 19<:8-1932, p. 1~0 sq. vezi şi Pârvan, Getica, 163; Roscher, Myth. Lexikon, s. v.
tlecate şi Bendis (I. I. 78 sqq.), cred că ne-ar putea preocupa în mod serios şi ln cazul,
zeitei Nemesis.
•: Am aflat urme arheolog:ce constătătoare din ceramică, răspândită pe o întindere
respectabilă, în mari cantităţi şi un fragment dintr'o secure de piatră. La fel, pe Dealul
Ollgan, în hotarul Bărăştilor, s'a aflat o secure de dioril şi fragmente de ceramică.
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este aşezat la răspântia mai multor văi şi e de menţionat ca un
rar exemplu de înălţime dominantă, cu vederi în toate direcţiile.

Fig. nr. 2.

Conducta de

apă

dela

Căbeşti

Fig. nr. 3 Arzbach. Germ. Rom. 1922, p. 22, 4.

Urmele romane în aceste regiuni sunt mult mai rare şi ele nu
pot fi decât de ordin economic - drumuri secundare de legătură

Fig, nr. 4 Kinzigheimer Ho/,

Germ. Rom. 1922, p 22, t.

spre Nord, spre Munţii Apuseni, cariere de piatră, etc. Astfel, Ia
Boz se cunosc urmele unor exploatărir omane de piatră, la Căbeşti,
după cum vom vedea mai jos, la fel, etc.
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ln fundul acestei văi secundare a Mureşului, în comuna de
munte foarte resfirată Căbeşti, pe „ Coasta Varului", în locul
„Apa Rece", pe proprietatea d--lui Loghin Popa, fost învăţător al
satului, am putut desgropa, în vara anului 1936, o conductă romană de apă. Conducta era formată din .tuburi de lut ars, lungi de
30 cm., cu orificiile dela cele două capete neegale (diametrul la un
1
1
capăt e de 8 /2 cm., iar la celalalt de 6 /2 cm.), astfel jăcute ca să
poată fi introdus capătul mai subţire al unui tub în cel mai larg
al celuilalt tub în aşa formă ca puse cap la cap, unul într'altul, să
formeze un tub continu (fig. nr. 2 şi 5).
Lungimea totală a conductei era de 98 m. Adâncimea sub
pământ de 30-50 cm. Ţevile erau aşezate direct pe pământul
foarte stâncos al terasei. Natura stâncoasă şi foarte uscată a te-

Fig. nr. S.

Ţevi

dela conducta din

Cabeşti.

renului a făcut ca tuburile conductei să se păstreze bine şi să putem
urmări întregul fir al instalaţiei.
Instalaţia de pe „Coasta Varului" - întradevăr un platou
cu marginea de jos (de Sud), dinspre pârăul dela poalele lui, abruptă,
iar cu partea opusă legat, în continuare, de dealuri mari) - conducea, dela Nord, dela un iz.vor de apă de băut, numit azi „la
apa rece", şi cunoscut în tot satul pentru calitatea apei salei, spre
Sud, spre marginea de jos a platoului.
Presupunerea mea dela început, că instalaţia, a cărei desgropare am începu~o de jos în sus, va duce la acel izvor dela poalele
dealului ce se ridică ca un paravan uriaş 1) la spatele platoului nostru
poate

') In coasta acestui deal se află o peşteră necercetată. Cercetarea ei mai de aproape
ar duce la n:zultate de ordin preistoric.

că

6
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destul de înalt şi el faţă de nivelul apei şi al drumului din faţa ei,
a fost pe deplin verificată odată cu desgroparea întregei conducte.
Intr'adevăr dela izvorul situat ceva mai sus decât platoul (şi
acesta cu o foarte uşoară înclinaţie dela Nord spre Sud), apa putea
curge în toată voia prin tuburile, care, urmând înclinaţia generală
a terenului, se succedeau în plan înclinat, dela izvor spre marginea
abruptă de Sud a platoului „Coasta Varului".
Cercetările la suprafaţă pe care le-am făcut în împrejurimile
acestui loc, pentru a afla şi alte urme romane, vreo aşezare eventual, au rămas infructuoase. Tot ce am aflat se reduce la acest
apaduct. Doar în coasta platoului - acolo unde ducea conducta de
apă formată din rocă calcaroasă, am putut identifica, după
indiciile şi constatările d-lui învăţător L. Popa, urmele unor cariere
romane de piatră de var.
Rostul conductei dela Căbeşti nu a putut fi altul decât acela
de a conduce apa dela izvorul „Apa rece" (apreciată pentru calitatea ei desigur şi de cei vechi) la cariera dela marginea platoului.
Vieaţa romană aci, dealtfel, cred că se limita la aceste exploatări. Despre aşezări cu alte rosturi n'ar putea fi vorba într'un ţinut
de munte, sărac şi fără să poată oferi vreun mijloc mai uşor de trai.

ARCHAEOLOOISCHE AUSGRABUNGEN
IN HUNEADER COMITAT
"R_
-

KUZE BESCHREIBUlb

-

1. Zwei Skythischen Griber.
Die meisten skythischen Spuren, relativ wenige, wurden in Siebenbiirgen,
meistens im Mureschtal vorgefunden. Sie beschrenken sich, fast ausschlieslich,
auf Grăber, deren Gegenstănde nicht alle und nicht immer rein skythisch sind.
Die bedeutendsten Spuren der skythischen Zivilisation, im Mureschtal,
sind diejenigen welche in den Grăbern folgender Ortschaften vorgefunden
worden sind: Aiud, Târgu-Mureş, Mirislău, Gâmbaş, Cipău, G!zermesig, etc.
ln Simeria wurden ebenfalls skythische Spuren, aus Grăbern zu Tage
gebracht, vorgefunden. Simeria ist nur wenige Kilometer von Deva entfernt,
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in dessen Umgebung, vor wenigen jahren, zwei Grăber welche den Skythen
angehoren, ausgehoben wurden.
A) Das skythische Grab aus der Westseite der "Viile Carolina" neben
Deva (Abb. 1).
Das Grab wurde, gelegentlich einiger wirtschaftlicher Arbeiten ausgehoben so dass wir mit einem zerstorten Grabe zu tun haben.
Aus dem Inventar des Grabes wird einiges in Dever Museum aufbewart:
a) Ein kleines Tongefăss, ohne Verziehrungen, von rcHlicher Farbe (Abb. 2).
b) ein Gegenstand aus schwarzer Tonerde, gut gebrannt, breit, in Form
eines Diskus. Auf einer Kehrseite ist er einfach, auf der anderen ist er mit
vertieften Linien verziert (Abb. 3).
c) neun Sti.ick bronzene Pfeilspitzen, zwischen 2-4 cm. Lănge (Abb. 4).
Von diesen 9 Pfeilspitzen, sind 8 Stiick (Abb. 4, a-b; g-i) dreikantig mit 2
Fliigelchen und eine (Abb. 4, f.) mit nur 2 Fliigelchen, jedoch mit sehr ausgeprăgter Mittelschantze.
fast keine dieser Pfeilspitzen sind sich gleich.
Sie sind gut ausgefiihrt und wunderbar erhalten.
Die Pfeile und in Bezug auf ihnen auch der Bogen, sind die eigenartigsten Gegenstănde welche in unseren Gegenden meistens von Steppenvolkern,
welche zeitweise diese Gebiete beherrschten, eingefiihrt und beniitzt, dann
auch von den Eingeborenen iibernommen worden sind.
B) Das zweite Grab wurde einige Kilo111eter von Deva entfernt, in der
Şoimuş Umgebung ausgehoben. Es hat ein sehr sperliches Inventar. Es
wurden vorgefunden (Abb. 5):
a) Schădelreste und 16 Zăhne.
b) Das Bruchsti.ick (der Unterteil) eines grossen, gebrannten Gefăsses,
:tusserlich von rotlicher fărbung, innerlich von dunkelbrauner Farbe, ungeziert, schlecht gebrannt und ziemlich primitiv ausgefiihrt (Abb.) Es ist, wie
auch das kleine Gefăss aus dem ersten Grabe, Handarbeit. Im lnnern des
<Jcfăsses wurden Oberreste organischer Stoffe mit Erde gemischt, vorgefunden.
Dic fkkonstruktion des Gefăsses ist schwierig.
c) ein Messer aus Eisen, von gewohnlicher Form, stark verrostet, einfach,
ol111c bemerkenswerte Eigentiimlichkeiten (Abb. 6).
d) Der bedeutendste Gegenstand dieses Grabes ist eine Doppelthacke
a11s Eisen (Abb. 7). Dieser (und vielleicht das Bruchti.ick des Gefăsses) wăre
dcr cinzige Gegenstand, welcher als skythisch angesehen, das skythische Grab,
111it starken Zweifeln anzeigen wilrde.
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Aus Mangel an sichereren Etementen die zur genauen Erkennung des
zweiten Grabes gefiihrt hătten, gegeniiber dem ersten, bei welchem wir Dank
der so eigenartigen Pfeilspitzen în unserer Darstellung verstărkt und geholfen wurden, konnen wir uns liber den skythischen Carakter dieses Fundes
nur mit berechtigten Zweifeln aussprechen.

***
Die zwei, în Deva ausgehobenen Grăber sind nicht reicher als andere
în Siebenbilrgen vorgefundene und was ihr Ausgraben aubetrifft, haben sie
das Schicksal der meisten ebenfals gelegentlich entdeckten Grăber geteilt.
Sie wurden planlos ausgegraben, ohne die klare Lage în der sie sich befanden
als sie ans Tageslicht traten, in Augenschein zu nehmen und ohne die vielen
Aufgaben zu berlicksichtigen welche bei jedem arheologischen Fund zu bemerken, festzustetlen und zu notieren sind.
Aus diesen Grlinden konnen wir uns nicht bei der Lage, Zahl und
Art der im Grabe vorgefundenen Gegenstănde aufhalten, ebenso konnen wir
keine Schliisse liber die Eigenart des Grabes ziehen, auch nichts liber die
Art des Begrabenswerden, der Lage des Skeletts, etc„ angeben, trotzdem alle
diese Angaben von allerwichtigster Bedeutung filr die Beschreibung und das
Studium derartiger Entdeckungen sind.
Da die beiden in Deva vorgefundenen Grăber, das erstere in den "Viile
Carolina", das zweite im Şo!muş - Gebiete, mit allen ihren obenangefilhrten
bedauerlichen Fehlern durch ihr armseliges Inventar doch neuen Forschungsstoff
bieten, habe ich filr recht gehalten sic im Rahmen der Moglichkeit einer
Beschreibung solcher stark zerstorter Grăber, bekannt zu machen, in dem ich
annehme dass dieses bisher noch nicht benutzte Forschungsmaterial den
zuklinftigen Forschungen liber die arheologischcn skythischen Funde im
Mureştal von grossem Nutzen sein konnten.

2. R6mischer Altar von Micia.
Altar aus Augit-Andesit, aus dem Steinbruch des Berges "Uroiu"
(Simeria) 82 cm. hoch, 38 cm. breit ( Abb. 1). Das Inschriftenfeld ist von
allen Seiten mit einer Profilatur umgeben. Herkunft der Altars, Dorf Veţel.
Am Fundorte wurden Spuren von Wănden, Bruchsti.icke von SăJlen, u. s. w.
vorgefunden. Es ist leicht moglich, dass sich hier die Trilmmer eines Tempels
befinden.
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Der Text der lnschrift:
I (ovi) O (ptimo) M (aximo)
I. O. M
Vet
(erani) et c (ivis) R (omani)
VET. ET. C. R
per C (aium) Anton (ium)
PER. C. ANTON
Crispinum
CRISPINVM
Mag (istrum) P (agi) Mic (iensis)
MAG. P. MIC
Die Person der Inschrift, Caius Antonius Crispinus, magister pagi m
Micia wird auch durch eine andere lnschrift bestătigt (C. I. l. III. 1375) ...
Calus Antonius Crfspinus Veteranus ex decurione alae Pannoniorum ... , demnach
als Veteran, ex decurlone.
Diese lnschrift stammt aus der Zeit der Oemmeinherrschaft der Kaiser
l. Septlmfus Severus und M. Aurelius Antoninus-Caracalla (und Septimius
Oaeta Caesar), also um 198-211 n. Chr.
Was unser Monument ausbelangt, konnte dieses nur nach dem /ahre
198 errichtet werden, demnach în den ersten jahren de III. jahrhunderts zur
Zeit als C. Antonius Crispinus, Magister der Siedlung Micia wurde. Er
widmet den Altar dem Jupiter Optimus Maxfmus als Hochgestelter der Biirger
(cives romani) und den Veteranen, zu denen auch er gehorte.

3. Zwei romische Tonlampen.
Im Muzeum der Oe~ellschaft „ Mica" aus Brad befinden sich zwei sehr
interessante romische Tonlampen.
a) Eine Tonlampe mit kurzem Fuss, schwach gebrannt, von r5tlichgelber Fărbung (Abb. I). Lănge, mit Fuss, 7-8 cm.
Ausgenommen ihre Form, ist diese Tonlampe h5chst bemerkenswert.
Die Aussenseite ist mit einem Kranz umgeben, welcher in seinem lnnern
folgende Darstellung einschliesst: ln der Mitte, stehend, befindet sich eine
Oestalt mit kurzem, bis zu den Knien reichendem Kleide und mit einem noch
ktirzern Mantel, welcher um die Schultern flattert. Sie hat eine klare Stellung
als Bogenschiitze, mit breit auseinander gespreitzten und stark gefestigten
Beinen. Mit der linken Hand hăit sie den gespannten Bogen. Mit der gebogenen und vom Ellenbogen aus zuriickgezogenen Rechten, welche bis zur
Schulter emporgehoben ist, steht sie in Bereitschaft.
Der Kopf ist leicht vorniiber nach links gebogen.
Die Figur ist im letzten Augenblick des Loslassens des Pfeiles dargestelh. Es ist eine lebenc;natiirliche Darstellung, voller Kraft und Bewegung.
Hinter dieşem Bogenschiitzen, im Hintergrunde befindet sich eine Oewww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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stalt, die man weniger gut sehen kann, mit dem korinthischen Helm auf dem
Kopfe und mit erhobener wurfbereiter Lanze in der rcchten, nach rtickwărts
gebogenen Hand.
Etwa um die Mitte dieser Gestalt ist eine Eule dargestellt.
Vor den beiden obenbeschriebenen Gestalkn, hockt eine flotenspielende
Person (Abb. 2).
lndem wir die Gestalt mit dem Bogen als die des Apo/Ion, die im Hintergrunde mit korinthischem Helme, Lanze und Eule, als diejenige der Minerva annehmen, ist die hockende flOtenspielende Figur, Matsyas und wir
hătten somit die gutbekannte Marsyas-Sage vor uns.
Der einzige Einwand welcher gegen diese Deutung sprăche, wăre die
Aufstellung der Personnen, welche nach der Sage und den gewohnlichen
Darstellungen verschieden von derjenigen uns ~rer Gestalten ist.
b) Die zweite Tonlampe (Abb. 3) hat ei ne gewohnlichere Form, ist aber aus
demselben schwach gebrannten Tone verfertigt. Sie hat eine einzige O!fnung
fiir den Docht, an der Spitze des Gefăssrandes nud cin lnneres fiir das
Brennmaterial. Gegeniiber der ersten Offnung befindet skh ein Henkel in
Form eines Hahnenkamms.
Die Aussenseite hat hier ebenfals eine Reliefdarstellung:
Eine befliigelte Gottheit, nackt, mit zuriickgebogenem Străhnenhaar, mit
breitgeOffneten Fliigeln, welche hoch aufgerichtet steht. Mit ihrer ganzen Schwere
ruht sie auf dem linken Fuss.
Das rechte Bein mit gebogenem Knie, ist auf den Fingerspilzen gestiitzt.
Vor ihr befindet sich ein Altar, auf welchem sie sich mit beiden Hăn
den stiitzt. Die rechte Hand drii~kt mit ihrer Flă.:he den Rand des Altars und
man kann die gekrallten Finger leicht bemerken.
Die linke gebogene Hand stUtzt sich mit dem Ellenbogen am Altar und
mit der Faust ans Kinn. Der Grund dieser Tonlampe hat die Siegelinschrift
A. O. E. Keine von den beiden Tonlampen zeigt ei ne irgendwelche Spur von
Feuer. Es scheint dass sie nicht zum Beleuchten beniitzt worden sind.

4. Einige nemesische Relief=Bruchstiicke aus Sarmizegetusa.
Die Errinerungen vom Befinden und von der bemerkenswiirdigen Verbreitung des Nemesiskultus in der Hauptstadt des rCimischen Daciens, wurden
bereits lăngst bestătigt.
Ausser dem ălteren arheologischen Material, entweder gelegentlich, oder
durch systematicse Ausgrabungen aus Licht gef6rdert, wurde 1935 ein neues
BruchsUick eineş nemezischen Reliefs entdeckt.
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Wir werden versuchen dieses Relief, ftirs Sarmizegetusaer Muzeum
gekauft und daselbst ausgestellt, zu beschreiben; gleichfals, einige andere Bruchslilcke aus dem Nemesischen Tempel vom Sarmizegetusaer Amphiteater, bis
nun unveroffentlicht und in Devaer Muzeum aufbewart.
A) Nemesisches Relief, mit lnschrift, im Jahre 1935 ausgegraben, im
Friedhofe der Ortschaft Sarmizegetusa-Orădişte, bei etwa 80 m. sildlicher
Entfernung von der Siid-Ost-Ecke der Festung (Abb. 1).
Die Hohe des Bruchstiickes ist 0'48 m., die Breite 0·22 m., die Dicke
0'6 m. Das Monument ist aus Sandstein. Sowohl von der Lănge, a\s auch
von der Breite des Monumentes fehlt ein bemerkenswerter Teii. Das Bruchstilck vom Sarmizegetusaer Muze1m hat zwei Teile: oben der Relief, unten
die folgende lnschrift :
NEMESI...
[A]ELIVS ...
EX VO [T]
Die Hauptfigur in der Mitte der ganzen Darstellung bildete die Oottin
selber, stehend, warscheinlich "en face" und mit "scyton" in der rechten
Hand, etwas erhoben, die Wage, und in der linken selbsverstăndlich das "Tig-

num quadrdtum".
An ihrer linken Seite, un ten, befindet sich der „ Grijjon" das fantastische
Tier mit Oeierkopf, Lowenkorper und Flilgeln und das Rad auf welchem sich
der Oriffon mit dem rechten Vorderfuss, stiltzt.
An ihrer linken Seite, unter der Wage, befindet sich eine opferbringende
Oestalt mit kurzem bis zum Knie reichendem Kleide.
Dieses Relief, aus Sandstein, stark benutzt und an Aussehen und Ausfilhrung nicht recht ki.instlerisch gestaltet, hat trotzdem seine dokumentarische
Bedeutung betreffs des Nemesiskultus in Sarmizegetusa.
Die folgenden Monumete wurden alle im Nemesis-Tempel vom Sarmizegetusaer Amphitheater entdeckt.
B) Der Unterteil, links, einer nemesischen Tafel, mit lnschrift aus Marmorstein, 0·30 m. hoch, 0·25 m. breit (Abb. 2.).
Auch dieses Relief ist in zwei Register geteilt. Die lnschrift am Unterteil,
das Relief am Oberteil.
Aus der lnschrift kann man lesen:
(C. I. L. ///. 13781) VL]P. FVSCINI...
d~c?]

CO L. E X. V O „,
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Die Reliefseite ist der beim Buchstaben A des Monumentes beschriebenen sehr ăhnlich. Auch hier bildete die Hauptfigur, die stehende Gottin, mit
langem Kleide (Chiton) welches ihr bis an die Fussohlen herabhăngt und aus
welchem nur sehr wenig auf unserem Fragment sichtbar ist. ln der rechten
Hand die Wage und in der linken, welche beschădigt ist, das Ti;{num q adratum. An der lincken Seite der Gottin haben wir den Griffon mit dem rechten Fusse auf dem Rad und dann, wie auch im vorigen Relief, eine Gestalt in
kurzem Kleide, mit der rechten Hand, liber einem brenenden Altare ausgestreckt.
C) Statuengruppe aus Marmorstein (0.30 X 0.20 m.) (Abb. 3). Stellt
vor: Nemesis, als Central=und Hauptfigur, stehend, mit dem linken Fusse ruhend und mit dem ganzen Gewicht auf dem rechten Fusse, aus welchem
Grunde der obere Teii des Korpers ein wenig nach lincks gebeugt ist, Haltung die sich aus der Stellung der Fiisse ergibt. Sie ist mit dem C/1iton
welcher bis unten herabhăngt und mit einem Mantel bekleidet. ln der lin'.:en
Hand, iiber welcher das herabhăngende l<leid geworfen ist, mit dem Zeichen
des Lăngenmasses und in der Rechten, welche fehlt mit der Wage. An beiden
Seiten dieser Centralfigur befinden sich, rechts der Griffon nach aussen gewendet, links das Rad.
Auf dem Socket des Monumentes haben wir fotgende lnschrift:
(C. I. l. III. 13777) DEAE. NEM. REGINAE
CAEC (ilius) ANTONINVS. EX. V. P.
D) Aus dem in diesem Artikel beschriebenen vierten Fragment (Abb. 6)
der Statuengruppe, ist nur der untere Teii der Darstellung aufgewahrt geblieben.
Auf dem Socket des Monumentes haben wir fotgende lnschrift:
(C. I. l. III. 13783) M. PROC. THEODOR [ us li vir]
COL. Q. Q. DEC. EX. VO . . .
Aus dem Denkmal haben wir den unteren Teii der Gottin, mit demselben tangen Kteide und mit den Flissen in der setben Stellung wie in der
vorrigen Darstellung und links das Rad. Man kann sich teicht den Rest des
Monumentes vorstellen, indem man ihn auf Grund der andern, und besonders mit Hilfe des beim Buchstaben C abgebildeten, ergănzt.
E) Ebenfalls von dem anfangs beschriebenen Tempel, stammen noch
ein Paar andere kleinere Bruchstiicke. Eine besondere Beschreibung dieser
Fragmente hat keinen Zweck weil sie kleine und unwichtige Stiicke sind.

*

*

tn ihrer Gesammtheit zeigen die *bei Sarmizegetusa gefundenen Nemesischen Darstellungen vom kiinstlerischen Standpunkt aus die gemeinschaftlichen
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Characklere der Provinzialkunst aus Dazien. Kunst, wen der Begriff nicht zu
auspruchtsvoll ist, minderen Ranges.
Unsere Denkmăler stellen als Gegenstand Nemesis vor, stehend „en
face" mit in reichlichen Falten herabhăngendem Chiton und Mantel gekleidet. ln
den Hănden hăit sie das Symbol der Messungen, die Wage und das Tignum.
Unten neben ihr befinden sich die anderen Atribute der Goltin, der Griffon
und das Rad.
Sowohl vom geschichtlichen als auch vom ar,haeologischen Standpunkte,
sind die nemesischen Denkmăler von Sarmizegetusa erstklassische Dokumente
bezUglich der Existenz, der grossen Verbreitung und folglich der betrăchtigen
Zahl der Anbeter dieser Schicksalsgottin der ersten Stadt des romischen Daziens.
Es ist bekannt das die Gottin Nemeis und ihr Kultus in enger Verbindung mit den amphitheatralischen Auffiirungen standen.
Nemesis, Beschlitzerin der Arena, die Gottin welche Gunst und Erfolg
Ungunst und Missgeschick nach gerechtem Verdienst, verteilt, hatte so" ohl in
Carnuntum als auch in Aquincum und Sarmizegetusa, in ummittelbarer Năhe
des Amphitheaters - und in Verbindung mit demselben - je einen Tempel.
Da ausser dem ersteren, alle hier beschriebenen Denkmăler vom nemesischen Tempel des Sarmisegetusaer Amphitheaters herrlihren, k5nnen wir
nicht abschliessen ohne einen Augenblick beim Artikel des Herren Dr. B. Kuzsinszky, Nehdny sz6 Nemesls Cultusdrol, in Archaeo!ogiai Ertesito,_ XVlll.
1898, p. 385-388, zu verweilen.
Kuzsinszky versuchte gestlitzt auf dem epigraphischen und bildhauerischen in den ausgegrabenen Tempeln des Amphitheaters von Aquincum und
Carnuntum, vorgefundenen Material, zu beweisen, dass Nemesis, Beschlitzerin
der Arena, als Diana dargestellt wurde, wen sie jedoch nicht in Verbindung
mit den amphitheatralischen Spielen stand, dann nach „ălterem Typus" dargestellt war.
Er meint dazu folgendes : „Trozdem scheint es im Speziellen so zu sein
dass nur dort wo Amphitheater sich befanden, sie Nemesis in der Gestalt
der Antemis anbeteten, wie ich es in Aquincum und Carnuntum sah. Wenn
man nicht so oberflăchlich mit der Ausgrabung des Sarmizegetusaer Amphitheaters vorgegangen wăre, hătten wir eventuel auch aus dieser Stelle lehrreiche
Schllisse ziehen k5nnen" (Kuzsinszky, 387).
„Nemesis wenn sie nicht in Verbindung mil den amphitheatralischen
Vorstellungen stand, wurde nach der alten Art der Nemesis dargestellt. Mit
dem Diadem auf dem Haupte, mit dem Chyton bis zu den Ftissen, mit Manwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tel, rechts hatte sie die zweiarmige Wage, in der linken Hand eine „Elle".
Rechts zu den ftissen hockt der Grifjon mit einer Tatze am Rad" (Kuzs. 388).
Folglich konnte man daraus schliesen, dass wir mit zwei Darstellungen
der Oottin Nemesis zu tun haben: eine „von ălterem Typus", wenn Nemesis
ausser der Arena, und der amphitheatralischen Spielen dargestellt, und eine
andere als Diana, mit den amhitheatralischen Spielen in Verbindung. Die
Denkmăler von Sarmizegetusa tragen zur Behauptung dieser Meinung mit
garnichts bei. Im Oegenteil !
Alle Sarmizegetusaer Reliefe, ohne Ausnahme, zeigen uns die Nemesis
des „ălteren Typus", mit Chyton, selbsverstăndlich mit Diadem, mit Wage
und „Elle", wie auf dem Alba-luliaer (Apulum) Relief, welchen Kuzsinszky
als nicht in Verbindung mit den amphitheatralischen Spielen stehend, anzunehmen bereit ist. (Kuzs. 388).
l<einer der beim nemesischen Tempel des Sarmizegetusaer Amphitheaters
ausgegrabenen Denkmăler (folglich in Verbindung mit der Arena) stellt sie
uns als Diana mit kurzem Chyton, mit jagdschuhen, etc. vor.
Die Darstellungen von Sarmizegetusa bekrăftigen diese Meinungen nicht,
im Oegenteil sie wiedersetzen sich ihnen.

5. Eine r6mfsche Wasserleitung, entdeckt in der Gemeinde

Căbeşti.

Die Oemeinde Căbeşti befindet sich in einem der Neben1ălet die sich
aus dem Mureştal, nach Norden verzweigen (Abb. 1).
ln dieser Oegend wurden an mehreren Stellen Spuren liber das Dasein des Urmenschen gefunden.
Die Spuren der Romer sind hier viei seltener und ko:men nur wirtschaflicher Art sein: Nebenverbindungsstrassen nach Norden zu den Ooldgruben in den West-Oebirgen Transilvaniens {Munţii Apuseni).
Im Hintergrunde dieses Nebentals des Mureş in der Oemeinde Căbe~ti
am „Coasta Varului" (Kalkabhang), an dem Ort „ Apa Rece" (Kaltwasser)
genant, konnten wir im Frilhjahr 1936 eine romische Rohrenleitung ausgraben.
Die Leitung war aus gebrannten Lehmrohren mit einer 30 cm. Lănge derart
hergestelt, dass die zwei ungleichen Offnungen derselben, die ăngere in die
weitere eingeftihrt, ein fortlaufendes Ro11r bildeten (Abb. 2).
Die Oesamtlănge der Leitung war 98 m. Die Rohre waren unmitte1bar
auf das felsige Oestein der Terasse gelagert.
Die felsige und trockene Beschaffenheit des Bodens hat die Rohre gut
erhalten und ermoglichte es, uns den ganzen Lauf der Anlage zu verfolgen.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Die Leitung am „Coasta Varului" (in Wirklichkeit eine Terasse, dessen
unterer Rand (Si.iden) abschiissig, die entgegengesetzte Seite aber fortlaufend
mit hohen Bergen verbunden ist) fiihrt vom Norden einer Quelle, heute
„Apa Rece" (Kaltwasser) genannt und im ganzen Dorf wegen ihres guten
Wassers bekannt, nach Siiden, zum unteren Rand des Plateaus zu einem romischen Steinbruch.
Die Forschungen die wir an der Oberflăche der Umgebung unternahmen
um auch andere Rornerspuren ojer Niederlassungen zu finden, blieben fruchtlos. Alles was wir fanden, beschrănkt sich auf die oben bes1.:hriebene Leitung.
Nur am Abhang des Plateaus, wo sich die Leitung befand konnten wir Spuren
romischer Kalksteinbnkhe feststellen.
Der Zweck der Căbeşti-er Rohrenleitung konnte kein anderer sein, als
das Wasser der Que\le „Apa Rece", dessen Oiite die Alten sicher zu s1.:hă
tzen wussten, zum Steinbruch, am RanJe des Plateaus zu fiihren.
Die Ansiedlung der Romer an diesem Ort - glaube ich - beschrănkte
sich im iibrigen nur auf die Ausbeutung dieses Steinbruches. Von einer wahren Niederlassung, in einer bergigen und armen Oegend, ohne cine leichtere
Lebensmoglichkeit, konnte keine ReJe sein.

o.
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Zusammenfassung. ·

1. Introducere.
Rezultatele termografice pe cari le rezum în nota de fată, se bazează
pe cercetările făcute de mine, între anii 1921-1931, asupra Mureşului Hunedorean. Ele nu sunt decât numai o parte dintr'un studiu multilateral, pe
care împrejurări vitrege nu mi-au permis să-l termin şi să-l public sub o
formă monografică. Dureroasă renuntare !
Măsurările pe cari le dau aici, s'au făcut, - numai de mine personal, la Mureşul din apropierea Orăştiei şi numai ocazional - bunăoară cu prilejul unei călătorii făcută cu barca dela Gelmar la Arad - şi în alte portiuni
ale frumdsului nostru râu.
Totuşi: spre a putea face oarecari comparaţii termografice şi. cu alte
puncte ale Mureşului, în 1929 Dl Profesor Leuco a făcut, în urma rugăminţii
mele, măsurări la Reghinul Săsesc, iar Dl I. Covaciu la Arad. Acestor singuri
colaboratori ai mei le sunt foarte îndatorat pentru sprijinul lor desinteresat;
le multumesc.
La toate măsurătorile s'au notat, pe lângă temperatura apei, şi ora,
temperatura aerului, acoperirea cerului, nivelul apei, vântul, precipitatiunile,
înghetul, ş. a. Măsurările le-am făcut cu termometre chimice; numerele din
prezenta lucrare arată grade Celsius.
Erorile posibile se pot evalua la
O, 1°. Diferente mai mici de O, 1° se
neglijează, deci, în prezenta contributie-:-ln timpul noptii şi mai ales pe timp
furtunos, - când se produc mici valuri - diferenţele puteau
0,2°, aceasta
din cauza dificultătilor de cetire, fără a se scoate din apă partea cu mercur a
termometrului. Uneori măsuram apa într'un vas de 1 litru, în clipa în care
îl scoteam din râu; aceasta, bine înţeles, după ce vasul fusese un timp
oarecare scufundat în râu, spre a-i lua temperatura.

+
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Dat fiind faptul că, simultan şi la distante mici, temperatura râului arăta
uneori deosebiri remarcabile, preciziunea până la zecimi de grad are, deci,
prea puţină valoare. Asupra acestor diferenţe sicrone, voiu vorbi mai târziu.

2. Clima

văii Mureşului.

Temperatura apelor depinzând în primul rând de a atmosferei, se impune
o scurtă privire asupra climei din valea Mureşului.
ln regiunea cursului superior al Mureşului, - calculat dela izvor şi până
la ieşirea lui din defileul dintre munţii Călimanului şi ai Ourghiului, deci până
la Reghin, - atmosfera are o temperatură medie anuală de 7-8° C. ln porţiunea cursului mijlociu, adică până la începutul strâmtoarei dintre Poiana
Ruscă şi munţii Apuseni, media anuală a atmosferei se ridică la 8-9~.
Dela Deva în jos, temperatura medie a aerului creşte la 9-10°, iar
dela ieşfrea râului dintre munţi, media anuală trece de 10°, atingând la frontiera ungară ·11°. In valea Mureşului media anuală a temperaturii atmosferice
este, deci, cuprinsă între 7 şi 11 ° C, temperatura crescând dela isvor spre vărsare.
Pentru cercetările noastre hidrotermice, de mai mare importantă decât
temperatura medie anuală a aerului este media anotimpului cald.
ln porţiunea cursului superior, media atmosferică a lunii Iulie este
de 18-20°, în regiunea cursului mijlociu (podişul Transilvaniei) de 20-21°,
în defileul apusean puţin mai mică de 20°, iar în câmpia arădeană de 20-23°.
ln Ianuarie, mediife lunare sunt de-5 până-7°, apoi până la Orăştie
de-5 până-4°, între munţii Apuseni de-4 până-2°, iar în câmpia arădană
este puţin m(!.i cald de-2°.
Intre regiunea de obârşie a Mureşului şi locul unde râul părăseşte teritoriul românesc, temperaturile anuale medii ale atmosferei au, deci, o diferenţă de aproximativ 4°, care-şi <ire cauza prineipală în deosebirea altitudinilor absolute: 100 m în câmpia Panonică, 600-800 m în cursul superior.
Atât în Iulie cât şi în Ianuarie, diferenţa mediilor lunare este de 5°.
Amplitudinea dintre media maximă (Iulie, 23°, frontiera ungară) şi cea
minimă (Ianuarie, -7°, NE de Topliţa) este de 30°.
Iarna mediile lunare ale aerului cresc foarte ·regulat dela isvor la Tisa,
- vara însă, în podişul ardelenesc găsim o neregularitate, reprezentată printr'o
insulă isotermică cu un plus de până la 1° (la Alba Iulia).
La Orăştie, - lângă care localitate am făcut cele mai multe măsurări
hidrotermice la Mureş, - media temperaturii din Iulie este de 20°, în Ianuarie
de-3 1 / 2 °, media anuală fiind de aproximativ 9°.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Debitul de

apă.

lncălzirea râului de către aer şi soare - principalii factori termogeni depinzând în primul rând de adâncimea şi întinderea orizontală a apei, se impune o caracterizare morfologică a patului minor, adică a formei geometrice
pe care o are massa apei.
ln tot parcursul românesc, patul minor al Mureşului are înclinaţie suficientă spre a împiedeca râul să stagneze şi să producă bălţi însoţitoare.
Mureşul ocupă un şanţ cu limite distincte, arareori şterse prin locuri mocirloase. Terenul uscat se întinde până la apa curgătoare, accesul fiind posibil
aproape pretutindenea.
Numai între munţii Călimanului şi ai Ourghiului patul râului este stâncos,
având deci caracterele unui curs de munte, pe când în câmpia Miclăuşuhti, în
podişul Transilvaniei, dealungul flancului sudic al munţilor Apuseni (fig. nr. 5)
cât şi în câmpia Aradului, Mureşul şi-a săpat albia în sedimente fine, în majoritate depozitate de el însuşi. ln comparaţie cu aceste sedimente fine, pietrişu
rile şi prundişurile joacă un rol secundar, fiind de obiceiu ascunse sub apă.
Faţă de volumul apei, suprafaţa Mureşului nu este prea întinsă, adâncimea
lui relativă fiind deci destul de mare, impresie sporită încă prin înălţimea
malurilor cari pe mari distanţe sunt abrupte.
Arboretul care adeseori însoţeşte râul, nu-i aduce decât puţină umbră,
a cărei influenţă de retentor de soare se poate neglija, mai ales când avem
în vedere lăţimea Mureşului. Aproape întreaga suprafaţă a râului este deci
expusă insolaţiei.

Dela Reghin în jos, Mureşul are o lăţime remarcabilă.
Pe timp de nivel normal, lângă Orăştie, Mureşul este deja lat de vreo
80-120 m, adâncimea fiind de 1-2 m. Viteza obişnuită a apei este de circa
1m/sec, debitul obişnuit de aproximativ 70m 3 /sec.
După un calcul sumar, suprafaţa basinului, în sus de strâmtoarea Radnei,
se poate evalua la 26.000 km 2 ( 1). Media precipitaţiunilor anuale fiind în
hasinul ardelenesc de circa 700 mm, volumul lor total ar fi acolo de 18,2 km•,
din care la nivel normal se scurg prin Mureş 2,2 km 9, aceasta dacă punem
in calcul debitul obişnuit, care însă rămâne cu mult sub· debitul mediu, fiindcă
1111 reprezintă decât abia 12°/ 0 din totalul precipitaţiunilor. Factorul de scurgere
al Tisei până la Seghedin fiind de 27° /0 , pare probabil că apele m.ari ale
M11re~ului transportă diferinţa dintre cele vreo 12°/ 0 ale debitului obişnuit
:,.i totalul scurgerii.
') ln câmpia Aradului - peneplenă - cumpăna apelor nu poale fi stabililă cu
1111Tl1.lunc 111ulţ11mi10arr, deci nici suprafaţa porţiunii panonice care hidrograficeşte apar11111· Mureşului,
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4. Temperatura medie

anuală şi lunară

a

Mureşului.

Curbele din figura 1 arată mersul temperaturii medii a aerului şi a apei
la Arad şi Reghin în 1929, după măsurările făcute de Dnii Prof. Leuco şi
Covaciu. Cu puţine excepţii, aceste măsurări s'au făcut după amiază, de
obiceiu între orele 14-16, încât rezultatul reprezintă mediile maximelor diurne,
- apa cât şi aerul având cea mai ridicată temperatură la acele ore ale zilei.
Măsurările dela Orăştie fiind făcute la ore diferite, curba respectivă nu putea
fi desenată laolaltă cu cete dela Arad şi Reghin.
In anul 1929, temperatura medie anuală a Mureşului era, în orele de
după amiază, de circa 10° la Reghin şi de 12,4° la Arad, media aerului
fiind în acele localităţi şi la aceleaşi ore de 14° (R) şi 15,25° (A). In medie,
Mureşul· a fost deci la Reghin cu 2,4° mai rece decât la Arad, diferenţa temperaturilor atmosferice simultane fiind numai de 1,25°. Media hidrotermică a
celor două puncte este de 11,2°.
Curbele ne arată că, atât la Reghin cât şi la Arad, cea mai pronunţată
încălzire a râului a avut loc în Aprilie-Mai (R.
13,8°; A.
16,2°), ră
cirea durând mai mult, şi începe cu luna Septemvrie. Este interesant că la
Reghin răcirea Mureşului a fost aproape uniformă timp de 4 luni, diferinţele
mediilor lunare din August până în Decemvrie fiind acolo de 6,3-4,8-4,2
şi 4,8°, pe când diferinţele Martie-Mai fuseseră de 5,0 şi 8,8°. Mai constatăm
că în lunile de vară (Mai-August) încălzirea Mureşului era ceva mai înceată
la Reghin decât la Arad, - aceasta probabil sub influinţa apelor răcitoare
dela munte. In August însă temperatura râului se apropie, la Reghin, foarte
mult de aceea dela Arad, nerămânând între mediile acelei luni, decât o diferenţă de 1,3°.
Se poate spune că (în 1929) încălzirea Mureşului primăvara şi răcirea
lui toamna au fost ceva mai brusce la Arad (câmpie!) decât la Reghin (munte!).
ln termen mediu, după amiază râul este, în ambele localităţi, din Martie şi
până în Decemvrie mai rece decât aerul, însă de regulă mai cald în Ianuarie
şi Februarie, fiindcă temperatura lui nu poate scădea sub circa 0° (1). Media
lunară maximă, atât a· Mureşului cât şi a atmosferei, a fost atinsă, ta Arad
şi Reghin, în August, minimul termic al apei fiind în Ianuarie.
Deşi aceste concluziuni sumare se bazează, - în ceeace priveşte Mureşul
la Arad şi Reghin, - numai pe un singur an (1929) de observaţiuni, totuşi
cred că, în principiu, ele caracterizează regimul termic general al râului, încât
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măsurări de multi ani ar putea modifica întru câtva cifrele, nu însă caracterizarea generală, sumară, aşa cum încerc s'o formulez în rândurile de fată.
Din punctul de vedere termografic, Mun~sul de lângă Orăştie este intermediar între însuşirile lui dela Reghin şi cele dela Arad, media lui anuală
variind între 10° şi 10,5°, cifră care însă nu se bazează pe măsurări făcute
numai după amiază, ci unde s'au calculat şi înregistrările nocturne, şi nu numai
dintr'un singur an.
Făcând o comparaţie între media anuală a aerului şi a apei, se constată
că lângă Orăştie Mureşul era în termen mediu cu 1-1,5° mai cald decât
acrul. La Reghin temperatura medie a Mureşului era după amiază cu 11 / 2°
mai urcată decât temperatura medie reală a aerului, însă cu 4° mai scăzută
decât cea de d. a. La Arad, Mureşul este, ca medie anuală, d. a. cu cca.
2,2° mai cald decât media anuală a aerului şi cu 2,85° mai rece decât aerul
după amiază.

ln general, temperatura medie anuală a Mureşului este cu câteva zecimi,
-- cel mult însă cu 2 grade - mai urcată decât a aerului, aceasta şi din cauza
dl iarna temperatura apei nu scade sub 0°.
Maximul absolut al apei a fost la Arad 28° (25 VII. 1929, 16h), la
Orăştie 29° (12 VIII. 1929, 14h), la Reghin 24,5° (5 VIII. 1929, 16h). La
<)răştie, în timpul când în (sic!) apă începea să se formeze ghiaţa, am
măsurat temperaturi de circa O, 1° sub zero şi chiar de - 0,2° (23 XII 1929).
Hidrografii au împărţit, din punctul de vedere al regimului termic, râurik Eurc>pei în 4 categorii. Mureşul aparţine categoriei râurilor de câmpie
( ,,Flachlandsfliisse"), caracterizată prin aceea că în termen mediu apa este
111ai caldă decât aerul.
Afirmaţia pe care o face Ul:! (!. c.) că temperatura acestei categorii de
r:i11ri ar depinde numai de insolaţie, nu este exactă deoarece ar însemna să
11q.~ă111 influenţa termică a atmosferei; cel mult dacă Ule înţelege aerul numai
drept intermediar între soare şi apă şi deaceea nu-l aminteşte ca factor care
n 1111 rihue la temperatura râului.
5. Temperatura

diurnă

a

Mureşului lângă Orăştie.

Cînd acoperirea cerului împiedecă încălzirea solară, mici diferenţe în plus
1.:111 i11 minus ( +3°) ale atmosferei faţă de apă, n'au decât o influenţă calorică
11"111sl·11111ată asupra Mureşului. Bunăoară în 12-13 Iulie 1929, când dela
111i11i11111l aerului \ 14° la 6h) până la maximul lui (16,4° la 14h) nu era decât
" dlll'rcnţă de 2,4°, temperatura râului a oscilat cu
0,4° şi - 0,3° în jurul
111l'llil'i Jc 17,0° (figura 2), deci cu 5~; = 29°/ 0 din oscilaţia termică a atmosferei.
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Când tntr'un interval de 24 ore media termică a atmosferei era egală
cu a apei, nici fluctuaţiuni de 17,5° ale aerului nu produceau, nici cu ajutorul
insolaţiei, la temperatura Mureşului o oscilaţie mai mare de 3,4°. De ex. în
· graficul din figura 3, unde media Mureşului era de 10,9°, iar a aerului de
11,1°, deci aproape egale (18-19 Oct. 1929), apa nu a oscilat tn jurul mediei sale decât cu+ 1,7°, adică 19°/ 0 din oscilaţia aerului (aerul 9,1° sub, şi
8,4° peste media lui). lncălzirea apei cu 2° tn I oră (19 Octomvrie 1929,
12- l 3h) constitue un caz rar, la care au contribuit, probabil, şi frecventele
diferinţe termice pe cari, la aceeaşi oră, le constatăm destul de des tn diferite
puncte ale aceluiaşi profil transversal. Chiar şi în 24 ore, încălzirea apei cu
peste 3° nu este ceva obişnuit.
ln 12 VIII. 1929, zi caldă şi cu plin soare, Mureşul s'a încălzit, excepţional, între 12 şi 14 ore, dela 26,3° la 29° (aerul dela 28,5 la 31,4°), deci
cu 1,35° pe oră (anomalie?).
Cele mai mari variaţiuni diurne de temperatură le are Mureşul în lunile
cele mai calde (Iulie şi August), cele mai mici - practic zero - în Ianuarie
şi Februarie, când este acoperit de ghiaţă.
Un exemplu bun pentru a demonstra influenţa nestingherită a soarelui
cât şi a nopţilor senine şi reci, - factori cari împreună puteau să producă
oscilaţiuni diurne şi interdiurne mari, vedem în graficul din figura 4, care
cuprinde un interval de 2 zile ( 17-19 Oct. 1930) cu condiţiuni meteorologice aproximativ identice. ln aceste două zile, în primele 24 ore media aerului
era de 11,77°, în ceie următoare de 11,9°, deci aproape constantă, media
amândurora fiind de 11,88°, pe când a apei era în primele 24h de 13, 9°, în
cele următoare tot de 13,9°, media diurnă fiind, deci, de 13,9°. Vedem prin
urmare că, în mijlociu, apa era cu 2° mai caldă decât aerul. Acest plus de
căldură nu poate fi din alt izvor decât numai din radiaţiunea solară, care era
intensivă în acele 2 zile.
In aceste 48 ore, oscilaţiunea termică extremă a aerului era de 16,9°, a
apei numai de 2,8°, deci cu 14,1° mai mică decât a atmosferei('~:~= 17%).
ln curba din fig. 4, minimele de temperatură erau la orele 4-8i). Pentru
a se răci sau încălzi cu 1°, râului n trebuia un timp de 2-9 ore, mai frecvent şi în termen mijlociu 4 ore. lncălzirea directă prin soare dura în termen
mijlociu numai 3 ore, pe când răcirea (în lipsa de soare) 5 ore pentru 1°.
Influenta răcoritoare (Iim. +o, 1°) a aerului se poate manifesta la Mureş
după mult mai puţin timp decât 1 oră. Este interesant de remarcant că ră'J La orele 8, când soarele nu se ivise din cauza cetei dese.
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cirea apei poate începe deja atunci, când aerul este încă mai cald. Deasemenea se poate întâmpla ca apa să se încălzească, deşi aerul este încă mai
rece. Este probabil că la producerea acestor anomalii contribue temperatura
patului fluvial şi a afluenţilor. Aceste chestiuni complexe nu s'ar putea lămuri
decât prin măsurări termografice simultane, făcute de o mulţime de cercetători.
Minimul de temperatură îl are Mureşul de obiceiu dimineaţa, înainte de
răsăritul (vizibil al} soarelui, intre orele 4-8, după anotimp, iar maximul
în zilele somase, pe la orele 16, deci mult după culminaţia soarelui.
ln curba fig. 4, diferenţele termice din succesiunea max. - min. - max.
etc„ ale apei sunt de 3,2-2,8-2,2 şi 2,0°, deci din ce în ce mai mici, în
termen mediu fiind de 2,55°. De aici rezultă pentru fiecare oră o fluctuaţiune
medie de aproximativ 0,2°, aceasta, fireşte, numai pentru zile cu relativ mari
fluctuaţiuni termice ale atmosferei şi cu soare nestingherit. Gradientul de 0,2°,
oră poate fi considerat drept medie a maximelor de oscilaţiune hidrotermică.
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medie zilnA a temperaturii apei este maximă în lunile cele
"" .
111ai calde, minimă în cele mai reci; sub ghiaţă e practic nulă.
Când nu este so~(--călduri1 aerului îi trebue timp foarte mult ca să
p11alc1 ridica temperatdfa Mureşului. Bunăoară în 14 IV. 1930, dela 11-16
'11 l· r;iul şi-a păstrat temperatura constantă de 12°, deşi aerul avea 21°;
' .1111a ncîncălzirii apei era cerul înnorat. Pentru încălzirea repede a apei,
1.11l'il' solare directe sunt deci mult mai importante decât căldura aerului.
lJlc (!. c. pag. 79} se exprimă cu privire la oscilaţiunile interdiurne, în
11111d 11 I mmă tor :
„l>ic rollende Bewegting der Wassermassen in einem Flussbett verhind1·1 t 1111 allgemeinen auch das Entstehen einer tăglichen Temperaturschwankung.
7•
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

I. LEPŞI

100

Sie ist vielfach vorhanden, aber erreicht sehr geringe Betrăge, dîe meîst unter
1° herabgehen. Die Wendepunkte der Tageskurve fallen in Mitteleuropa etwa
auf 7 bis 8 ha (Minimum), und auf 3 hp (Maximum), das Mittel annăhernd
auf 11 ha. Die letztere Tatsache ist von praktischer Bedeutung. Zur Bestimmung
der Wassertemperatur geniigt eine Messung tăglich, wenn sie etwa zwischen
10 und 11 ha vorgenommen wird".
Pentru Mureş, cele afirmate de Ule nu corespund întocmai. lnainte de
toate, ora minimului, şi a maximului nu sunt constatate tot timpul anului ci
depind, în zilele senine, de apariţia şi dispariţia soarelui, sunt deci variabile
după anotimp şi gradul de insolaţie.
Oscilatiunile diurne nu sunt, cum susţine Ule, de obiceiu mai mici de
1°, ci (la Mureş) mai mari, dacă e soare, fireşte cu excepţia iernii, când mai
ales ghiaţa menţine temperatura apei aproape constantă.
După cercetările mele, pentru a obţine media, nu este deajuns să mă
surăm temperatura numai odată pe zi, între orele 10-11. Bunăoară în curba
din figura 4, temperaturile la ora 11 erau de 13, 1 şi 13,2°, media celor 2
zile însă 13,9°.

6. Anomalii hidrotermice ale

Mureşului.

Apele mari produc adeseori considerabile tm burări şi neregularităţi termice la Mureş. Bunăoară în 30 Aprilie 1929, când râul crescuse mult, încât avea
o viteză de 1,4-1,5 m /sec, (aerul având între 20 şi 26,3°), am măsurat la
11, 12' 13, 14, 16, 18h
15,3. 16, 15,9, 14, 14,5, 14,6° (media 15°).
Aici vedem anomalia că la ora când râul normal îsi atinge de obiceiu
maximul de temperatură (14-16h), el era la minim. Probabil că la acest fenomen contribuiau pâraele reci ce vin din munţii Sebeşului şi din cei Apuseni,
mai ales că de 2 zile erau călduri asnorme cari grăbeau topirea zăpezii din
munţi

1

).

Mai ales în anotimpul cald, Mureşul are adeseori - în unul şi acelaşi
profil transversal şi la aceeaşi oră - temperaturi diferite, ceea ce surprinde
când avem în vedere că este vorba de o apă curgătoare, deci mereu amestecată. Câteva exemple de astfel de anomalii vor arăta amplitudinea lor şi
cum pot ele să falsifice măsurările obişnuite.
•) ln aceeaşi zi, pârâul Siblşelulul avea, la I Oh, 10,9°, era deci cu 3, I 0 mai rece decât
minimul constatat 1a Mureş Pârâul Ş1bişelului vine din munţii Godcanului şi străbate, înainte
de a se vărsa în Mureş, pe o distantă de vreo 15 km câmpia Orăştici.
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Cât de însemnată este puterea de insolatie asupra apei m1C1, se poate
vedea şi din faptul că tot în 30 IV 1929, lângă mal Mureşul avea, la 12 şi
13 h, nu mai putin de 22,3 şi 21,5°, deci cu 6,3 şi 5,6° mai mult decât în
locurile cu curgere iute şi apă afundă. Această înrâurire a soarelui este atât
de mare încât o baltă izolată de râu, avea la aceleaşi ore 24 şi 25°, deci
numai cu 1, 7 resp. 3,5° mai mult decât Mureşul lângă mal.
câtă

Astfel de neregularităti am găsit adeseori şi aceasta ne învederează cu
precautiune trebue să se procedeze la măsurarea temperaturii apelor

curgătoare.

Vedem deci că, pe timp de insolaţie puternică, temperatura apei de
mal poate fi mai apropiată de a celor stătătoare decât de a Mureşului
din plin curs.
Deaceea, afirmatia făcută de Ule 1 ) că „innerhalb eines Querschnittes
hcrrscht an allen Punkten nahezu die gleiche Temperatur", nu corespunde
întotdeauna realitătii.
Deosebiri termice simultane am constatat uneori între apa dela malul
convex şi aceea a malului concav. De ex. în 19 Oct. 1929 la 15 ore, apa
avea lângă malul convex 11,3°, 13.ngă malul concav (mai liniştit!) 12,6°.
Intre apa din largul Mureşului şi cea de deasupra reniei pot să existe
deci deosebiri mai mari de 1°.
Nu pot avea decât influenţe cu totul locale, isvoarele de lângă râu,
l'antitatea lor de apă fiind infimă faţă de a Mureşului, încât ele nu-i schimbă
k111peratura decât într'o măsură prea mică spre a se putea constata. Aşa era
1111 isvor pe malul drept (nordic) al Mureşului, în sus de brudina Cigmăului.
ln 23 XII 1929, acest isvor avea 11°, pe când Mureşul 0°.
Wngă

7. Temperatura

afluenţilor.

Deosebiri între temperatura Mureşului şi a afluenţilor săi sunt obi<:1111itc. Astfel de constatări am făcut mai ales la pârâul Şibişelului, care vine
din munţii Oodianului (altitudine maximală 1659 m) şi se varsă în Mureş,
d11p:kc a parcurs, pe o distanţă de circa 15 km, câmpia Orăştiei.
ln 5 lan. 1929, când Mureşul - parţial acoperit cu ghiaţă - ajunsese
la O", Şibişelul avea, la circa I km în sus de gura lui, 2,2°. Cantitatea de
11p:I a Şibişelului nefiind însă decât 1 / 100 până (cu totul excepUonal) 1 / 1 o
din a Mureşului, la 1 / 2 km în jos de vărsarea lui nu s'a putut constata
11ld o încălzire a receptorului.
') W. u:e, Physiogeographie des Stisswassers, Leipzig u. Wien 19251 p. 78.
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ln 17 lan. 1929, Şibişelul era puţin mai rece decât Mureşul şi arătă, în
plin curs, - 0,3°; apa nu putea, cu toată temperatura ei scăzută, să îngheţe,
din cauza mişcării repezi ce o avea (aerul - 6°).
ln 27 lan. 1929, atât Mureşul cât şi Şibişelul aveau, la fel, 0°, temperatura atmosferei fiind de
5°.
ln 30 IV. 1929, când râul avea 15°, afluentul său arăta numai 10,9°
(aerul 20°), ceea ce se explică prin obârşia, din munţii apropiaÎi, a pârâului.
ln 12 VII. 1929, la J2h Mureşul avea 17", Şibişelul 16 1 / 2 °. (Egalizare
de vară).
ln 25 III. 1930, la J2h râul avea 9,9·1, afluentul său 10,4° (aerul 15,8").
Fiind zi soroasă, pârâul se încălzise în cursul său prin câmpia Orăştiei.
In 24 XI. 1930, Mureşul avea la t 2h 6,5 ', pârâiaşul foarte mic al
Cigmăului, - care-şi are valea adânc lăiată între coline şi o cădere mare, 6, 1°; 2 ore mai târziu, receptorul se încălzise abia cu O, t 0, anuentul însă cu
0,6° (aerul simultan 6,8-7,2°).
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Comparând Şibişelul cu Mureşul, vedem că cel dintâiu, având un debit
cu mult mai mic, este mai sensibil la schimbările termice ale atmosferei decât
cel din urmă. Şibişelul având adâncime mică, şi insolaţia are asupra lui mai
mare putere decât asupra Mureşului.
In ceeace priveşte temperatura Şibişelului în porţiunea în care el curge
încă printre munţi, numeroase date se găsesc într'o altă lucrare de a mea 1 ).
Printre munţi, temperatura acestui pârâu are, mai ales în anotimpul cald,
mai puţine fluctuaţiuni decât după ce a parcurs soroasa câmpie a Orăştiei.

8. Temperatura micilor ape
a

stătătoare

din regiunea

inundabilă

Mureşului.

La Mureş, astfel de ape sunt foarte puţine, mici şi de scurtă durată.
Ele se produc mai ales atunci când nivelul râului scade sub normal încât la
paţii

'} I. Lepşi, Planaria alpina şi Planaria gonocephala la Oodeanu şi Retezat (CarSudici). A<;ad. Rom. Mem. Secţ. Şt. Seria /II. T. IX. 1934, 253-295.
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marginea chiar a patului minor rămân prin mici adâncituri ape reziduale cari
nu mai au legătură cu cea curgătoare.
Temperatura acestor smârcuri este, fireşte, cu mult mai nestatornică
decât a Mureşului. La insolaţie, ele sunt foarte sensibile şi se încălzesc foarte
repede. Să dăm câteva exemple.
ln 30 Aprilie 1929, la 13h, când Mureşul avea 16~, o băltoacă laterală
avea 25', în nomol însă (la JO cm adâncime) abia 14°. Aerul avea, la aceeaşi
oră, 26,3°, soarele încălzia intensiv. ln aceeaşi zi, la lOh o baltă similară
vecină a pârâului S1bişel (10,9·) avea numai 15,6'1 nomolul la 5 cm adâncime
(i. e. la 30 cm sub nivelul apei) 13,8° (aerul 20°).
La 9 Aprilie 1929, la 15 ore, când Mureşul avea 6,8°, o băltoacă avea
la suprafaţă 11 ", în nomol, la 30 cm. sub suprafaţa apei, numai 6,4°. 4 ore
mai târziu temperatura dela suprafaţă scăzuse la 9,4°, a nomolului însă crescuse la 7,2''; apa şi mâlul îşi apropiaseră deci temperaturile.
ln timpul nopţii, aceste mici basinuri de apă stătătoare nu se răcesc
repede, căldura nomolului de desubt servindu-le drept rezervor termic, bună
oară ( 18-19 Oct. 1929).
Mureşul

20h
11
11
7

2411
10,3
10,6
3,3

3b
9,7
10,4
3,5

5h
9,2°
10,1 o
2

balta
aerul
Vedem aid un caz când, cu tot volumul lui neînsemnat, un smârc se
răcise, în decursul nopţii, mai puţin decât apa curgătoare a Mureşului. Explicaţia stă în căldura solară pe care, în ziua precedentă, o adunase nomolul
bălţii şi în faptul că apa nemişcată pierde la aer mai puţină căldură decât
apa curgătoare, mereu amestecată.
Importantul rol, - dealtfel cunoscut - pe care-l are, ca păstrător de
căldură, acoperişul de ghiaţă, se po1te vedea şi din următorul exemplu :
Şoimoştăul ), un lăcuşor natural foarte mic, situat într'o adâncitură a
terenului, lângă Orăştie, arăta în 27 lan. 1929 (după ce timp de 10 zile temperatura medie a aerului fusese de - 10 până -20°), sub cei 15 cm de
ghiaţă O', la fundul celor 35 cm de apă ( excl. ghiaţă) 1,51, iar la 30 cm în
nomolul dedesubt (i. e. la 80 cm sub suprafaţa gheţei) 3 până 4 3 • - ln
aceeaşi zi, nomolul pârâului Sibişelului avea, la 20 cm adâncime, numai 0°.
1

1)

I.

Lepşi,

Protozoare din

Şoimoştăq.

Pqblic. Muz. jud. Huned9ara li. 19261 32-49,
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ln 5 Martie a aceluiaşi an, ghiata Şoimoştăului ajunsese la o grosime
de 25 cm; totuşi, la 40 cm sub ghiată, la câţiva cm sub suprafaţa nomolului
temperatura era tot de 4°.

9. Temperatura nomolului emers şi a nisipului.
De interes este temperatura nomolului umed care stă în contact cu
atmosfera şi este expus acţiunii directe a razelor solare. ln graficul din figura
4 este desenată, pe lângă temperatura aerului şi a Mureşului, şi aceea a
nomolului la 2 şi 10 cm adâncime. In partea stânga a graficului am indicat
numai valorile medii ale nomolului, pe când în partea dreaptă maximul şi
minimul sincron, deoarece, în unul şi acelaşi moment şi Ia aceeaşi adâncime
nomolul arăta temperaturi diferite. Nomolul ta care am făcut aceste măsurări
avea suprafaţa generală aproximativ orizontală, parţial însă neregulată din
cauza unor mici undulaţiuni.
In primul rând vedem că la
2 cm adâncime temperatura interdiurnă a mâlului este cu mult
„
SOARE

~„--·~-.._.....

(\

mai variabilă decât la 10 crn. Din
,.
cauza insolaţiei, nomolul este la 2
„l
cm. cu mult mai cald decât aerul,
se răceşte însă, spre seară, mai
:'
repede; în timpul nopţii, el ră
i
..
i'
...
mâne cu puţin mai cald decât
• ········.„....„
'f{. . .
atmosfera.
'\„ .•.....•...... „ ..........„. .„. .
La 1O cm adâncime, nomolul rămâne, cu toată insolaţia pu.
r - •.0c.~~!~!~t•.!.~~~~·~~"-~'=-~
ternică, mai rece decât aerul,
.„„ """ ' • · · · · ' • • ·· " ·· ·• „" "" ·•"
noaptea cu mult mai cald.
Fig. 3.
Maximul şi minimul sincron sunt, la 1O cm adâncime, cu mult mai mici
decât la 2 cm.
Pentru a nu îngreuna lizibilitatea graficului, nu am desenat curba nomolului şi dela alte adâncimi (5, 15,20 cm) măsurate. Rezultatul general este
însă că, la 20 cm temperatura nomolului era mai constantă şi mai apropiată
de a Mureşului decât de a adâncimilor de mâl mai mici.
Cu cât un punct este mai adânc în nomol, cu atât maximul lui termic
este mai târziu. Spre suprafaţa nomolului, isotermele devin din ce în ce mai
neregulate şi mai puţin orizontale. Cele mai mici neregularităţi în micromorfologia suprafeţei nomolului produc, la mici adâncimi, anomalii în răspândirea
temperaturii,
1

..

1
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Când, în plină vară, câteva zile dearândul vremea este răcoroasă şi
temperaturile din diferite adâncimi ale nomolului se apropie mult
deolaltă şi de a Mureşului; bunăoară în 12-13 Iulie 1929:
15h
17h
2011
lQll
17,1
17,0
16,9
17,1°
Mureşul
10 cm 19,3
18,5
17 ,3
17 ,OQ } în verticale
Nomolul la {
17,7
17,3
11,0~
diferite
20 cm 18,5
15,5
14,8
14,7
15,4°
Aerul
Când soarele e puternic, el poate încălzi nomolul dela 20 cm adâncime
cu circa 1-2" pe oră.
Spre anotimpul rece, diferinţele de temperatură dintre diferitele adâncimi de nomol devin din ce în ce mai mici.
Cel mai mare efect încălzitor ii are soarele asupra nisipului uscat pe
care, ici-colo, îl găsim în patul Mureşului. Bunăoară în 12 Aug. 1929, la l 4h,
nisipul insolat avea la suprafaţă 48-52 ', aerul numai 31,4", apa Mureşului
29°. Nisipul era atât de fierbinte încât piciorul gol nu-l putea suporta. ln
schimb nişte lăcuste (Psophus) şedeau de preferintă tocmai pe acest nisip
înfierbântat.
lncă în 18 Oct. 1929, la 12 ore, când aerul avea numai 15,4", soarele
încălzise nisipul la suprafată până la 30, la 10 cm adâncime la 17-20.

înnorată,

ZUSAMMENF ASSUNG.
Die vorliegende Arbeit berichtet Ober Temperaturmessungen die am
siebenbilrgischen Flusse Muresch vorgenommen wurden. Dieser Fluss
entspringt in den Ostkarpathcn, durchbricht das Eruptivgebirge zwischen den
Stocken des Căliman und Gurghiului, durchfliesst das siebenbtirgische Becken,
zwangt sich sodann z 1 ischen der Poiana Rusca (Transsylvanische Alpen)
und dem siebenbiirgischen Erzgebirge hindurch (Fig. 5) und tritt darauf ins
Pannonische Becken um sich schliesslich in die Theiss zu ergiessen.
Die Mehrzahl der Messungen wurde am Muresch bei Orăştie (Seehohe
etwa 200 m) vorgenommen, ferner nur im jahre 1929 bei Reghin 1) und bei
Arad 2).
Die mittlere jahrestemperatur der Luft betrăgt bei Reghin etwa 8Q, bei
Orăştie 9 ', bei Arad fast 11 ".
') Hicr tritt der Fluss ins siebenbiirgischc Becken.
') Arad lil'gt nicht weit vor dcr Miindung des Muresch in die Theiss, also in der
pannonischcn Ebcne.
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Die mittlere Julitemperaturen betragen an jenen 3 Orten rund 20, 20
und 22°, die entsprechenden Jănnertemperaturen sind -5, -3 1 / 3 und -2".
Die absoluten Seehohen sind rund 400 bis I 00 m.
Mit Ausnahme seines Durchbruches beim Călimangebirge hat der Muresch
meist die Morphologie eines Flachlandflusses. Sein Wasser ist gewohnlich
schlammgetriibt. Stehende Nebengewăsser (tote Arme, Siimpfe, Seen) sind sehr
wenige vorhanden, das Flussbett sehr deutlich abgegrenzt und auf grosse
Strecken von steilwăndigen Ufern begleitet. Hohere Vegetation findet sich im
Muresch fast nirgends, Laubbăume dagegen begleiten ihn auf weite Strecken.
SfNIH $1 CAL,.,

tEA'{I

SEl#ll Şll:AL,.,

SOARE
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Fig. 4,

Figur I zeigt die mittleren monatlichen Nachmittagstemperaturen (I 4- I 6h)
des Muresch (ausgezogen) bei Reghin und Arad, sowie die gleichzeitigen
Lufttemperaturen (punktiert) fiir das Jahr 1929. Die Wassertemperaturen
stellen somit den Durchschnitt der Tagesmaxime dar. Das jahresmittel der
nachmittăgigen Wassertemperatur betrug bei Reghin 10·, bei Arad 12,4°, war
demnach hoher als die wirkliche mittlere Lufttemperatur. Da soeben aus dem
Gebirge austretend, ist der Fluss bei Reghin gegeniiber der verhăltnismăssigen
Lufttemperatur im mittleren jahresmittel p. m. um 1, 15° kălter als bei Arad.
Bei Orăştie, wo Messungen nicht nur in einem einzigen jahre, sondern zu
allen Tageszeiten vorgenommen wurden, betrăgt die mittlere jăhrliche flusstemperatur 10-10,5° und ist somit hoher als die der Luft,
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Das absolute Maximum der Wassertemperatur betrug bei Reghin 24,5°
(5. Vili. 1929, 16h), bei Orăştie 29° (12 Vlll. 1929, 14h), bei Arad 28° (25
Vili. 1929, 1611). Bei Orăştie mass ich wăhrend der Eisbildung im (sic!)
Wasser -0,2° (23. XII. 1929).
Nach seinem Wărmehaushalt gehort der Muresch zu der Kategorie der
Flachlandfliisse 1).
Figur 2 zeigt, wie gering die Wirkung ist, welche kleine Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser bei fehlender Sonnenstrahlung (d. h. bedecktem Himmel) auf den Fluss haben. Die Schwankung der Wassertemperatur betrug in diesen 24 Stunden 29J,' 0 derjenigen der Lufttemperatur.
Im Beispiel Fig. 3, wo innerhalb 24 Stunden die mittlere Lufttemperatur
der des Flusses fast gleich war, verursachte, trotz starker Besonnung, eine
Luftamplitude von 17,5 1 dochnureinemaximale Schwankung von 3,4' (19° 0 )
der Wassertemperatur.
Die grossten tăglichen Temperaturschwankungen zeigt der Muresch in
den wărmsten Monaten Uuli-August), die geringsten im Jănner-Februar;
praktisch O sind sie unter der Eisbedeckung.
Ein Beispiel, wie ungestorte Sonnenbestrahlung und kiihle wolkenlose
Năchte auf die Flusstemperatur wirken, zeigt Figur 4 2). Hier sind somit Faktoren zusammengetreten, die grosse Temperaturunterschiede zwischen Tag
und Nacht bei der Luft hervorrufen mussten. Die mittlere Lufttemperatur war
in den aufeinanderfolgenden 2X24 Stunden 11,77 und 11,9 ·, demnach praktisch gleich. ln beiden lntervallen blieb die mittlere Wassertemperatur konstant 13,9°, somit um 2° hoher als die der Luft. Die maximale Schwankung
der Flusstemperatur gegeniiber der Luft betrug nur 17° 10 •
Es kommt vor, dass die Temperatur des Flusswassers făllt wenn die
der Luft noch hoher ist; und auch umgekehrt: dass der Fluss wărmer wird
wenn (auch ohne Sonne) die Atmosphăre noch kiihler ist.
Zu dicsen Erscheinungen trăgt wahrscheinlich die Temperatur des wasserbedeckten Flussbettes bei und wohl auch die der Zufliisse.
Das Temperaturminimum hat der Muresch gewohnlich friih vor Sonnenaufgang um 4 bis 8\ je nach der Jahresteit; das Maximum f ăllt an sonnigen
Tagen etwa auf 4 Uhr nachmittags.
Das Mittel der maximalen stiindlichen Schwankungen der Wassertemperatur kann man auf 0,2° schătzen.
') Klassifikation bei Ule, I c.
') Soare - Sonne ; Ceaţă - Nebel ; Nomol -

Schlamm ; Aerul -
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Zur raschen Erwărmung des Flusswassers ist die direkte Sonnenbestrahlung viei wichtiger als selbst bedeutend wărmere Luft. Bei bedecktem Himmel
erhoht selbst in 6 Stunden to' wărmere Luft die Wassertemperatur oft nur
unmerklich. Voile Sonne hingegen kann das fliessende Flusswasser besonders
an seichten Stellen ausnahmsweise bis um 2' in einer Stunde erwărmen.
Die Meinung Ules (!. c.) dass zur Bestimmung der mittleren Wassertemperatur eine einzige, zwischen 1O und 11 ha vorgenommene Messung
genuge, scheint fUr den Muresch nicht zuzutreffen.
In seiner Physiogeographie des Susswassers erwăhnt Ule, dass innerhalb
eines Querschnittes an allen Punkten nahezu die gleiche Temperatur herrsche.

Fig. 5.
între Muntii Apuseni şi Poiana Ruscă, în sus de Lipova (între Cioca Balmoş,
cota J43 şi Poiana lungă, cota 213). Vedere în sus. - Der Mureschfluss zwischen dem
Siebenbiirgischen Erzgebirge und der Poiana Rusca.
Mureşul

ln der warmen jahreszeit stimmt dies, wie ich ofter feststellen konnte, nicht
immer zu.
So findet man zwischen dem Wasser des konvexen und konkaven
Flussufers manchmal Temperaturunterschiede die mehr als 1° betragen konnen,
was der Sonnenstrahlung zu verdanken ist. Besonders bei Hochwasser kommt
es vor, dass die Stunden des tăglichen Maximums und Minimums ganz
verschoben sind.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Zum Vergleich mit dem Muresch wurden auch am Sibişelbach, einem
seiner Zufllisse der aus dem bis liber 1600 m hohen Godianugebirge kommt
und vor seiner Mlindung 15 km. weit liber die Ebene von Orăştie fliesst,
Messungen vorgenommen. Mit Ausnahme der Zeit der Eisbedeckung sind,
Temperaturunterschiede zwischen diesen beiden Gewăssern etwas gewohnliches.
Am Sibişelbach wurde Unterklihlung im stark stromenden Wasser bis
zu -0,3° gemessen. Năhere Angaben liber die Temperatur des Sibişelbaches
innerhalb des Gebirges finden sich in meiner Arbeit liber die Planarien des
Godianugebirges (1. c. 1934).
ln Kap. 8 der vorliegenden Arbeit werden Angaben liber stehende kleingewăsser des Ueberschwemmungsgebietes gemacht, die aber sehr wenige sin I
da der Muresch sein Flussbett ziemlich tief eingegraben hat und zu grossem
Teii steilwandige Ufer hat.
ln der wărmeren Jahreszeit klihlen ~ich diese Wăsser nach starker Besonnung nicht rasch ab weil wegen der geringen Tiefe der Schlamm tagsliber
reichlich Wărme aufgespeichert hat. Die kleine Tabelle im rumănischen Text
zeigt, dass nach sonnigen Tagen sich so ein Kleinwasser trotz gleicher Anfangstemperatur (hier beide 11 ·) gelegentlich nachtiiber sogar weniger ab lihlen
kann als der Fluss.
•
Kapitel 9 behandelt die Temperatur des nicht wasserbedeckten nassen
Schlammes und trockenen Flusssandes. Ein Beispiel des Temperaturganges des
Schlammcs in 2 und I O cm Tiefe ersieht man aus Figur 4.
Im linken Teii sind die Mitteltemperaturen der betreffendcn Schlammtiefen eingezeichnet, im rechten Teii die gleichzeitigen Maxima und Minima.
Auffallend sind die grossen Unterschiede die in 2 cm Tiefe bestanden; der
Hauptgrund dlirfte das Mikrorelief der Schlammoberflăche sein, somit der verschiedene Einfallswinkel der Sonnenstrahlen. Zu hemerken ist, dass die oberste
Schlammschicht sich stărker erwărmen kann als die Luft. Gegen Abend bewirkt die niedrigere Temperatur der tieferen Schlammschichten im Verein
mit der oberflăchlichen Verdunstung ein rasches Fallen der Temperatur, die
bis unter die der Luft heruntergehen kann. ln 10 cm Tiefe blieb auch bei
starker Besonnung der Schlamm tagsliber klihler als die Atmosphăre, in der
Nacht aber bedeutend wărmer.
ln beilăufig 20 cm. Tiefe wurde die Temperaturkurve des Schlammes
der des Flusses sehr ăhnlich. Je tiefer ein Punkt im Schlamme gelegen ist um
so spăter nach dem Hochststand der Sonne erwărmt er sich.
Nach mehreren sonnenlosen Tagen năhern sich die Temperaturkurven
der verschiedenen Schlammtiefen immer mehr der des Mureschwassers. Eine
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beziigliche Temperaturreihe ist als Beispiel im rumănischen Text gegebert
Starke Besonnung kann den Schlamm in 20 cm Tiefe um 1-2° pro Stunde
erwannen. Je kălter die Jahreszeit, um so geringer werden die Temperaturdifferenzen der verschiedenen Schlammtiefen 1 ).
ln trockenem Flusssand mass ich im Hochsommer knapp unter der Oberflăche bei intensiver Sonnenstrahlung bis zu 48-52' Warme, im Oktobcr
immer noch bis zu 301.
') Es wurden Messungen bis etwa ~O cm Tiefe gemacht; cs ist dies somit die
Maximaltiefe auf dle sich meinc Angaben beziehen

I. L.
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In literatura arheologică, acest relief (fig. nr. I) este cunoscut
de aproape o sută de ani. Au scris despre el A. Podar 1) W.
llenzcn 2), ]. F. Neigebaur 3), C. Ooos 4), O. Teglas 5), O. Fimily ') şi V. Pârvan 7). Unii au scris mai mult alţii mai puţin. Nici unul
însă

nu i-a dat importanţa care i se cuvine. In cele ce urmează voiu
căuta să completez aceste lipsuri, căci acest relief cu tot
aspectul său rudimentar - este una din cele mai interesante şi
valoroase piese sculpturale aflate la noi.
I.
După informaţiile

lui Fodor 8), a fost aflat la Grădiştea de Munte
(<Jrâdiştea Muncelului) „în jurul izvorului şi a groapei" împreună
cu un alt relief 9), privit în literatură ca mai important decât cel de
care ne ocupăm aci, şi cu o „vază" de porfir spartă, (înaltă de 126
10
r111., lată şi adâncă de 63 cm.) Din desemnul ) şi dimensiunile pe
care le dă privitor la monumentul din urmă se vede că Fodor sub „vază"
1111 înţelegea altceva decât acel basin de peatră 11 ) care zace şi
a1.i lângă poteca care duce, pe lângă laturea internă a zidului estic
al cetăţii, peste cetate, la Muncel. Având în vedere că în imediata ;1prnpiere a basinului, însă înafara zidului cetăţii (dela potecă mer~~l·111 spre Muncel, spre dreapta), se află o groapă adâncă de mai
1111ilti metri - şi că, dacă mergând mai departe pe potecă ajungem îndată
la izor - e clar că relieful a fost aflat în partea aceasta (de Est) a
1·l't:\ţii, undeva în jurul basinului de piatră, mai binezis în locul ce se
:11'1:\ între punctul de strătăiere a potecii cu laturea de Est a zidului
rl'l:\ţii şi izvorul amintit. Dela punctul de strătăiere amintit, poteca
rnhoară destul de repede spre izvor 12). Această împrejurare face
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

I 12

..
ALEX. FERENCZI

posibilă

presupunerea că ambele re/ie/uri - dacă Fodor întradevăr le-a aflat înafara zidurilor, între groapa amintită şi izvor -au ajuns din interiorul cetăţii, mai jos, acolo unde au fost aflate
cca. acum o sută de ani. Aşa dar ele provin din cetatea propriuzisă, sau mai exact de pe zidurile acesteia, aparţinând cetăţii şi
nu aşezării civile.
Teglds O. a aflat relieful în apropierea izvorului. De acolo I a
transportat, cu concursul brigadierului silvic V. Romoşan, în Muzeul
din Deva. Transportarea a fost foarte anevoioasă: până la împreunarea Pârăului Alb cu Valea Godeanului a fost dus pe tăvăluge cu
forţa braţelor 13). Azi, relieful se află tot în Muzeul din Deva. Materialul din care e făcut monumentul pare a fi identic cu cel folosit
la zidurile cetăţii. Piatra de var Cerithium, dela ziduri pare a proveni, după constatările lui Ant. Koch, de pe dealul „Măgura" de
14
lângă băile Călan ). Figura nr. 2 ne dă, în amănunte, toate
dimensiunile monumentului. E de prisos, deci, să le mai dăm încă
odată. Monumentul s'a conservat aproape în întregime. Nu-i lipseşte
decât colţul superior din dreapta, care s'a rupt probabil atunci când
monumentul a căzut din locul în care a fost aşezat Ia început 15).
Cu atât mai mult a suferit însă reprezentarea reliefată. Intemperiile,
mai ales ploaia, au şters, în cursul timpului, foarte mult din suprafaţa neacoperită a reliefului. In aceste condiţiuni, se înţelege că
Teglas are un mare merit că a pus Ia adăpost monumentul condamnat altfel la distrugere şi nimicire complectă.

Toate laturile monumentului sunt drepte îriafară de cea din
spate pe care, pe întreaga ei înălţime, de sus şi până jos, se află o
scobitură regulată, semicilindrică, adâncă de 6 cm. şi lată de 37 cm.
Atât această tăietură cât şi restul suprafeţei din dos sunt tot atât
de bine cioplite ca şi cele două feţe laterale sau faţa principală a
monumentului. Chiar şi patina tuturor laturilor - a întregului monument deci - e aceiaşi, ceea ce arată că au fost cioplite de-odată, dela început.
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E evident în urma acestora, că monumentul nu a fost aşezat
un zid sau încastrat în zid (în acest caz spatele şi cele două
suprafeţe laterale ar fi fost executate numai foarte sumar), ci dela
început el a fost aşezat înaintea unei coloane, sprijinit fiind de
coloana care intra în scobitura din spatele monumentului. Intru
cât nu există nicio urmă care să arate că monumentul ar fi fost
lângă

Fig. J.

fixat cu fier sau printr'un alt mijloc, cred că acea scobitură a serPil la susţinerea lui şi în acest caz într'adevăr a fost nevoe ca
!;li părţile din dos, care nu se văd, inclusiv scobitura, să fie ciopwww.mcdr.ro / www.cimec.ro

s

114

ALEX. FERENCZI

pentruca monumentul să se poată adapta cât mai
suprafaţa coloanei care îl susţinea.
Faţa cu reprezentarea este înconjurată de un cadru reliefat, care,
sus şi lateral, e mai îngust decât partea inferioară, unde e de cca.
patru ori mai lat. In interiorul acestui cadru se află reprezentarea, în
relief foarte puţin ridicat, pe care o vom descrie în cele ce urmează.

lite cu
bine la

atenţie,

Pe monumentul dela Grădişte putem deosebi două figuri umane:
una în picioare şi alta trântită la pământ. Prima e reprezentată din
faţă, sprijinită pe piciorul drept, iar cu stângul călcând pe genunchii
individului din faţă, respective din stânga lui, care nici nu şade,
nici nu stă întins ci, trântit la pământ, zace cu genunchii traşi
în sus, cu mânile aduse în faţă la mijlocul corpului şi puţin
ridicat dela umeri. Figura de jos e foarte mică faţă de cealaltă,
cam jumătate. Figura principală ţine în mâna dreaptă, puţin ridicată în sus, o lance foarte înaltă (65 cm.) faţă de persoană. Capul,
mâna stângă şi o parte din laturea stângă a trunchiului acestui individ, nu se văd din cauza deteriorării monumentului. Despre poziţia lor
nu putem spune nimic precis 1n). Am putea spune, eventual, atât
- dacă ceea ce pare că se vede ca fiind un rest din mâna stângă
e într'adevăr urma acesteia şi nu o formaţie rezultată din erosiunile
apei - că poziţia mânii stângi e asemănătoare cu cea a mânii
drepte (îndoită dela cot şi ridicată în sus), la fel cu poziţia mânii
figurilor de pe reliefurile dela Karlsruhe (fig. 5) şi Samsun, monumente despre care vom vorbi ulterior.
In ce priveşte îmbrăcămintea persoanei în picioare, cu toate că
e foarte greu de descris mai de-aproape, se poate spune că nu
este reprezentată nudă, aşa cum a fost descrisă şi desemnată (fig. 4)
de Neigebaur. Partea inferioară a cămăşii, ce îi ajunge până aproape
de genunchi şi cutele ce le face din cauza ridicării piciorului stâng,
arată lămurit că era îmbrăcată. Partea superioară a corpului este
atât de ştearsă, încât nu putem preciza ce fel de îmbrăcăminte avea.
Pe cap a avut, probabil, un coif, sau ceva analog, dacă urmele ce
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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se văd nu sunt altceva decât nişte urme şterse de păr lung, asemănător
cu cele pe care le putem vedea de atâtea ori pe reprezentările de
pe columna Traiana şi în general în felul de reprezentare a pă
rului barbarilor. Picioarele sunt atât de schematic redate, atât de
sărace în detalii, încât nu putem constata dacă sunt îmbrăcate sau
nu. Eu cred că au fost îmbrăcate, cu toate că încălţămintea în
formă de „cismă" sau „jambiere", cum se vede în desemnul lui
Fodor (fig. 3), nu există pe relief. Despre îmbrăcămintea persoanei de
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Fig. 2.

jos avem şi mai puţine de spus. Nu avem nicio bază pentru a putea
spune măcar atât că era îmbrăcată sau nu. Raportată la alte relief uri asemănătoare, ea putea fi îmbrăcată, seminudă sau nudă. Un
lucru însă este clar: individul de jos n'a fost înarmat, nu avea
nicio armă, nici măcar un scut.
Autorul monumentului dela Grădiştea de Munte a putut fi un
Imn pietrar, în niciun caz însă, el n'a fost un artist. Diferitele părţi
componente ale persoanei de jos sunt destul de proporţional execus•
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tate, proporţia însă între picioarele şi trunchiul individului în picioare
- presupunând că iniţial, trunchiul era la fel cum se vede acum şi
nu a fost diformat numai de apă - e complect nerespectată.
Această reprezentare, luată în ansamblul ei, vedem că nu trădează
un simţ artistic superior; monumentul este opera unui artist de mâna
a doua. Numai aşa se explică poziţia rigidă a figurilor şi împrejurarea că persoana principală este reprezentată din faţă, călcând cu
piciorul stâng pe individul din stânga care este reprezentat din profil.
lmpărţirea spaţiului şi aşezarea persoanelor este mai acceptabilă.
Există chiar un contrast destul de isbitor între felul cum este împăr
ţită suprafaţa cu relief, cum sunt aşezate persoanele şi între felul
cum au fost executate, în detalii, cele două persoane. E sigur că
împărţirea aceasta (cu ceva mai bună) nu e meritul pietrarului, ci al
unei reprezentări mai bune care a servit, Pă toate probabilităţile,
ca model.
, ·

jf

li.

Pe monumentele romane imperiale de câteva ori aflăm reprezentări reliefate asemănătoare. Reprezentări înrudite, exprimând
aceeaşi ideie, avem pe monumentul funerar al lui Licaus Iauletis
f. miles Cohortis VII Delmatarum aflat la Cherchel (Mauretania 17);
pe unele reliefuri ale plăcilor de piatră cu indicaţii de distanţă
aşezate, pe lângă valul lui Antoninus Pius, în jurul anului 143, de legiunea
a li-a Augusta (la Castlehill, Bridgeness 18); pe monumentul funerar
dela Koln al lui T. Flavius Bassus Mucalae f. Dansata eques
Alae Noricorum, din sec. I. d. Chr. 19); pe monumentul funerar al
lui Do/anus Esbeni f. Bessus eques ex Coh. IV Thracum dela
Wiesbaden 20); pe monumentul funerar al lui Caius Romanius eques
Alae Noricorum · Claudia Capito Celeia înainte de 74 d. Chr.,
aflat la Zahlbach - Mainz 21 ); pe monumentul funerar al lui Andes
Sexti /. cives Raetinio eques Alae Claudiae (Novae) dintre anii
70-75 d. Chr., aflat la Zahlbach-Mainz 22); pe cel al lui Annauso
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Sedavonis f. cives Betasius eques Alae II Flaviae Geminae, probabil tot din sec. I. d. Chr., din Mainz 23); pe monumentul funerar
al lui Petronius Disacentus Dentubrisae /. eques turma Longini
ex cohorte Thracum, din timpul neronian, aflat Ila Mainz 233); pe
monumentul unui alt călăreţ dela Mainz 24); pe monumentele funerare ale celor doi călăreţi din Ala I Hispanorum (Qu. Carminius
Ingenuus signifer şi Licinus Clossi /. Helvetius eques) dela
Worms 25); pe monumentul funerar al lui Leubius Claupi /. eques
missicius alae Sebosiana din jumătatea a doua a sec. I. d. Chr. tot
dela Worms 25 a); pe câmpul inferior al monumentului funerar foarte
rudimentar sculptat, dela Felsodorgicse (Pannonia 26); pe metopele

Fig. 3.

nr. 5 şi 6 depe Tropaeum Traiani 21); şt m sfârşit pe grupul statuar de pe coloana dela Schirstein din Muzeul din Wiesbaden, precum şi pe alte monumente asemănătoare cu aceasta din urmă din
jurul oraşului Mainz 28).
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Monumentele înşirate mai sus formează un grup de reprezentări
strâns legate între ele. Toate se aseamănă prin aceea că persoana
călare, înarmată, care e aşezată pe partea stângă a reliefului,
străpunge cu lancea, pe care o ţine în mâna dreaptă ridicată,
pe individul ce stă în colţul drept al reliefului, sub picioarele
ridicate ale calului, şi care individ în mâna stângă ţine uneori un
scut şi în majoritatea cazurilor e complect desarmat, culcat pe
spate 29). Reprezentarea persoanei de jos de pe monumentul lui
T. Flavius Bassus, Do/anus, C. Romanius, Annauso şi al călă
reţului ultim dela Mainz se aseamănă foarte mult cu persoana
de jos de pe monumentul dela Grădişte: picioarele la toţi aceşti
indivizi le sunt trase dela genunchi în sus şi nici unul din ei nu
zace complect pe pământ. Diferă numai în ce priveşte poziţia mânilor. Prin aceste reprezentări desigur că voiau să arate ultimul şi
cel mai însemnat moment al luptei, lovitura de graţie, reprezentând
victoria finală.
E indiscutabil că aceste reprezentări, ca scene şi evenimente
de luptă, mai corect ca reprezentări victorioase, aveau de scop să
transmită urmaşilor calitatea de răsboinic victorios a aceluia care
este reprezentat pe monument. După cât ştiu nimenea nu le-a dat
o altă interpretare. Nici nu le putem explica altfel. Dacă cineva
s'ar îndoi de aceasta, ar fi suficient, cred, să ne referim la metopa
4 de pe Tropaeum Traiani unde călăreţul înarmat străpunge pe
un individ neînarmat, care ţine scutul înaintea lui în mod defensiv,
sau la metopa 7 unde capul celui tăiat este ridicat în sus, iar corpul,
fără cap, zace sub picioarele calului 30). Ne putem referi în această
privinţă şi la relieful dela Castlehill, amintit deja, pe care, în cqlţul
stâng de sus, se află Victoria care ţine o cunună, sau eventual,
ne putem referi la acea reprezentare a reliefurilor de pe thensa
Capitolina care reprezintă, fără discuţie, căderea lui Hector, deci
victoria lui Achilles 31 ).
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Hector

însă

e înarmat şi nu stă pe spate ci căzut în genunchi,
cu partea superioară a corpului întors spre Achilles care nu e călare
şi nici în car de luptă căci s'a luptat pedestru cu Hector. - Pe acel
scarabaeus din British Museum, reprezentând lupta dintre Heracles
32
şi Kyknos ), Heracles stă în partea stângă. In mâna stângă ţine
arcul, iar în dreapta, ridică cu mult avânt deasupra capului, ciomagul cu care vrea să izbească pe Kyknos care se află deja
la pământ. Mâna dreaptă şi-o ţine apărându-se din faţă. Se mai
sprijină puţin în piciorul drept, stângul însă stă aproape orizontal la
pământ. - Pe monumentul rudimentar al lui Aelius Septimus dela
Brigetio (Pannonia33), învinsul îngenunchiază în colţul drept din faţă,
cu trunchiul puţin încovoiat. Cel victorios stă în colţul stâng însă
nu străpunge pe adversar cu sabia scurtă din mâna dreaptă ci îl
străpunge, în spate, cu cea pe care o ţine în mâna stângă. Jos,
înaintea învingătorului zace un cap retezat dela gât. - Pe metopele 16-17 dela Tropaeum Traiani luptă un soldat roman, înarmat cu o sabie, ce se află în partea stângă a reprezentării, cu
un barbar aşezat în partea dreaptă. In faţa celui din urmă zace
un tovarăş de arme mort :il Pe metopa 20 un soldat roman luptă
cu un barbar care îngenunchiază pe un camarad al său mort:35).
Pe metopa 21 soldatul roman vrea să străpungă un barbar
căzut într' un genunche 31;). Pe metopa 31 vrea să străpungă cu
lancea pe arcaşul ce îngenunchiază pe o cracă de lemn 37 ). Pe metopele
18-19, îl şi străpunge pe barbar 38). Pe metopa 22 îşi înfige
sabia într' un barbar căzut cu genunchii pe un camarad al său 39).
Pe metopa 35 străpunge cu lancea pe barbarul ce stă înaintea unui
car în timp ce soţia acestuia şade în partea dreaptă a carului, iar
copilul lor se refugiază în colţul de jos 40).
Aceste reprezentări reliefate asemenea formează un grup, fiind
strâns legate între ele. Şi anume: lupta între pedestrul învingător şi
pedestrul învins. Deşi aceste reprezentări par asemănătoare cu cele
precedente, totuşi se deosebesc mult unele de altele. Pe acestea din
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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urmă

lupta este cu mult mai vehementă: reprezintă o adevărată
luptă. lnvingătorul din stânga nu numai că se pregăteşte să stră
pungă pe adversarul din dreapta ci îl străpunge chiar, iar acesta
din urmă nici când nu cade pe spate ci întotdeauna stă în picioare,
sau cel mult cade în genunchi. De obiceiu pe aceste reprezentări
sunt şi figuri secundare, din care cauză, de cele mai multeori,
câmpul reprezentării este foarte încărcat.

*
Pe monumentul dela Samsun ( Amisos lângă Pont) gladiatorul
învingător stă în stânga, în amândouă mânile, ridicate în sus, cu câte
o sabie scurtă ). In spatele lui se află o ramură de palmier, ca semn al
biruinţei. Cel biruit din colţul drept, cu piciorul drept puţin îndoit dela
genunche, cu mâna stângă răzimându-se în cot, cu trunchiul puţin
aplecat spre spate, stă şi cere, cu mâna dreaptă ridicată în sus,
îndurare. Inţelesul monumentului este clar, chiar fără de cele şase
rânduri ale inscripţiei explicative din partea inferioară a monumentului.
Ant. Hekler 42) consideră lupta lui Heracles cu Kyknos de pe
un relief spart dela Dunapentele (Pannonia) ca o lucrare romană
provincială. In stânga, din faţă, stă un bărbat puternic cu haina
până la genunchi iar în mâna dreaptă, lăsată în jos, cu un ciomag
uriaş. ln partea dreaptă, lângă persoana amintită, zace, fără putere
căzut în genunchi, un individ desbrăcat cu mânile atârnând în jos.
Aceste două monumente, amintite în urmă, reprezintă, în fond,
şi ele o luptă, însă nu atât de înverşunată, în formă, ca luptele
arătate mai sus: cele dintre pedestru şi pedestru. Sunt de un cuprins mai puţin violent. Atât gladiatorul cu cele două săbii în mâni
şi învinsul răpus Ia pământ cerând îndurare, cât şi Kyknos, îngenunchiat de Heracles, care deja stă liniştit cu ciomagul aplecat în
jos, reprezintă o victorie, însă fără toate precedentele ei sângeroase.
41

*

Pe un signum cohortis 43) ieşit la suprafaţă la castrul roman dela Nieder-Bieber bei Neuwied, vedem reprezentate, în!partea
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de jos a acestuia, o grămadă de arme, căşti, etc., orânduite cu
oareşcare gust şi artă. In partea stângă a acestei prăzi de războiu se
află culcat pe spate un individ cu părul şi barba lungă, cu piciorul drept
îndoit dela genunche, cu piciorul stâng sub grămada de arme. Mânile
nu i-se văd. Din cauza poziţiei umerilor însă, putem deduce că
mânile îi erau legate la spate. In mijloc se află un comandant
(Alexandru Sever?) cu piciorul stâng pe prada de războiu, iar cu
cel drept, puţin ridicat în sus, pe umărul celui trântit la pământ.
ln stânga, puţin ridicată în sus, ţine o lance cu care se reazirnă
pe grămada de arme. Dreapta, puţin ridicată şi ea în sus, şi-o
sprijină uşor de partea iuferioară a platoşei.
Regret că nu posed literatura privitoare la relieful nr. C. 3499
dela Karlsruhe (fig. nr. 5). S. Ferri 44) nu spune despre el decât
„]uppiter e mostro anguivo" şi îl aminteşte, împreună cu Jupiter
care calcă pe gigant de pe crux .signi dela Strasburg şi cu reliefurile asemănătoare ale Afroditei şi Doris dela Pergamon, ca analogii romane şi helenistice ale reprezentării tipului învingător care
calcă pe cel învins.
După cum se vede din fotografie şi acest relief este foarte prost
conservat. Totuşi, înafară de orânduirea inversă a persoanelor, putem
spune că este aproape identic cu cel dela Grădişte. Persoana principală stă pe piciorul stâng iar în mâna stângă, puţin ridicată, ţine
vertical o lance. Mâna dreaptă deasemenea o ţine puţin ridicată.
Piciorul drept însă şi-l sprijineşte pe pieptul sau pe umărul celui
care zace în colţul stâng, răpus la pământ. Capul, spatele, genunchii
traşi în sus şi extremitatea picioarelor sunt atât de asemănătoare
cu părţile corespunzătoare ale învinsului de pe monumentul nostru,
încât în niciun caz nici cel de pe monumentul dela Karlsruhe
nu poate fi considerat ca şarpe. Nu poate fi nici aceasta decât
o figură omenească, un individ care asemenea celui de pe monumentul lui Do/anus dela Wiesbaden, etc., se reazimă cu cotul stâng
pe pământ. Având în vedere că lângă figura în picioare de pe
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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monumentul dela Karlsruhe nu se află niciun atribut pe baza căruia
să putem spune, cu toată siguranţa, că această persoană este
Jupiter, acest monument, înafară de câteva amănunte neînsemnate
(aşezarea inversă, persoanele umplu mai bine câmpul- reliefat, cel
învins se reazimă pe mâna stângă), se aseamănă perfect cu acel
dela Grădiştea-de-Munte (chenarul sus şi laterale cam pe jumătate
aşa de lat ca jos, nu putem deosebi niciun fel de haină la cele
două persoane, deşi cel puţin cea principală trebue să fi fost îmbră
cată, căci organele genitale nu sunt marcate). Cele două reprezentări
se aseamănă şi prin faptul că învingătorul este cam de două ori mai
mare decât cel răpus. E exclus să admitem că acest relief repre-

Fig. 4.

zintă

pe Jupiter călcând pe un gigant. El nu este decât un relief
asemănător, având acelaş înţeles, cu monumentul dela Grădişte.
Jn vârful acelui crux signi4 5) (partea superioară de bronz în
formă de T a unui signum, resp. ştindard), odinioară a stat o st~www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tuetă

a lui Jupiter (s'au păstrat numai picioarele) înaintând şi căl
când cu piciorul pe stomacul unui gigant care sta pe spate.
Reprezentările înşirate în urmă, asemenea formează, din punct
de vedere al semnificaţiei lor, un grup care ţine împreună ). Ele
însă nu reprezintă lupta în sine ci rezultatul ultim al acesteia: figura de jos reprezintă pe de o parte victoria complectă a unuia, iar
pe de altă parte învingerea desăvărşită a celuilalt. Exprimarea în
sculptură a acestei idei nu este prezentată printr'o scenă plină de
mişcare ci ea este prezentată într'un cadru mut, în linişte, dar cu
atât mai expresiv.
46

***

Persoana de jos de pe monumentul nostru, cât şi de pe toate
celelalte monumente, aduse de noi în discuţie, nu reprezintă altceva
decât un adversar înfrânt. Dacă această constatare este corectă, şi ea nu poate fi decât absolut justă, atunci persoana mai
mare, în picioare, de pe monumentul dela Grădişte, nu poate simboliza altceva decât un învingător. E extraordinar de bătător la ochi
că şi relieful cel mai lipsit de mişcare, cel mai puţin bogat în
detaliu şi cel mai simplu ca execuţie din primele trei grupe,
citate de noi ca analogii, este mai plin de vieaţă decât cel dela
Grădişte. Fie călare, fie pe jos lupta e în curs. Dar chiar dacă ea
s'a încheiat, cum este pe metopa 7 dela Tropaeum Traiani (că
lăreţul ţine în mână capul celuilalt), pe monumentul dela Samsun
sau pe cel dela Dunapentele (Hercules deja ţine ciomagul liniştit
în jos), victoria totuşi este în aşa fel redată (cu toate stângăcia
artistului), e atât de vie, încât cu toate că nu ne prezintă întreaga
desfăşurare a acţiunii totuşi reies, din aceste scene, toate precedentele victoriei, sau ale înfrângerii.
Faţă de aceste reliefuri, al nostru, ca şi cele citate în grupul
IV, arată o linişte complectă. Figura în picioare de pe grupul ultim
se aseamănă în fond cu învingătorul din primele trei grupe. Totuşi
ţinuta, atitudinea le este alta : stau nemişcate ţinând, în stânga sau
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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în dreapta, lancea sprijinită pe pământ, iar cu piciorul, stâng sau
drept, calcă pe cel căzut la pământ, ceea ce este cu totul caracteristic pe monumentele din grupa ultimă faţă de cele din grupele
prime.
Deosebirea diferitelor evenimente reprezentate pe aceste monumente (care de fapt par asemănătoare) poate fi explicată, numai
dacă admitem că primele grupe sau cel puţin exemplarele mai vechi
ale acestora, reprezintă anumite evenimente petrecute şi în realitate.
Relieful dela Grădiştea-de-Munte, împreună cu monumentele din
grupa IV în schimb nu reprezintă un anumit episod de luptă petrecut, ci vrea să simbolizeze o victorie deja repurtată asupra unui
inamic. Ele nu redau răpunerea unei anumite persoane inamice ci
învingerea inamicului; înfaţişează victoria în sine, aşa cum o aflăm pe
unele manete cu „Pax", „ Victoria", etc., ale împăraţilor biruitori,
reprezentări dintre care unele pot fi puse în legătură cu cea de pe
monumentul nostru.

*

Dintre analogii, am înşirat în primul rând pe cele care ţin
de gruparea de monumente reprezintând pe călăreţul victorios
asupra celui răpus la pământ. Aceste monumente le-am folosit mai
ales pentru subiectul reprezentării. Ca formă, m'am folosit mai puţin de ele, căci nu se aseamănă decât prin faptul că biruitorul
stă în partea stângă, ţinând lancea în mâna dreaptă. Asemănarea
între învingători nu este mare, totuşi ne poate servi ca punct de
sprijin pentru cele ce urmează.
De fapt, nici în ce priveşte prezentarea celui învins nu aflăm
analogii perfecte pe monumentele amintite mai sus, totuşi, cred, că
e admisibilă o comparaţie între ele: cel învins dela Grădişte, căzut
la pământ pe spate, cu genunchii ridicaţi în sus, precum şi poziţia
spatelui şi a capului, este asemănător cu cele mai multe dintre
figurile trântite la pământ de pe monumentele amintite mai sus.
Faptul că celui dela Grădiştea-de-Munte îi lipseşte scutul (nici pe
monumentul funerar al lui Do/anus, nici pe cel al lui Romanius cel
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RELIEFUL DELA GRĂDIŞTEA MUNCELVLUI PASTRAT IN MUZEUL DIN DEVA

125

învins nu are scut) nu este un impediment pentru a le folosi ca material comparativ. Nuditatea sa complectă, iarăşi, nu este un impediment, învinsul de pe monumentul lui Do/anus fiind, la fel, complect nud.
Biruitul de pe relieful din Muzeul din Deva se deosebeşte mai
pronunţat de ceilalţi numai prin faptul că nu se reazimă pe mâna
stângă şi nu ridică mâna dreaptă. Pe al nostru, el ridică paralel,
picioarele dela genunchi în sus, ţinând ambele mâni unite în faţă
sau, eventual, întinse de-alungul corpului. Faptul că nu se sprijineşte
pe mâna stângă (cum este reprezentat pe celelalte monumente) nu
formează o deosebire însemnată. Şi învinsul lui Do/anus se sprijineşte
în cotul drept, în timp ce mâna stângă o ţine la piept. Ţinuta mâinilor celui învins de pe monumentul lui Carminius Jngenuus este
identică cu a celui de pe monumentul lui Dolanus; atât numai că
la primul este sigur că în mâna stângă ţinea un scut înaintea lui.
Deoarece reprezentările de pe grupul de monumente luate de noi
ca piese comparative nu sunt perfect identice, căci în amănunte se
deosebesc şi ele unele de altele47 ). Nici deosebirile dintre monumentul nostru şi celelalte nu sunt atât de mari, atât de însemnate, ca să putem nega înrudirea dintre ele. Dimpotrivă.

A vând În vedere că monumentul dela Orădiste
, este cu mult
mai rudimentar (opera unui pietrar !nai puţin instruit) şi admiţând
că pietrarul prin poziţia identică a mânilor şi picioarelor nu a
urmărit altceva decât să-şi uşureze, prin omiterea executării lor În
mod diferit, munca, trebue să spunem că individul de jos de pe
monumentul dela Grădiştea-de-Munte este strâns legat, atât ca
reprezentare cât şi ca forma, de Învinsul de pe monumentele cu
călăreţ, şi făcând excepţie dela micile deosebiri arătate, este
identic cu acelea.
Până acuma singur Koepp s'a ocupat mai serios de aceste grupe
de

reprezentări

48

După

cum a constatat el, aceste monumente au
ieşit la iveală aproape toate în jurul oraşului Mainz. Geograficeşte
ele sunt atât de izolate încât cu toate că reprezentările cu călă).
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reţul săltând

spre dreapta, în ţinutul militar învecinat dela Rin sunt
foarte răspândite, totuşi acolo numai odată, pe monumentul funerar
al lui Flavius Bassus, aflăm inamicul înfrânt, trântit sub cal. Constatarea geografică a lui Koepp deşi este corectă, totuşi trebue să
fie completată cu aceea că monumente asemănătoare au fost aflate
şi în Mauretania, Pannonia câte 1, iar în Britannia 2.
Cei menţionaţi în monumentele de pe Rin aparţin - după cum
constată Koepp aproape toţi trupelor auxiliare. Chiar şi în cazul
când vreunul dintre ei era civis Romanus e sigur că nu era din
Italia ci, împreună cu ceilalţi, erau barbari din Apus şi din Răsărit.
Datorită acestei împrejurări Koepp nu consideră origina acestor reprezentări ca fiind italică ci cu toate că, atât în timp, cât şi
în spaţiu, sunt cu totul separate - mai repede se gândeşte Ia o
derivare a lor din monumentul funerar al lui Dexileos 49). Ferri 50)
primeşte întru totul rezultatele lui Koepp şi le susţine cu noui dovezi.
La sfârşit afirmă chiar cu toată hotărârea, că acest fel de reprezentare a ajuns din Grecia Ia Rin, adus de către- alae auxiliares
şi equites missici.
Făcând o grupare geografică şi pe naţionalităţi a militarilor de pe
aceste monumente, putem constata că această formă de reprezentare a
fost adoptată mai ales de trupele auxiliare recrutate în nordul Balcanilor. ln ce priveşte monumentul nostru, acest fapt este cu atât
mai însemnat cu cât între cei de origine nordbalcanică se află şi
un Bess (în sec. I. d. Chr. în Dobrogea, în jurul Capidavei 51 ) locuiau
Bessi) a cărui monument în multe privinţe se aseamănă cu cel dela
Grădişte, cu mult mai mult decât unele din celelalte monumente
citate de noi.
Koepp pune originea celor mai multe monumente în epoca FlaviiIor, în sec. I. d. Chr. lntr'adevăr cele mai precis databile sunt din
acest timp, din partea a doua a sec. I. d. Chr. Nu este lipsit
de interes să punem în legătură aceste rezultate cu constatările lui
O. Rodenwaldt şi Paul L. Strack. După cele stabilite de primul 52) pe
manetele familiei Iulia-Claudia împăratul, călare (în galop), este
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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reprezentat încă fără inamic. Pe cele ale Plavii/or aflăm şi pe adversar la fel de mare, căzut la pământ, dar luptând încă 53). Pe
manetele lui Traian s'a păstrat încă tipul precedent, însă sunt
monete pe care adversarul a ajuns deja sub cal. El nu se apără
ci, ridicând o mână, cere îndurare 54). La Caracalla aflăm o nouă
variantă: înaintea calului îngenunchiază un babar mic 55). Incepând cu Maximinianus unul dintre adversari zace sub cal, iar celalalt cere iertare. Aceştia din urmă sunt egal de mari cu împă
ratul (conform tradiţiei clasice), sau cu mult mai mici decât acesta56).
Strack 57 ) a arătat că astfel de reprezentări nu se întâlnesc înainte
de anul 68 d. Chr. pe manete. Părerea lui Rodenwaldt se deosebeşte numai într'aceea de cealaltă că el crede că, concepţia orien-tală a acestei reprezentări apare, pentru prima dată în arta romană,
nu în timpul lui Traian, ci înainte de el, pe manetele lui Titus şi
eventual pe alte monumente 58).
Nu este o simplă întâmplare că manetele şi reliefurile care ţin
de grupa acum amintită (a călăreţului cu cel învins), aparţin,
cele mai multe epocii Plavii/or. Desigur că au o strânsă legătură.
Deocamdată nu ne interesează pe care din aceste monumente a
existat primadată această reprezentare, pe monete sau pe monumentele funerare.
Acum reţinem numai atât că - deşi unele exemplare ale
acestei grupe, care au o înrudire foarte strânsă cu relieful din
Grădiştea-Muncelului, le aflăm şi la alte popoare, şi deşi unele
exemplare sunt dintr'o epocă mai recentă (cele ridicate pe · lângă
valul lui Antoninus Pius sunt din preajma anului 143 d. Chr.), sau
în sfârşit, deşi unele exemplare sunt dintr'o epocă ceva mai veche
(în caz că dintre datările timpurii făcute de St rack cel puţin una
va rămâne neschimbată) - totuşi majoritatea reprezentărilor care
au o înrudire foarte strânsă cu relieful din Grădişte-de-Munte
au o origine nord-balcanică încă, au fost făcute chiar în treimea
ultimă a secolului /. d. Chr. în amintirea luptătorilor din unele
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triburi care locuiau nu departe de locul unde a fost
lieful nostru.

aşezat

re-

*
Grupa a doua a monumentelor puse de noi în discuţie, ca analogii (lupta între pedestrul biruitor şi pedestrul invins), la începutul
acestui articol, în fond, nu se aseamănă decât în ce priveşte aşe
zarea persoanelor (victoriosul în stânga, învinsul în dreapta) cu

Fig. 5.

monumentul dela Grădişte. Din orice alt punct de vedere ele se deosebesc foarte mult. De altfel nici nu le-am citat pe acestea pentru o eventuală analogie ci mai mult pentru a arăta cât de mult
de această
se deosebeste
, monumentul dela Grădistea-Muncelului
'
grupă de care de fapt ţine - atât de răspândită şi cu care,
ar trebui să se asemene mai mult. Ina/ară de unele amănunte,
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cum ar fi ţinuta lui Kyknos de pe scarabaeus-ul din British
Muscum, nicio lnrudire nu este intre ele.

*
Al treilea grup de monumente puse în

discuţie

ca analogii
î11 spl'cial relieful dela Samsun - are o anumită înrudire, atât ca
fon11ii cât şi ca fond, cu al nostru. Dar şi acolo este clar că nu
1·xislâ o legătură mai strânsă intre ele, decât cel mult ln ce pri11cslc
asczarea
si
biruitului. Sunt si
'
'
' pozitia
,
, ln această privintă
,
uncie deosebiri.

*

Relieful dela Karls.ruhe Nr. C. 3499, din ultima grupă descrisă
de noi ca analogie, făcând excepţie dela orânduirea inversă a persDanelor, este copia aproape fidelă a celui dela Grădişte, însă, după
cum am spus, nu-i cunosc literatura, iar ceea ce cunosc privitor
la ci nu mi-se pare verosimil. Acest monument nu-I putem folosi
pentru datarea celui dela Muncel. Intru cât însă sunt înrudite de
aproape, datarea unuia ar aduce după sine şi datarea celuilalt,
chiar dacă nu cu toată exactitatea, dar cel puţin cu oareşcare
aproximaţie.

Relieful de. argint dela Nieder-Bieber este mai bine lucrat, e mai
artistic. Deoarece acest relief e unul dintre cele mai asemănătoare cu
cel dela Grădişte, e bine să ne servim de el. E greu să tragem din el
concluzii în ce priveşte caracterul său etnic. Probabil că discul de
signum n'a fost executat separat pentru fiecare cohortă în parte,
ci de sigur că au fost făcute deodată într'un singur loc, câte un
exemplar, de cohorte. E un exemplar făcut „la centru" (probabil în
Roma?), căci e foarte puţin verosimilă executarea lui locală (în Germania). Nu poate fi privit ca fabricaţie locală, şi nici ca monument
de importanţă etnică. El nu ne dovedeşte decât eventual că reprezentarea învingătorului călcând pe un învins s'a înrădăcinat cu
timpul atât de mult în arta romană încât o executau şi oficial.
ln ce priveşte epoca fabricării lui, Koepp nu spune decât că a fost
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aflat în „castelul" (castel/um) clădit în timpul lui Commodus
(176-192), pe seama celor doi „numeri" şi că a aparţinut unei
cohorte duse acolo, ca ajutor, între anii 259-260 59). Schumacher
însă susţine că acest signurri al cohortei VII Raetorum equitata
a fost făcut în prima jumătate a sec. III d. Chr. De altfel nici nu
avem motive să ne ocupăm de aşezarea în timp a monumentului
dela Nieder-Bieber întrucât el este opera unei epoci mai târzie şi
nu poate fi pus în legătură cu cel dela Grădişte, care trebue să
fi fost executat înainte de anii I 05-107 d. Chr., când cetăţile
dela Grădişte cad în mâna Romanilor, şi în niciun caz nu după
aceasta dată.
La rezultate cu mult mai concludente putem ajunge referindune la monete încomparabil mai uşor şi mai exact databile, sprijinindu-ne pe lucrările atât de valoarose (şi care se completează
reciproc) ale lui Rodenwaldt şi StraceA)). Rodenwaldt are dreptate 61 )
când afirmă că statua lui Hadrian dela Hierapytna este cea
mai veche statuă (din cele care au rămas), care reprezintă pe împărat călcând pe inamicul înfrânt1;2). In această operă biruinţa este
reprezentată destul de hlând : piciorul împăratului se află pe spatele înamicului căzut cu faţa la pământ. Mai târziu, în secolul IV,
începând cu Theodosius, reprezentările de acest fel sunt mai violente: piciorul învingătorului se află pe pulpa inamicului trântit
pe spater'1). Deoarece chiar între monetele lui Traian aflăm de acelea pe care el sau Pax îşi reazămă piciorul pe câte un DacM), Rodenwaldt, pe hună dreptate, trage concluzia că tipul statuei în care
învingătorul calcă cu picioarele pe inamic, exista deja în timpul lui
Traian. Nu a putut exista însă cu mult înainte de Traian căci Titus
pe monetele cu „IUDAEA-CAPT A" îşi sprijineşte piciorul pe un
coif 65). După Strack ri6) piciorul sprijinit pe coif exista deja în timpul lui Vespasian,6 7) iar călcarea cu piciorul pe cineva apare deja
în timpul lui Domiţian, când împăratul se sprijineşte cu piciorul pe
Rin-ul culcat 68).
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Să examinăm

în

consideraţie

acum mai de aproape monetele care pot fi luate
în acest articol.

Pe monetele lui Julius Caesar lângă trofeul de pe mijlocul
piesei şed doi, respectiv un prizonier, cu genunchii traşi în sus, iar
cu corpul puţin aplicat înainte din cauza trofeului 69). La Brutus
10
aflăm acelaş lucru ). Reprezentările nu au inscripţie, şi nu în
totdeauna se află prizonier lângă trofeu. Tipul manetelor din
timpul lui Iulius Caesar există şi în timpul lui August. (mânile prizonierului însă sunt legate la spate) totuşi se schimbă foarte mult
concepţia artistică. Pe acestea avem AEGYPTO CAPTA cu crocodil, ARMENIA CAPTA cu Victoria îmblânzind taurul (sau cu
Armenia îngenunchind) sau SIGN(IS) RECE(PTIS), etc., cu un
Parth îngenunchiat care ţine un signum. Uneori pe acestea aflăm
şi arme. Ba ce e mai mult în timpul lui August (39 n. Chr.)
deja apare şi motivul unde se „calcă cu piciorul". Mars, (fig. 6,
maneta nr. 1O), nud, cu coif, stă pe piciorul drept, ţinând Îl1
mâna dreaptă, vertical, lancea, iar cu piciorul stâng, puţin ridicat
se sprijineşte, pe un scut 11 ). Pe manetele lui Germanicus cu
inscripţia SIGNIS RECEP(TIS) şi DEVICTIS GERM(ANIS) Oermanicus stă pe piciorul stâng, iar dreptul îl ţine în repaus lângă
cel stâng 72).
Claudius în schimb, pe manetele cu inscripţia DE BRITANNl{S)
saltă cu calul între cele două trofee aşezate sus pe marginile unui
arc de triumf .73) Pe cele ale lui Vespasian mai există încă tipul
amintit de noi Ia început: pe cele cu inscripţia IUDAEA, (fig. 6,
maneta nr. 11 ), înaintea trofeului întoarsă cu spatele spre el şezând
ludaea. Ea este prezentată cu picioarele ridicate dela genunchi în
sus, răzămându-se cu cotul pe genunchi, iar cu palma sub barbă 74 ).
Pe manetele lui Titus cu inscripţia IUD(AEA) CAP{T A), avem
aproape aceaşi reprezentare: la stânga palmierului din mijloc avem
o persoană feminină (o evreică) asemănătoare cu cea precedentă
iar în dreapta un evreu stând liniştit 75).
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Pe manetele lui Vespasian şi Titus apare deodată, din
nou, motivul unde se „calcă cu piciorul" însoţit, la amândoi, de
inscripţia IUDAEA CAPTA şi anume în anul 71, resp. 72 d. Chr.

Fig. 6 •).

(fig. 6, manetele nr. 5 şi 9). E adevărat că asemenea zeului Mars
de pe manetele lui August şi cei doi împăraţi (Vespasian şi Titus)
îşi sprijinesc piciorul stâng puţin ridicat pe câte un coif sau sferă
*) Nume.rotarea manetelor de pe fig. 6 se va face dela stânga la dreapta şi anume:
în rândul de sus, dela stânga la dreapta, sunt manetele nr. I, :.!!, 3, în rândul al doilea
nr. 4, 5, 6, in rândul al treilea nr. 7, 8, 9, iar în rândul ultim manetele nr. 10 şi 11.
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acestea ar putea fi o perpetuare a cubului, prorei, etc., motive
aflate la alte statuete mai vechi. Cred că aceste reprezentări ar
putea fi socotite ca primele apariţii, încă foarte palide, ale motivului
caracterizat prin „călcarea cu piciorul" pe cel învins 76).
Această „călcare cu piciorul" pe monetele lui Domiţian în
schimb e reprezentată nu numai prin coif sau sferă, etc. : împăra
tul ţine în mâna dreaptă un parazonium, în mâna stângă puţin ridicată sus, ţine în mod vertical o lance, iar piciorul drept puţin
ridicat îl sprijineşte pe Rin-ul care e culcat pe spate (fig. 6, maneta nr. 2). Tipul de trofeu de pe monetele lui Titus, supravieţueşte
cu mici deosebiri pe monetele cu inscripţia GERMANIA CAPTA
(fig. 6, maneta nr. 3 77 ).
Dintre monetele lui Traian în primul rând trebue să amintim
pe acelea 78) pe care împăratul, eroizat (nud) sau îmbrăcat, stă în
picioare, ţinând, în mâna stângă ridicată, vertical, o lance, iar cu
piciorul drept sprijinit pe capul unui Dac (fig. 6, maneta nr. 8).
Pe monete nu este reprezentat decât capul şi spatele Dacului. Acest
fel de monete a fost bătut înainte de anul I02 d. Chr. 79). Monetele bătute tot atunci, după încheierea primului războiu, sunt mai
puţin interesante. Pe ele aflăm: Victoria cu piciorul pe un coif 80),
trofeul cu doi prizonieri sau fără de ei, etc. 81 ). Dintre acestea ar
putea fi interesante pentru noi, eventual, monetele pe a căror revers
se află o mică Dacia îngenunchind înaintea împăratului care merge
spre stânga82).
Pe primele monete, bătute după terminarea războiului al doilea
cu Dacii, în locul împăratului apare Pax 83) (fig. 6, moneta nr. 4),
ţinând piciorul pe ceafa inamicului. Pe aceste monete nu se vede
numai capul şi o mică parte din spatele adversarului ci ceva mai
mult, dar nici acum nu se vede încă întreaga lui figură. Pe monetele pe care apare Roma în tocul împăratului, Roma stă pe
piciorul drept (fig. 6, moneta nr. 6). In mâna stâ1;gă ridicată ţine
în rnod vertical o lance, iar înaintea ei îngenunchiază un Dac de
şi

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

AELX. FERENCTZ

134

statură mică s.i).

Mars Ultor în schimb (fig. 6, moneta nr. 7), rezimându-se pe piciorul drept, ţine în mâna dreaptă, în felul arătat
mai înainte, o lance. In stânga lui, cu spatele spre el, îngenunchiază
un Dac mic, având pe umărul stâng scutul pe care Mars Ultor
îşi reazimă mâna stângă 85).
Din seria acestor monete ţinem să mai amintim pe acelea pe
reversul cărora avem reprezentant pe Danubius atacând Dacia.
Dacia este căzută deja la pământ. Partea superioară a corpului
e încă ridicată căci cu mâna dreaptă se reazimă pe pământ.
Cu mâna stângă, în schimb, caută să pareze lovitura puternică
a zeităţii, care cu piciorul drept îngenunchiază pe Dacia, iar
cu mâna stângă caută să o prindă de gât 86). E foarte caracteristic
la monetele cu inscripţia DACJ(A) CAPT(A), că Dacia, plângând,
este aşezată (în diferite forme) pe o grămadă de arme 87).

In niciun caz nu putem lăsa nemenţionat faptul că pe monetele mai târzii (115-116 d. Chr.) între monetele cu inscripţia
ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P R REDACTAE (fig. 6, moneta nr. 1), împăratul, în două cazuri, stă pe
piciorul drept ţinând în mâna dreaptă ridicată în sus o lance, în
stânga un parazonium, iar cu piciorul stâng pe pulpa Armeniei
sau a Mesopotamiei, aşezate la picioarele lui, între Tigru şi Eufrat.
Pe alte moHete aflăm exact aceeaşi reprezentare, însă cu totul
inversată 88).
Reprezentările

de pe monetele lui Theodosius şi ale urmaşilor
săi (împăratul, stând pe piciorul drept, ţine în mâna dreaptă ridicată un stindard cu coada până la pământ, în mâna stângă, puţin
ridicată, o Victorie ce stă pe o sferă; piciorul stâng îl sprijină pe
genunchii traşi în sus ai adversarului căzut la pământ, răzimat în
cotul stăng, iar de spate e ridicat puţin în sus, nu sunt tocmai
identice, dar foarte asemănătoare cu cea de pe relieful nostru 1'19).
Aceste reprezentări însă, ca şi monumentul dela Nieder-Bieber,
din cauza distanţei mari a epocilor de fabricaţie, nu pot fi folo~ite
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pentru datarea monumentului dela Grădişte. Deci nu ne vom
ocupa de ele.
Examinâd reprezentările precedente, vedem că nici pe monete
nu găsim o analogie perfectă a reliefului dela Grădişte. Comparând
şi examinând însă diferitele părţi ale acestora, vom ajunge Ia următoarele rezultate:
1. Tipul de monete cu împăratul (Mars, Mars Vifor) stând
pe piciorul drept, iar în mâna dreaptă ţinând vertical o lance sprijinită pe pământ, apare la August, Vespasian, Titus şi Traian.
August (Mars), Vespasian şi Titus îşi reazimă piciorul stâng,
puţin ridicat, pe un scut aşezat pe pământ (Vespasin şi Titus se
sprijinesc pe câte o piesă pe glob). Traian, în schimb, ca şi Mars
Vifor stă fără a se sprijini cu piciorul pe ceva, căci Dacia îngenunchiază alături de el. Pe monetele cu Armenia sau Mesopotamia,
numai Tigrul şi Eu/ralul stau la o parte căci împăratul stă cu
piciorul stâng pe Armenia sau pe Mesopotamia.
2. Pe manetele lui Domiţian şi Traian (Roma, Pax) aflăm pe
împărat stând pe piciorul stâng, ţinând în mâna stângă, vertical, o
lance (Pax cu cornul abundenţei), iar cu piciorul drept, ridicat, calcă
pe inamicul căzut la pământ.
Motivul cu persoana în picioare de pe monumentul dela Gră
diştea-de-Munte se află aşa dar pe manetele lui August, Vespasian,
Tituş şi Traian, amintite în prima grupă. La primii trei însă nu-l aflăm
pe ce-l învins, aşa încât împăraţii îşi sprijinesc piciorul stâng pe un
scut, coif, sferă, iar Traian pe una dintre monete îşi sprijină piciorul
direct pe pământ. Pe două monete târzii ale lui Traian însă, împă
ratul calcă cu piciorul stâng pe Armenia sau Mesopotamia, căzute
la pământ. Tipul acestor manete se înţelege că nu încetează odată
cu Traian. El continuă până în secolul al V-lea.
Motivul cu cel înfrânt trântit la pământ îl aflăm pe manetele lui
Domiţian, cât şi pe două manete târzii ale lui Traian. Cel înfrânt
la pământ de pe monetele lui Domiţian este identic cu cel de pe
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monumentele reliefate cu călăreţi, amintite la început. Cel de pe
monumentul dela Grădiştea-de-Munte nu se deosebeşte de cel de
pe reversul manetelor lui Domiţian, sau de cel de pe monumentele
cu călăreţi, decât în ce priveşte felul cum zace răzimat în coate,
exceptând fireşte orânduirea inversă.
Pe monetele lui Traian orânduirea este identică, Mesopotamia
totuşi nu-şi ridică genunchii, şi deşi uneori se reazimă pe mâna
stângă, totuşi partea de sus a corpului este aproape verticală. Ţin
să atrag atenţia că faţă de acestea, poziţia corpului Iudeei şi al
Germaniei de pe manetele cu inscripţia IUDAEA CAPTA şi GERMANIA CAPTA, este aproape identică cu poziţia celui trântit la
pământ de pe monumentul nostru. Ele zac în profil, cu genunchii
ridicaţi, iar în mâinile aşezate cu coatele pe genunchi îşi ţin faţa. ln
ce priveşte spatele acestor personagii ele se deosebesc puţin de
reprezentarea noastră căci sau şed drept, sau stau puţin aplecate
înainte din cauza trofeului dela spate. Persoanele învinse din a doua
grupă a manetelor lui Traian, citate de noi, sunt mai puţin asemănătoare cu persoana de jos de pe monumentul dela Grădişte.
Cel învins nu este arătat din profil ci, ca şi pe statua lui Hadrian
dela Hierapytna, din faţă, din care cauză nu se vede decât puţin
din partea de sus a corpului.
In concluzie aşa dar, o analogie perfectă pentru reprezentarea
de pe monumentul dela Grădişte, nu aflăm pe manete. Dacă ţinem
însă seamă că monumentul dela Muncel nu a putut fi executat după
anul I 05 d. Chr., şi dacă avem în vedere că cele mai multe din
monumentele pe care persoana învinsă este mai asemănătoare de cea
de pe monumentul nostru au fost executate în ultima treime a secolului I. d. Chr., în amintirea unor indivizi din nordul Balcanic, putem
conclude pe bună dreptate că reprezentările amintite în urmă, cam
din aceeaşi epocă, ne pot servi şi ele ca analogii atât de importante încât bazaţi pe ele să putem spune cu certitudine că intre reprezentările

de pe manetele descrise

şi

monumentul sculptural dela
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Grădiştea-Muncelului există

o strânsă legătură atât în ce priveste epoca cât si reprezentarea însăsi.
'
'
'
Aşezarea inversă a persoanelor (în stânga sau în dreapta monumentului) nu este un fapt important. Această alternantă ne conduce la două tipuri de bază:
a) Primul reprezintă victoria îndată după luptă, căci ţinc încă
lancea în mâna dreaptă, deci în mâna cu care a luptat. Este continuarea imediată a luptei. Aceasta este, din punct de vedere artistic,
o reprezentare mai primitivă, deci probabil o concepţie mai veche.
b) Al doilea tip nu reprezintă victoria imediat după luptă, căci
mâna dreaptă a biruitorului este liberă, ţinând lancea în mâna
stângă mai puţin aptă pentru a lupta. Această reprezentare este
mai abstracta, mai artistică şi desigur mai nouă. Totuşi amândouă
concepţiile sunt atât de simple încât nu cred că din cauza acestei
mici deosebiri e nevoe să presupunem că toate reliefurile asemănătoare au la bază două modele care au servit ca prototip.
Chiar şi mai târziu, cred că cele două tipuri (a. şi b) de reprezentări au putut să ia naştere şi au putut fi făcute independent de
orişicare prototip, şi anume un pietrar mai slab şi cu mai puţin
abil a executat primul tip, iar un meşter mai dibaciu şi mai bun
artist pe al doilea tip.
Monumentul nostru este o operă rudimentară atât din punct
de vedere artistic cât şi tehnic. ln niciun caz nu putem spune că
cel care a executat-o a făcut opera din inspiraţie proprie. El nu
a făcut altceva decât a copiat după un model original sau după o
copie a originalului. Credem că în acest relief nu există nicio originalitate, înafară de unele mici schimbări datorite nu atât intenţiei,
cât nedibăciei lapicidului.
Ar fi destul de logic să credem că reversurile manetelor lui
Domiţian, ale lui August, Vespasian, Titus şi Traian, amintite în
grupa primă de manete, sau cele cu inscripţia IUDAEA CAPTA şi
GERMANIA CAPTA, citate de noi, să fie considerate ca modele
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pentru reprezentarea de pe monumentul nostru. Eu nu împărtăşesc
această presupunere.
Având în vedere (A) că reprezentările de pe manete de cele
mai multe ori nu sunt altceva decât copii luate după lucruri existente, ca statui, clădiri, etc., (aşa de exemplu reprezentarea cu
Traian, care îşi reazimă piciorul pe capul celui învins, Rodenwaldt 00)
91
şi Strack ) susţin că această reprezentare n'a fost făcută special
pentru monetă ci ea a fost copiată după vre-o statuă executată în
vreun oraş grecesc\ având în vedere (B) observaţia foarte justă
a lui A. Hekler 92) că statua dela Hierapytna a lui Hadrian nu este
primul caz când cel învins e călcat cu piciorul, căci deja între
anii 138-133 a. Chr. a fost ridicată o statuă lui Afta/os III î:1
care Attalos călca cu piciorul pe o grămadă de arme având în
vedere (C) că în orient cu mult înainte a fost un obiceiu foarte
răspândit ca învingătorul să-şi sprijine piciorul pe cel învins 93 ) şi
având în vedere (D) că cu 100-80 ani mai târziu aflăm această
reprezentare aproape în aceeaşi formă pe reversul unei manete a
lui Marc Aurel 04), cred cu mult mai probabil că monumentul nostru

a fost executat după un model din Asia Mică, de concepţie şi
spirit oriental sau meşterului nostru i-a servit de model vreo
statue sau relief făcut, în epoca Flaviilor, mai ales a lui Domiţian,
de un artist de concepţie orientală, pe seama vreunui oraş din
ţinuturile învecinate (poate Moesia).
III.
Am arătat deja că părerea lui Rodenwaldt, Strack şi Ferri,
este că, în ce pri esc mai multe amănunte, aceste reprezentări ne
conduc la arta orientală. Tot din Orient provine o altă caracteristică, până acum nediscutată, a monumentului nostru: proporţia
1 :2 dintre învins şi învingător. La Greci şi la Romani învingătorul
(sau cel mai mare în grad) nu era reprezentat mai mare decât cel
învins (sau cel mai mic în grad). Acest fel de reprezentare e străină
sufletului grec şi roman; mai ales Grecilor care (după Roden95
waldţ ) pe trofee nici nu reprezentau pe inamic. Chiar dacă doreau
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să facă

o deosebire între ei atunci, în epocile mai târziu - după
I. BodonyiO!i) - pe primul (învingător sau mai mare în grad) îl
aşezau sus, iar pe celalalt (învins sau mai mic în grad) jos.
In arta orientală vecină începând cu Ur· Nina 97), Naram-Sin 98)
şi Menes-Normer 00 ) şi trecând prin arta egi~teană 100) şi mesopo102
tană 101 ) pînă la arta persană ) aflăm foarte multe exemple când
domnitorul cu învingătorul sau plimbându-se, vânând, etc., este
arătat întro atitudine mai impozantă, decât cei învinşi sau cei care
îl însoţesc. El este cam de două ori mai mare decât aceştia. lnrudirea între această concepţie şi a noastră este clară. Foarte rar
ea apare şi la Romani 103), mai ales în epocile mai târzii. Despre ·
monumentele ale căror epocă este mai mult sau mai puţin nesigură
nu mai facem menţiune. E suficient să ne referim la moneta lui
Marc Aurel, amintită mai înainte 104), la statuele lui Hadrian, dela
Hierapytna şi Kisamos 105), la monetele lui Traian 100), Domiţian rn1),
Titus 108) şi Vespasian 109), care dovedesc foarte bine că în acea
epocă (ultima parte a sec. I. d. Chr.) această concepţie a întrat
atât de adânc în arta romanc1, încât monetarii nu se sfiiau a arăta
deosebirea între învins şi învingător şi prin deosebirea de mărime
a celor două persoane.
Disproporţia dintre cel biruitor şi cel biruit deci nu scade
cu nimic (ca piese comparative) valoarea monumentelor sculpturale şi ale manetelor din epoca Plavii/or. Această lipsă de
proporţie nu exclude legătura dintre monumentele citate şi relieful
nostru astfel încât relieful dela Grădişte nu se leagă exclusiv numai de monumentele orientale.

*

La fel stăm şi cu reprezentarea din profil a celui învins. Această
atitudine este caracteristică artei egiptene. O legătură între monumentele egiptene şi al nostru însă, având în vedere marea distanţă
în spaţiu şi timp ce le desparte, nu e verosimită. Luând în considerare nivelul scăzut în ce priveşte pregătirea artistului nostru şi
avand în vedere că executarea profilului perfect (se ciopleşte nu~
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

140

ALEX. FERENCZI

mai un singur p1c1or şi o singură mână) se află des şt m
arte primitive şi mai mult, se găseşte şi pe o monetă a lui Vespasian 110) cred că e mai bine, dacă, pe baza profilului perfect nu
facem legătură strânsă între relieful nostru şi artele din teritoriile
mai îndepărtate, ci atribuim ignoranţei artistice şi tehnice a meş
terului această particularitate.

***
Ana mite lucrări ca: A) relief urile b şi d de pe ulciorul 2
din tezaurul dela Sânnicolaul-Mare (Torontal 111 ) {pe care biruitorul
ce duce pe cel învins de păr e cu mult mai mare decât prisonierul, leopardul sau chiar şi calul), sunt lucrări care au puternice
legături cu arta orientală, sasanidă sau, cum arată O. Supka,
cu arta greco-budistă 112); B) căldarea de argint dela Gundestrup,
(jiitland), pe care zeităţile sunt mult mai mari decât celelalte vieţuitoare, oameni sau animale, vas care după Drexel 113) , atât în timp
cât şi în spaţiu, nu stă departe de locul şi timpul, unde şi în care
a luat fiinţă monumentul nostru, şi a cărui ornamentaţii sunt, în
parte, foarte uşor de pus în legătură de Drexel 114) şi Supka 115),
cu arta persană-indică şi în sfârşit ca (C) metopa 8 de pe Tropaeum Traiani 116 ) cu animalele cu picioare comune, ne pot face
să ne punem întrebarea că, oare monumentul dela Grădiştea-de
Munte, nu a luat fiinţă înafara hotarelor culturale şi artistice grecoromane, fiind opera unor barbari care au urmat concepţia artei
orientale, eventual operă a unei arte specific dacice?
Ori cât de mult ne-ar tenta această posibilitate, totuşi, având
în vedere că nici unul dintre monumentele orientale nu ne arată
mai de-aproape un prototip al nostru 111 ), nici măcar atât cât se aseamănă cu cele citate mai sus din arta romană şi că legătura monumentului
nostru cu artă orientale se referă mai mult la unele concordanţe în
concepţia artistică a monumentului, nu putem încă afirma că există
o legătură strânsă între monumentul [}Ostru şi art~ orientală Sa1J că
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

/

RELIEFUL DELA GRĂDIŞTEA MUNCELULUI PĂSTRAT IN MUZEUL DIN DE:VA 141

monumentul a luat fiinţă înafara (la Nordul) hotarelor artistice şi
culturale greco-romane, independent de acestea, sau că a luat fiintă
sub influenţa orientală ca operă barbară sau eventual ca manifestare artistică exlusiv dacică.
O analogie perfectă nu i-am aflat nici în arta greco-romană.
Eu totuşi cred că monumentul nostru este o imitaţie a unor lucrări
greco-romane făcute sub influientă orientală.

***
Am amintit că nu e probabil ca monumentul dela Grădişte să
fie un monument funerar, sau un monument care să reprezinte o
luptă de gladiatori. El nu reprezintă o anlllnită scenă da război
care s'a petrecut de fapt, înfrângerea unui anumit inamic, a unei
persoane, ci înfrângerea inamicului în general: simbolizează victoria.
Deaceea cred că Dacii l-au ridicat în amintirea unui războiu terminat cu bine. Şi deoarece o victorie mai mare pretinde un monument mai mare, cred că trebue pus în legătură cu o biruinţă
însemnată şi nu cu o batălie de mâna a doua căci relieful nostru
după toate probabilităţi a făcut parte dintr'un monument impunător
şi destul de mare. La început am amintit că împreună cu el ~'a
aflat şi un alt relief. Vom vorbi şi despre aceasta într'o altă lucrare. Acum amintim numai că G. Finaly 118) şi după el Pârvan tt!l)
cred pe baza schiţei lui Neigebaur că pe acest monument se află
săpată o copie mărită după stampila de pe cărămizi a legiunei
Flavia Felix şi că prin aceasta Dacii voiau să amintească o înfrângere a acelei legiuni 120).
Suntem de aceeaşi părere cu Finaly şi Pârvan, anume că
monumentul dela Grădişte, păstrat în Muzeul din Deva, se referă,

la vre-o biruinţă mai de seamă a Dacilor. lntrucât
cele două monumente (relieful nostru şi monumentul cu stampila
legiunii) au fost aflate Împreună, putem crede că şi pe vremuri
au fost Înălţate lângolaltă, prea probabil Împreună cu alte monumente m parte de Est a zidului cetăţii dela Grădişte, ceea ce

fără Îndoială,
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înseamnă că

pe vremuri la locul semnalat a existat un monument
dacic triumfal mai mare, compus din mai multe re/ie/uri prin
care Dacii urmăreau să imortalizeze vreo biruintă
, a lor.
Dacă într'adevăr monumentul din urmă avea să amintească
înfrângerea Legiunii a IV Flavia Felix, fapt neîndoielnic - şi dacă
ambele (deci şi al nostru) se referă la aceeaşi biruinţă, atunci e
sigur că monumentul studiat aci a fost ridicat intre anii 70-105
d. Chr căci Vespasian a înfiinţat legiunea în primăvara anului 70
d. Chr. 121 ), iar cetăţile dace durează până la 105-107, când sunt
nimicite de Romani. Sau şi mai exact, luând în considerare că legiunea după înfiinţare a staţionat la început în Burnum (Dalmaţia}
de unde abia pe la 86 e adusă în Moesia Superior, probabil la

Viminacium, putem socoti anii 86-105 d. Ch., ca
monumentului. ln acest interval, cel mai însemnat

dată

a

ridicării

răsboiu câştigat

de Daci, la care se poate referi monumentul nostru, este cel purtat
de Domiţian intre anii 85-89 d Chr. S'ar părea că acestei afirmaţii i-se opune faptul că Domiţian fiind obligat să dea lui Decebal
măeştrii şi ingineri, acestora nu li-se poate atribui un monument cu
un nivel a tistic atât de scăzut. Dacă ne gândim însă că Domiţian
desigur că nu a trimis din oamenii lui pe cei mai buni şi mai
talentaţi, atunci este explicată şi execuţia puţin dibace a monumentului, lăsând verosimilă supoziţia, că el a fost ridicat în amintirea încheierii cu succes a răsboiului cu Domiţian dintre anii 85-89
d. Chr. Această afirmaţie nu se poate face însă cu toată hotărârea
căci au putut să ridice monumentul şi după războiul din anii I O1-102,
care asemenea s'a încheiat destul de mulţumitor pentru Decebal.
Mai probabilă însă e supoziţia primă. Un fapt însă e aproape sigur:

monumentul a fost ridicat în amintirea unui războiu la care a
luat parte - şi a fost bătută - şi legiunea IV Flavia Felix 122).
Aşa

***

dar monumentul dela

Grădiştea-de-Munte

origine e de pus între anii 86-105 d. Chr., www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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mult, atât ca împărţire a spaţiului reliefat, a grupării figurilor, cât
şi în ce priveşte armele, îmbrăcămintea, aşezarea în profil a persoanelor (o mână, un picior) şi înfăţişarea mai impozantă a învingătorului faţă de reprezentarea cu mult mai mică a celui învins,
de monumentele datate în ultima treime a sec. I. d. Chr. care
reprezintă călăreţul învingător şi de unele reprezentări de pe reversul manetelor FJaviilor şi ale lui Traian. Asemănare perfectă nu
au nici cu acestea 123• Deoarece este foarte puţin probabil ca monumentul nostru să fie o operă concepută independent, şi având
în vedere că nici celelalte monumente citate de noi nu sunt opere
originale ci copii după alte lucrări anterioare, nu putem spune alt-

ceva decât că, monumentul nostru ridicat, probabil, În amintirea
biruinţei Dacilor asupra lui Domiţian, sau eventual a terminării
războiului I al lui Traian (86-105 d. Chr.), a fost executat după
o

statuă

făcute
după
făcut

sau un relief de natură orientală helenistică sau romană,
pentru vreun oraş din provinciile învecinate (Moesia), deci
un model pătruns de multă influenţă răsăriteană sau a fost
de un meşter de concepţie orientală.

Continuarea săoăturilor la Grădiştea-de-Munte vor scoate la
desigur, şi alte monumente. Până atunci să ne mulţumim
cu ceea ce putem conclude din acest singur monument sculptural
dacic rămas până la noi. Un fapt totuşi se desprinde din cele
arătate: Dacii, deşi se aflau înafara teritoriului greco-roman, totuşi,
cunoaşteau, chiar înainte de cucerire, multe din tainele artei sculpturale cultivate de aceştia, aşa încât putem spune că afirmaţia lui
Pârvan : „Dacii vor Învăţa a ciopli chipurile umane abea dupăce
se vor fi aşezat Romanii la noi" 121 ), nu mai este întemeiată.

iveală,
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NOTE
1) Hon es Kiilfold, 1847, p. 362; apoi în opera lui rl!masă nepublicată: Utmutat6 ...
a harom Daciakban. Prelucrarea C. Voi. I, p. 36, § a şi Desemne Voi. I. pi. XLIX, fig. a.
') Bullettino dell' lnstituto di Corrispondenza Archeologica, 1848, p. 34.
•>. Dacien. Kronstadt, 1851, p. 101 n. l.i. L'a publicat din nou G. Finaly, Archaeologiai Erteslt6, 36-1916, pag. 29 şi 27, apoi Archăologiscf1er Anzeiger, 40-1925, col.

301-302.

') Chronik der archiiologischen Funde Siebenbiirgens, Hermannstadt 1876, p. 39.
6) Răvid kalauz a
Hunyadmegyei tortenelmi es regeszeti tarsulat mtizţumanak
tatogatoi szamara, Deva, 1890, p 6; A fwnyadmegyei tort es reg. t<irsulat Evkănyve,
VI. 1889-90, p. 111; Hunyadvcirmegye tortcnete, Budapest, 1902, Voi. I. p. 20; Hunyadvarmegyei kalauz, Kolozsvăr, 1902, p. 140.
8) Archaeologiai Ertesil6, 36-1916, p. 27, 29; Archiiologischer Anzeiger, 40-1925,
col. 301-302.

Getica, Bucureşti, 1926, p. 480-481.
Utmutato.„ Prelucrarea C. Voi. I. p, 36, § d.
•) G. Fincily a publicat, în Archaeologiai Ertesit6, 36-1916 p. 27, fig. 3 (in colţul
7)
8)

stâng de jos), ,desemnul, făcut de Neigebaur despre acest relief; tot despre el au scris
Finăly, Arc/1. Ert. 35- 1 915, p. 374 şi .:i6-l916, p. 28-29 şi 40 apoi în Archiiologischer
Anzeiger, 40-1925, col. 303-304 (col. 301-302, fig. 3 dcsemnul lui Neigcbaur); în sfârşit
V. Pârvan, Getica, p. 480,
10) Desemne, Voi. I. pi. XLIX, fig. c.
•
11 )
Fotografia a fost publicata de Finăly, Archaeologiai Er:esit6, 36-1916, p.
38, fig. 9.
1 ') Ca orientare confer. fig 3 din D. M. Teodorescu, Cetatea dacă dela Grtidiştea
Muncelului în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice Secţia pt. Transilvania, 1930-931,
p. 51. Groapa amintită se află cam în dreptul literei h, iar basinul de piatră, dela aceasta
spre apus, lângă fata internă a zidului de cetate. Izvorul, situat dela acestea spre Nord,
se vede exact in acest plan de situaţie.
") Hunyadvarmegye torUnete, Voi. I. p. 20 N'am putut stabili mai de-aproape când
a fost transportat. ln „Răvid kalauz• apărut în 1890, la arătat ca monument aşezat în
muzeul din Deva, unde se află şi acum.
14 ) Archiiologisc/ler Anzeiger, 26-1911, col. 348; Archaeologiai Ertesi/6, 36-1916,
p. 42; Teglas spune că monull}entul este din margă dela Sântămăria de Piatră (Hunyadmegyei tort. es reg. tarsulat Evkonyve, VI. 1889-90, p. 111).
11) Din desemnul lui Fodor (fig. 3) s'ar părea că partea de sus a monumentului
lipseşte. E o greşeală a desemnatorului. Dealtfel se pare că acesta a desemnat monum~n
tul din memorie, după ce ii văzuse.
11) După desenmul lui Fodor s'ar părea că persoana in picioare a avut un coif pe
cap. Se prea poate, cu precizie lnsă nu putem susţine acest lucru. La Neigebaur (fig. 4)
e arătat cu faţa frumoasă şi cu părul pieptănat înapoi. Desemnul lui însă e foarte departe
de a fi o reproducere fidelă a monumentului aşa încât nu îl luăm în discuţie.
") Oahremberg-Sagllo, Dictionnaire des antiquites. Voi. li. p. 786, fig 2741; Salomon
Reinach, Repertoire de reliefs grecs et romains, Voi. li. p. 3, fig. 4.
18 ) O. Macdonald, Tize roman wall in Scotland, ed. li. Oxford, 1934, ol. LXIV, fig. 1
(C. I. l. Vil. 1130) şi pi. 111, fig. 2 (C. I. l. Vil. 1088); Ritterling, Pauly-Wissowa- Kroll,
Rcalencyclopădie Voi. XII. 2 col. 1463.
18 ) S. Reinach, Repertoire de reliefs, voi. II. p, 59, fig. I; C. Cichorius, PWRE,
voi I. col. 1252; C. l l. XIII. 8308; K. Schumacher, Germanendarstellungen, Mainz, 1935,
p. 21, pi. 26, fig. 82
• 0) Fr. Koepp, Die Ramer in Deutschland, Leipzig, 190i, p. 126, fig. 119; Romische

Bildkunst am Rhein und an der Donau (Bericht der romisch-germanischen Kommission,
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XIII. 1921, p. 17); Die Grabdenkmăler (Germania Romana, Bamberg, 1926, voi. III. ed. II.)
pi. Vil. fig. 2 şi p. :i3; C. Cichorius, PWRE, voi. IV. p, 340-341; C. I. l. Xlll. 7585; S.
Reinach. Repertoire de reliefs, voi. II. p. 94, fig. I; S. Ferri, Arte romane sul Reno, Milano
1!:131, p. 64; Schumacher, o. c. p. 19, pi. 24, fig. 77.
") L. Lindenschmidt, Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, voi. Jll. 1881, fasc.
VIII. pi. 4; C. Cichorius, PWRE, voi. I. col. 1252; Fr. Koepp, Die Ramer in Deutsc/1land,
p, 73, fig. 69, Ramische Bilakunst, p. 14, 15, 16, Die Grabdenkmăler, ed. li. pi. VII. fig. ::i
şi p. 33; C. /. l. Xlll. 7029; S. Rcinach, Repertoire de reliefs, voi. II. p. 70, fig. 5; S.
Ferri, Arte romane sul Reno, p. 63, fig. 2; Schumacher, o. c. p. 20, pi. 24, fig. 78.
12 ) L. Lindenschmidt, Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, voi. I, 1864, fasc. 11,
pi. 6, fig. 2; Dahremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquites, voi. IV. 2, col. 1420,
fig. 6522; C. I. l. XII/. 70d; C. Cichorius, PWRE, voi. I. col. 1237-1238; S. Reinach,
Repertoire de reliefs, voi. II. p. 72, fig. 7; Fr. Koepp, Ramische Bildkunst, p. 16 şi Die
Grabdenkmăler, ed. li. pi, IX. fig. 1 şi p. ::14; S. Ferri, Arte romane sul Reno, p. 65, fig 4;
Schumacher, o, c. p. 20-21, pi- 24, f!g. 81.
"') Fr. Koepp, Die Grabdenkmăler, cd. II. pi. VII. fig. I şi p. 33, apoi Ramlsche
Bildkunst, p. 16; C. /, l. XIII, 7025; Schumacher, o. c. p. 22, pi. 26, fig. 84.
•• a) Schumacher, o. c. p. 20, pi. 25, fig. 79.
") S. Reinach, Repertoire de reliefs, voi. lll. p. 527, fig. 2. După Fr. Koepp, Ramer
in Deutschland, p. 64, îl citeazll. ln editia oin 1905 însă care im stă la dispozitie, nu figurează.
UJ L. Lindenschmidt, o. c, voi. I. 1854, fasc. 3, pi. 7, fig. 1-2; C. I. L. XIII.
6213 - 6234; C. Cichorius, PWRE, voi I. col. 1217-1248; Dahremberg-Saglio, Dictionnaire
des antiquites, voi. IV. 2, p. 1314, fig. 6421; S. Reinach, o. c„ voi. II. p. 91. fig. 2-3;
Fr. Koepp, Rămische Bildkunst, p. lti, apoi Grabdenkmăler, ed. II, pi. VI. fig. 4 şi p. 32
(numai Carminius /ngenuus); Schumacher, o. c„ p. 18-19, pi. 23, fig. 72.
28 a) Schumacher, o. c., p
HJ, pi. '..13, fig. 74.
28 ) I. Hampei, Budapest regisegei, voi. IV. 1892, p, 68-69 şi Archaeol. ErteslttJ,
30-'910, p. 315 şi ::Sl6, fig. 2; B. Kuzsinszky, Balaton karnyekenek az archaeologiaja,
Budapest, 1920, p. 153 şi 154, fig. 193.
27 ) Or. Tocilescu, Monumentul dela Adamclissi, Wien 1895, p. 66, fig. 53-5t S'ar
părea că aci este de clasat şi reprezentarea de pe metopa 30 (p. 78, fig. 78) pe care
„Decebal călare trece peste un barbar căzut". Intrucât însă călăretul nu îşi înf·ge lancea
în cel de jos (îmbrăcat la fd) - ci o ţine înainte, dealungul calului care merge in galop,
călăreţul întors fiind cu partea de sus a corpului spre soldatul roman care vrea să-l stră
pungă această reprezentare nu o putem clasa Ia cele precedente.
!•) Fr. Koepp, Die Ramer in Deutschland, p. 140-141, fig. 132-132 şi p. 146.
•s) Uneori sunt mai mulţi. Pe cel al lui licaus zac sub cal lrei persoane nude. Pe
cel dela Bridgeness patru \Unul fără de capi. Pe cel dela Castlelzill se află numai doi
indivizi cu mânile legate la spate, aceştia doi din urmă însă nu zac ci şed pe pământ.
Cel dela Fels6dorgicse îngenunchează. Pe monumentul dela Schirstein stă pe burta. Pc
monumentul lui Andes, germanul învins zace sub cal căutând cu mâna dreaptă ridicată
să înfigă sabia în pieptul calului. Acest dt:taliu se deosebeşte total de celelalte. Nu e
imposibil să avem de a face cu un fapt petrecut întocmai la care se referă reprezentarea, din care cauză s'a adus această schimbare modelului initial.
30) Or. Tocilescu, Monumentul dela Adamclissi, p. 6'l, fig. 52 şi p. 67, fig. 55. Pen1ru a fi cât mai complet, mai amintesc u1 monument dela Augsburg (Fr. Koepp, Die Grabdenkmăler, ed. li pi. VIII. f g. 3, şi p. 33; Schumacher, o. c. pag. 18 şi pi. 22, fig. 71),
a cărui călăreţ se aseamănă cu cei precedenti, în locul celui trântit la pământ insă nu se
:iflă decât un cap retezat. Deci nu poate figura intre cele amintite de noi.
••) F. Staehlin, Die T/1ensa Capitolina, Mittrilungen des K. D. Archiiologischen
/nstituts, Rom. Abt. voi. 21-1~06, p. 347, fig, 5 şi p. 348; S. Reinach, Repertoire de reliefs, voi. I. p. ;:,78, fig. 4 (reprezentarea din mijloc).
") R. Engelmann, W. R. Roscher A11sfiihrlic/1es lexikon der Mytlwlogie, voi. li. 1,
col. 1692; A. Furtwăngler, ibid. voi. I. 2, col. 2210-2211.
10
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33) C. /. L. III. 10969; Archaeologiai Erteslto, 30-1910, p. 315, fig. 1; S. Ferri,
Arte romane sul Danubio, Milano, 1933, p. 2"J7, fig. 282 şi p. 218: St. Paulovics, Mannus
26-1934, p, 137; Schumacher, o. c. p. 22, pi. 25, fig. 85.
"') Gr. Tocilescu, Monumentul dela Adamclissi, p. 71- 72, fig. 64-65.
35 ) idem, p. 73. fig. 68.
38 ) idem, p. 74, fig. 69.
• 7) idem, p. 79, fig. 79.
38 1 idem, p. 72-73, fig. 66-67.
'") idem, p. 74, fig. 70.
40) idem, p. 81, fig. 83.
41 )
Fr. Cumont, Catalogue des sculptures et inscriptions antiques des Musees
Royaux du Cinquantenaire, ed li. Bruxelles, 1913, p. 102-105.
42 ) Archaeo/ogiai Erteslto, 30-1910, p. 36, fig, 8; S. Ferri, Arte romane sul Dan11bio,
p. 237, fig. 283.
43) L. Llndenschmidt, o. c.. voi. I. 1864, fa~c. 7, pi. 5, nr. I; Koepp, Die Romer in
Deutschland, p. 78, fig. 73 şi p. 112; C. I. l. XIII. 7765; Schumacher, o. c., p. 37 - 38,

pi. 38, fig. 151; E. Ritterling, Das Kastell von Nieder-Bieber, Berlin 1937, p. 23, Această carte
a lui Ritterling mi-a fost pusă la dispoziţie cu amabilitate de DI. prof. univ. C. Daicoviciu.
44) Ferri, Arte romane sul Reno, p. 232 fig. 144. Fcrri la p. 216, nota 52, se referă,
ca izvor, numai la .Haug, Nr. 31•. Eu, cu regret, însă nu am putut consulta nici aceasra
lucrare.
0 ) R. Forrer; Strassbourg-Argentorate, voi. li. p. 522-523, fig. 310 şi pi. 126.
"J S. Ferrl, Arte romane sul Reno, p. 216 nota 52, la acest grup înşiră şi pe Doris
şi Afrodita de pe friza dela Pergam lS. Reinach, o. c., voi. I. pag. 206 şi 209), căci şi
aceste două persoane îşi sprijinesc picioarele pe corpul de şarpe al gigauţilor, Ia fel cu
Jupiter dela Strassburg. Dar ele nu ţin numai decât aci. 1.Jin potrivă, mişcările lor par
mai de grabă mişcări in lupte. Şi R. Kekule von Stradonitz este de aceasta părere (Uie
griechische Sculptur, ed. 2, Berlin, 1907, p 307 - 310). Deci nu e vorba de o victorie încheiată (de o „călcare cu piciorul"). ci numai din întâmplare se aseamănă cu reprezentările care exprimă biruinţa. Pe ambele reliefuri, numai Doris şi Afrodita stau astfel, ceilalţi
însă nu, pe nici una din reprezentări. Nici giganţii nu par aşa de grozav învinşi dupa
cum ar trebui să fie faţă de felul cum pune Ferri problema.
47) Că micile deosebiri nu trebuie să fie considerate separat ca tipuri nouă de
reprezentare, e suficient să ne referim I<' următoarele cuvinte ale lui Koepp, CGrabdenkmiiler, p. 10): „Auch zwei Steine, die olme allen Zwdfel Kopien eines und desselben
Vorbilds sind und aus derselben Werkstatt stammen, wie die des Romanius und des
Annauso, weisen doch einige kleine Unters:hiede auf, wie in der verschicdencn Haltung
und Ausstattung des Knappen hinter dem Rciter und darin, dass der Unterliegende im eincn
Fall das Gewand um den linken Arm geschlungen hat, was besonders nach cmem griechischen Vorbi Id aussehen ktinnte, im andcren Fall eincn Schild trăgt".
••) Rămische Bildkunst, p. 14-18; GrabdenkmiJler, p. 9-13, 16 şi 17.
48 ) jahrbuch des K. D. Arch. /nst. 10-1895, p. 204.
51l) Arte 1omane s11I Reno, p. 215,
51) V. Pârvan, lnceputurile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti 1923, p. 63, 78, etc.
52) Der Belgrader Kameo, jahrbuch des. D. Arch. lnst, 37-1922, p. 28-29.
53) Cohen, eJ. 2, Vespasian, n. 474; Titus n. 236; Domiţian n. 483.
54) Cohen, ed. 2, n. 501, 508-510; Strack, n. 80, 360, p. 119: după încheierea răz
boiului al doilea; C. Moisil, Monetele împăratului Traian (Buc~reşti, 1930) n. 16-17 (fig.
15-19). Moisll ne arată toate variantele.
55) Cohen, ed. 2. n. 270.
51i) Cohen, ed. 2. Maximinianus n, 615; Galerius, n. 204, etc.
57) Untersuchungen zur rlimischen ReichspriJgung, voi I. Traianus (Stuttgart, 1931),
p. 120, nota 473.
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58) Cohen, ed 2, n. 236. Inamicul se află complect sub cal, Strack la motivul cu călăreţul
victorios care este atât de răspândit. la nota 471 înşiră mai multe date literare. Intre
analogiile înşirate la nota 473 cea mai veche este figura de pe denarul lui licinius Nerva
dela anul 48 în Chr. (Babelon, Voi li n. 23-24): călăreţul învingător duce de păr pe cel
învins. Această reprezentare nu este strâns legată de grupa acum amintită. Datarea monumentul funerar dela Mainz, citat de el (Banner jahrbiicher, 108/109-1902, p. 211, n. 136,
lucrare pe care regret că nu o posed), din epoca „Claudiilor", apoi epoca hellenistică
(dela primii împăraţi; a unor geme (A. furtwăngler, Die Antiken Gemmen, Leipzig, 1900, pi.
25 n. 52-53 şi pi. 27, n. 39-41) nu pot fi socotite ca datări ce se reazimă pe baze
sigure. Koepp (Die romische Bildkunst, Grabdenkmiiler) şi Rodenwaldt (Der Belgrader
Kameo) arată din nou şi hotărî! că dalările timpurii ale lui furtwăngler nu sunt întotdeauna sigure. Aşa dar, se poate că au întrebuinţat încă de timpuriu motivul nostru dar
despre aceasta nu putem fi siguri. Epoca bronzurilor dela Perugia (Petersen, Romische
Mitteilungen, XV. 1900, 314, fig. 21, operă pe care nu o am la dispoziţie) nu o cunosc.
59) Die Romer, p. 83, 87, 111; Conf. şi E. Ritterling, Das Kastell von NiederBieber p, 66-69.
59a) o. c. p 38,
W) F. Quilling asemenea s'a ocupat detaliat de semnificaţia şi importanta reprezentlirii „călcării cu piciorul" (Die /uppitersiiule dts Samus und Severus, Leipzig, 1918), n'am
putut cerceta însă nici această lucrare.
61) jahrbuch des D. Arch. /nst. 37-1922, p. ZT. Cu mai multe date, târzii, privitoare la „călcarea în picioare•.
62) G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques et romains. Musees imp Ottomans,
voi. II. (Constantinople, 1914) p. }16-320; A. Hekler, Beitriige zur Geschichte der antiken
Panzerstatuen (fahreshefte d. Osterr. Arch. /nst. XIX/XX-1919, p. 195, sqq. şi p. 232,
23j, 237).
63) Theodosius, Cohen, ed II. n. 53; Honorius, Cohen, ed. li. n. 44, M. Bernhart, Handbuch zur Miinzkunde der rămischen Kaiserzeit, Halle, 1926, pi. 2.:J, n. 1; Constantinus III.
Cohen, ed. li. n. 5, Bernhart, pi 23. n. 6; lovinus, Cohen, ed. li n. 1, Bernhart, pi. 23,
n. 10; Johannes, Cohen, ed. li. n- 4, Bernhart, pi. 23, n. 12; Avitus, Cohen, ed. 2, n. l,
Bernhart, pl. :i3, n. 16, etc.
64) Cohen, ed. li. n. 511, 512 = Strack, n. 81, 358, = Moisil, nr. 23 (27); Cohen,
n. 406-410 = Strack, n. 366 = Moisil n. 39 [55].
65) Cohen n. 113.
66) Untersuchungen zur rămischen Reichspriigung, voi. I. p. 113, nota 440.
67) Cohen, n. 2J9.
68) Cohen, n. 508-509 = Bernhart, pi. 77, n. 7.
69) Cohen, n. 13-14, 19 (din 48 în. de Chr.).
70) Cohen, n. 8.
71) Cohen, n. 404 [21 în. Chr.]; idem, n. 1-4 (28-27 în. Chr,); idem, n, 8, 360 (20
în. Chr.); idem, n, 358, 484-485 t20 în. Chr.); idem, n. 468 (39 în. Chr.), Cohen descrie sub
picioarele lui Mars un coif şi nu scutul, ori, dacă desemnul este bine făcut, nu are dreptate.
72) Cohen, n. 7.
731 Cohen, n. 16, 48 (41 d. Chr.).
741 Cohen, n. 224.
751 Cohen, n. lt.i7-lll, (74 şi 80 d. Chr.)
761 Vespasian, Coh~n, ed. II. n 239 [7 / d. Chr.] = Bernhart, pi. 86, n. 2 (fig. nr, 6 m.
nr.~); apoi Coh. 272-274 (72-73 d Chr] = Bernhart, pi, 37, n. I 1 [Neptun cu piciorul drept
pc sferă]; Ttfus, Coh, n. 113 [72 -73 d. Chr.], apoi Coh., 391 = Bernhart, pi. 86, n. 5 [fig. n. 6
m. n. 9. Titus în mâna dreaptă cu lancea în mod verch:al, cu piciorul stâng pe o sferă] şi
în sf{1rsit Coh„ 64 [77-78 d. Chr„ Roma şezând pe un scut asemenea îşi sprijineşte piciorele
pe un coif]. Strack sustine spre deosebire de Rodenwaldt că acest tip a existat mai întâiu la
Vrspasian şi apoi la Titus. lntrucât însă ambele monede se referă la acelaş eveniment: supunerea judeei de către Titus la 70 d. Chr., intre cele două monete nu putem admite
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un interval prea mare, chiar şi dacă ele aparţin la doi împăraţi. N'au putut fi executate
decât de acelaş gravor, fiind ambele urmarea influentei artistice orientale. Ele nu pot fi
discutate, deci, decât împreună.
77) Coh., n. !>03-50ll [85-91 d, Chr. în fiecare an] = Bernhart, pi. 77, n. 7; Coh.,
n. 135-137 [85-87 d. Chr] = Bernhart, pi. 85, n. 3.
7RJ Coh, n. 254, 511, 512 = Strack, n. 54, 83, 358 [fig. n. 6 m. n: 8] = Moisil n. 1
[I), 27 [23).
79) Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspriigung, voi. 1. p. 107.
80) Coh., n. 247, 450 = Strack, n. 521, 165 = Moisil n. 26 [33).
81) Coh. Strack, o. c„ voi. I p. 107, 108, 111.
82) Coh., n. 527-528 = Strack, n. 82 = Moisil n. 18 [20].
83) Coh., n. 406-410 = Strack, n. 366, conf. şi p. 113 = Moisil nr. 39 [55].
B4) Coh„ n. 386-390 = Strack, n. 371, conf. p. 118 = Moisil, n 29 [36-37].
85) Coh„ n. 376 = Strack, n. 89 şi p. 118 = Moisil, 25 [29).
86) Coh„ n. 525 = Strack, n. 383 = Moisil, n. 11 [9].
R7) Coh,, n. 120, 118 = Strack, n. 156-157. Moisil, 20[22], 21, etc.
SSJ Coh., n. 39
Bernhart, pi. 84, n. 2
Strack, n. 472-474 şi p. 37, 223.
89) lnşirarea lor v. la nota 63. Ţin se observ că dacă pe original de fapt ar exista
acea încălţăminte pe care o dă Fodor în desemn, atunci acest amănunt ne ar conduce, ln
ce priveşte monumentul nostru, în această epocă târzie [in ultimii ani ai secolului al IV-iea
şi ln prima jum. a sec. al V-lea]. Însă deoarece pe monumentul nostru nu figurează acea
încălţăminte şi nu a existat nici când l'a văzut Fodor [căci monumentul e întreg ln această
parte], nu putem accepta desemnul lui fodor pentru ca sprijiniţi pe acest amănunt să datăm
monumentul dela Grădişte intra epocă aşa de târzie.
90) jahrbuch des D. Arch. Inst„ 37-1922, p. 27.
YIJ Untersuchungen zur romischen Reichspriigung, voi. I. p. 113.
92) jahreshefte des osterr. Arch. Institut. val. 19/20-1919, p. 193-194.
93) S. Ferri, Arte romane sul Reno, 215-216, în legiltură cu reprezentările de
luptă ale călăreţului cu pedestrul, de pe monumentele funerare, din ţinutul Rinului,
face observaţia foarte justă că or cât ar fi de sigur că această reprezentare are ca prototip
monumentul funeral lui Dexileos, fiul lui Lysanias [414-394 în, Chr.], totuşi nu ar fi greu
de demonstrat că nDexileos· nu tste de loc un punct de plecare, nici o creaţie, pentrucă motivul invingatorului care calcă in picioare pe învins apar ţine dtja artei asiriene şi perslrne
cum e relieful dela Bisutun al lui Dariu din s~c. Vi. în Chr. [Fr. Sarre, lranische Felsreliefs
und Alterthiimer, pi. XXXV; Fr. Sarre, Die Kunst des alten Persien, Ber:in, 1922, pi. 3, aceasta
cartă din urmă a lui Sarre mi a fost pusa la d1spozitia cu amabilitate de Dl prof. univ.
Cor Petranu]. pe care domnitorul calea cu piciorul stâng pe regele duşmanului care stă
pe spatele şi ridică picioarele în sus până la genunchiu, iar cu mttnile ridicate cere indurare [reprezentarea depe pi. 52. dm Sarre, u1e Kunsr, citată de Ferri nu se ţine strict
aici fiindcă regele nu calcă pe inamicul cu care stă ln luptă, ci pe un alt, care e mort]
sau cum este relieful I. sasanid dela Naks i tfostem, pe care caii lui Ardasir şi Ormyzd se
sprijincsc cu câte un picior pe capul lui Artaban şi Ahriman (Fr. Sarre, Jranische Felsreliefs pi. V). De fapt o aflăm şi în arta egipteană. Amenophis al II-iea [1449-1446 în. Chr.]
de ex. [ln acea pictură în care el e reprezentat ln braţele unei divinităţi] îşi sprijineşte
picioarele pe o scândură care stă pe spatele unor prizonieri îngenunchiat şi legat cu
mttnilc la spate [G. Perrot, - Ch. Chipiez, Histoire de l'art, voi. f. Paris, p. 1882, p.
279, fig. 175). Se pare că o variantă a acestei concepţii este şi acel relief persian in care
tronul marelui împărat se sprijineşte pe umerii unor indivizi [Perrot-Chipiez, o. c., voi.
V. p. 794, fig. 470], sau acel rt!lief dela Naks i Rustem [Fr. Sam~. lranische Felsreliefs,
pi. III] de deasupra uşii mormântului unui Achmenid, pe care relief împăratul, care aduce
jertfe pc un altar, e reprezentat stând pe un suport, ţinut pe brate de nişte sclavi.
94) Cohen, ed. li. n. 504 [177 d. Chr ], Bernhart, pi. 35, n. 10: Jupiter întors spre
stânga, cu mâna stângă întinsă orizontal înainte, cu dreapta ridicată în sus - la fel cu
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mânii călăreţilor cu lancea - stă gata să lovească ln Inamicul de dinaintea lui
mult mal mic şi neînarmat pe a cărui picior stâng calcă. lnvinsul se ridică putin cu partea
superioară a corpului, cu cotul stâng se reazimă pe p3mânt, Iar mâna dreaotă, puţin ridicată în sus, o întinde spre Jupiter. Piciorul stâng se află aproape complet pe pământ;
cel drept e ridicat dela genunchi în sus.
95] jahrbuch des D. Arch. Inst. 37-1922 p. 25.
96] Archaeologiai Erteslto, 46-1932/33 p, 18-21.
97] A. Springer, Die Kunst des Altertums. voi. I. ed. 10, Leipzig, 1915, p. 58, fig. 133;
H. Schăfer - W. Andrae, Die Kunst des a/ten Orients, Berlin, 1925, Propylăe11 Kunstgeschichte. vot. li. p. 454.
98] Springer, o. c., p. 59 fig. 138; Schăfer-Andrae, o. c., p. 465.
99] Schăfer-Andrae, o. c, p. 183.
HXi] Perrot-Chipiez, o. c., voi. I. p 279, fig. 175; p. 127, fig. 85: p. 22, fig. 13; p. 277,
fig. 174: p. 443, fig. 254: fr. w. Freiherr von Bissing, Denkmiiler iigyptischer Sculptur
[MUnchen, BruC'kmann] pi. 2, 15, 16, 16a, 18, 33, 33a. 76, 78, 79, 8'3, ~7. 90, 91a, 92, 93.
93a, !-l5, 98, 101: Springer. o. c„ voi. I. p, 48, fig. 112; Schăfer-Andrae, o. c., p. 182, 183, 185,
2/1, 212. 238. 241, 243, 246, 247. 254. 288, :t89, 346, 351, 356, 359, 366-369. 376. 377, 440.
101] Perrot-Chiplez: o. c , voi. li. pi. 10; E. Mahler, Babylonia es Assyria, Budapest.
190fi, p. 157, 93,· Schăfer-Andrae, o. c„ p. 454, 456. 457, 477, 487, 488, 506, 507, 524, 526,
529-531, pi. 32.
102] Perrot-Chipiez, o. c., voi. V. p. 790, fig. 469, p. 794, fig. 470, p. 795, fig. 471,
p, 775, fig. 463, p. 776, fig 464; Springer. o. c, voi. !. p. 100, fig. 214,· Schăfcr-Andrae,
o. c., p. !!51, 570; Fr. S:irre, Jra11ische Felsreliefs, p. 111, VII, XI. XXIII-XXV, XXXV,

XXXVIII, XXXIX, XLII, XLV.
103) Reinach. o. c„ voi. I. p, JOI, voi. li. p, 160, 267, 438, voi. III. p. 169, 35'2, 353; Dahrcmberg-Sagllo. o. c. voi. IV//, p. 54, fig. 5299; Roscher. o. c. voi 111//, p, 157; Furtwănglcr,
o. c., voi. 111- p. 453-458; Rodenwaldt, jalzrbuch des D. Arch. lnst. 37-1922, p. 17-38;
P. Bienkowski, Les celtes dans Ies arts mineurs grcco-romains, Cracow. 1928, p. 197-198,
fig. 261-262; Koepp, Die Ramer in Deutschland, p, 78, fig. 73, p, IO'i. fig. 98; Kocpp,
Die Orabdenknwler, pi. XIII. fig. 1.
104) Cohen, cd. li, n. 504 = Bernhart. pi. 35, n. 10; conf. nota 94 [177 d. Chr,\.
105) jahreshefte des Osterr. Arch. lnstitutes. voi. XIX/XX-1919. p. 230, fig. 158 şi
p. 233, fig. 161 apoi p. 235.
106) Coh„ n. 39
Bernhart, pi. 84, n. 2
Strack. n. 472-474 [115-116 d. Chr.];
Coh,, 406-410
Strack, 366, Coh , 386-390
Strack, 371, Coh. 376 == Strack, 89;
Coh., 501, 508-510 = Strack, 80, 360, {după războiul al doilea, inccpând cu 107-108]:
Coh., 254, 511, 512 = Strack. 54, 83, 358; Coh. 527-528 = Strack, 82 [după primul răz
boiu, intre anii 102-105).
107J Coh., 503-508 = Bernhart, pi. 77, n. 7 [85-91 d, Chr. în fiecare an].
l()!J Coh., 391 = Bernhart, pi. 86, n. ?I.
IO!JJ Coh„ 239 = Bernhart, pi. 86, n. 2 (71 d. Chr.J.
llOJ Coh., 225 [nu se vede decât mâna dreaptă a judeeiJ.
'"J j. Hampei, Altertiimer der friilzen Mittclalter in Ungam voi. III, pi. 292 şi 29i:
Arch. Ert., 4-1884, p. 8, fig. 3, p, 11, fig. 5; voi. 35-1915, pi. I.
111) Arch. Ert. 34-1914 p. 89-92.
113) Drexel. Ober den Silberkessel von Oundestrup.
jalzrbuch des !(. D. Arcl1. Ist„
30-1915, pi. 1 şi p. 1-36.
114J idem, p. 19 nota 1.
116J Arch, Ert., 34-1914, p. 9.
110J O. Tocilescu, Monumentul dela Adamclissi, p. 67, fig. 56.
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111J Reprezentarea de pe placa mică de piatră a lui Menes-Nar-mer (Fr. W. Freih.
von Bisslng, Denkmaler agypt. Sculptur, pi. 2; Schăfer-Andrae, o. c„ pi. 1aJ şi p. 578].
Probabil că aceasta este cea mai veche prezentare a acestei reprezentări. tmpăratul. cu
coroana Egiptului superior. mergând spre stânga, în stânga ridicată în sus tine un buzdugan, iar cu dreapta prinde de păr pe inamicul din fata lui care stă în genunchi, cu spatele
spre el şi care Iasă jos mânile în formă de predare.
118) Arch. Ert. 35-1915, p. 374; 36-1916. p. 28-29 şi p. 40, apoi Arch. An:eiger.
40-1925 col. 303-304.
mJ Getica, p. 480.
" 0J Lui Finăly îi pare foarte curios că Dacii au cioplit ln marmoră stampila mărită
a Legiunii a /III-a Flavia Felix. Să ne gândim însă la un fapt. Acest semn se afla atât
pe signunz-ul legiunii. pe cărămizile făcute de ea. cât şi pe toate lucrurile care îi apartineau. Dacii au considerat. deci. acest semn al Legiunii ca cel mai caracteristic. poate că
l'au privit ca totem al legiunii. Din cauza aceasta l'au reprezentat pe monumentul „comemorativ•. Ei nu au cioplit, deci, în marmoră sigilul legiunii ci cel mai caracteristic semn
oficial, semnul care înaintea Dacillor reprezenta legiunea îns~şi.
mJ Conf., Ritterling, Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopadie, voi. XIl/2 col. 1540-1542.
"'J Nu este imposibil ca, dacă, pe lângă legiunea a IV F. F., au luat parte şi alte
trupe, să fi figurat şi numele acestor trupe pe monument. La săparea laturii de Est va
trebui să fim cu băgare de seamă, căci aci ne putem aştepta la eventuale descoperiri.
care ar putea arunca o lumină vie asupra fortelor armatei romane care au luptat cu Dacii.
""J Deosebirile acestuia din urmă, fată de alte monumente apartinătoarc artei provinciale din epoca imperială mai noul!, o simţim mai bine atunci când îl comparăm cu
reliefurile de pe Tropaeum Traiani, căci nici acesta nu se deosebeşte prea mult [nici ca
epocă nici in ce priveşte felul cxecutii] de monumentul dela Grădişte.
124) Getică. p. 624.

EIN DAK/SCHES RELIEF AUS DER DAKENBURG
VON GRADIŞTEA-MUNCELULUI

(AUSZUG)
Die alten Beschreibungen und Zeichnungen (Abb. 3-4) von Andreas
Fodor von Lugoş und J. F. Neigebaur beweisen, dass das jetzt im Devaer
Museum aufbewahrte Relief (Abb. J) in der Burg von Grădiştea-Muncelului
gefunden worden ist und zwar neben der ostlichen Burgmauer. Aus den
Clrtlichen Verhăltnissen lăsst sich mit grosser Wahrscheinlichkeit folgcrn, dass
das Relief nicht zur Aussen, - sagen wir, biirgerlichcn Siedlung gehort hat,
sondern in der eigentlichen Burg auf der Burgmauer gestanden ist. Wie die
Abb. 2 zeigt, ist in der Mitte der Riickenflăche der Steinplatte eine senkrechte
Rinne von halbkreisfărmigen Querschnitt eingegraben. Wenn man beriicksichtigt,
dass sowohl der ebene, als auch der vertiefte Teii der Riickenflăche mit dergleichen Sorgfalt behauen ist, wie die Oberflăche der Seitenwănde und der
gegeniiberliegenden Wand der Platte, wenn man weiterhin in Betracht zieht,
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dass die Platte i.iberall von gleichartiger Patina bedeckt ist, so ist es augenscheinlich, dass alle Oberflăchen gleichzeitig behauen worden sind und dass
auch der halbkreisfOrmige Einschnitt nicht spăter, also nachtraglich ausgehauen worden ist. Wir konnen es deshalb als wahrscheinlich ansehen, dass
das Relief seinerzeit nicht bis zur Hălfte în die Mauer eingelassen gewesen ist,
sondern an eine Saule von kreisfOrmigen Durchschnitt angelehnt aufgestellt
war. (Jeder Ausfliigler bewundert die Bruchstiicke solcher Saulen im siidostlichen Winkel der Burg.)
Neben diesem Relief ist auch noch ein anderes gefunden worden. Auf
Grund von Neigebaurs Skizze, vermutet O. Finaly und nach ihm ebenso
V. Pârvan, dass dieses zweite Relief eine in Marmor gemeisselte vergrosserte
Kopie des Ziegelstempels der Legio IV Flavia Felix darstellt. Es erscheint
Finaly zwar sehr eigentilmlich, dass die, die das Relief angefertigt haben,
gerade einen Ziegelstempel nachgebildet haben, er deutet dies dann aber
doch so, dass sie mit der Nachbildung des Ziegelstempels irgend eine Niederlage der Legion verewigen wollten. Anbetracht dessen, dass die beiden Reliefs
nahe beieinander zum Vorschein gekommen sind, und beide je einen Sieg
versinnbildlichen, konnen wir annehmen, dass sie seinerzeit tatsăchlich nebeneinander aufgestellt gewesen sind. ja es konnen eventualle auch andere
Reliefs noch neben ihnen gestanden haben, so dass die erwăhnte Stelle der
ostlichen Burgmauer cin aus mehreren nebeneinander aufgestellten Reliefs
bestehendes Denkmal zierte, das irgend einen grosseren Sieg der Daken
darstellte und verewigte. Wenn Finalys Ansicht zutreffend ist, dann kann
dieses Relief nur zwischen 86-105 n. Chr. entstanden sein. Frilher nicht,
weil die durch Vespasian im Frilhjahr 70 aufgestellte und zuerst în Burnum
(Dalmatien) stationierte Legion um das jahr 86 nach Moesia Superior kommandiert worden ist, so dass es damals zum ersten Mal zwischen ihr und
den Daken zu ernsteren kriegerischen Zusammenstossen gekommen sein kann~
Spăter kann das Relief nicht entstanden sein, weil die Burg im Feldzug von
105-107 endgilltig zerstort worden ist. Auf jeden Fall milssen wir es als
sicher ansehen, dass diese Reliefs zur Erinnerung an die Zurilckschlagung cines
solchen romischen Angriffs angefertigt worden sind, an dem die Legio IV
Flavia Felix auch teilgenommen hat und wăhrend dessen sie eine schwere
Niederlage erlitten hat. Diesbezilglich miissen wir în erster Liaie an die
siegreiche Beendigung des gegen Domitian zwissen 85-89 n. Chr. gcfilhrten
Krieges denken. Der Feldzug Traians von 101-102 n. Chr. kommt erst în zweiter
Linie în Betracht, denn obzwar dessen Abschluss vom Gesichtspunkt Dezebals
aus betrachtet, gleichfalls noch als ein nicht unbedeutender Sieg aufgefasst
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werden kann, so miissen wir andrerseits doch wieder fragen, ob Dezebal, der
dazumal seine ganze Kraft und Zeit auf die Wiederbefestigung der Burgen
wenden musste, die notwendige Zeit und Arbeitskraft fiir die Ausfiihrung
dieses Denkmals, das die Verteidigungsmoglichkeit seines Landes faktisch
nicht, sondern hochstens moralisch und seelisch steigern konnte, wird haben
eriibrigen konnen ?
lch habe in der mir zur Verfligung stehenden Fachliteratur nur ein
einziges unsern Relief unmittelbar analoges gefunden: das Karlsruher Relief
Nr. C. 3499 (Abb. 5). Leider kenne ich nicht die ganze auf dieses bezugliche
Literatur. lch kenne allein S. Ferri 's kurze Bemerkungen, der von dem Relief
nur soviel sagt, dass es „juppiter e mostro anguivo" widergibt und der es
- Wie den einen Oiganten niedertretenden juppiter des Strassburger crux s(;ni
und die in ăhnlicher Handlung dargestellte Aphrodite und Doris vom Fries des
Altars von Pergamon - fiir eine hellenistische, romische Paralelle des einen
Besiegten niedertretenden Siegertypus ansieht. Das Karlsruher Relief ist abgesehen von der umgekehrten Anordnung der Figuren - eine bis in die
kleinsten Einzelheiten iibereinstimmende Variation unseres Reliefs. Die einzelnen
Korperteile der in der linken Ecke des Karlsruher Reliefs zu Boden gesunkenen
Oestalt stimmen so sehr mit den entsprechenden Korperteilen der kleineren
Figur unseres Reliefs, ja sogar auch mit der Korperhaltung der Besiegten, wie
sie in der Szene „Sieghaft dahersprengender Reiter-zusammenbrechender
Besiegter" auf Oarbstelen dargestellt werden, uberein, so dass wir die auf
dem in Rede stehenden Karlsruher Relief zusammensinkende Figur nicht flir
eine Schlange oder einen Oiganten, sondern nur flir cine menschliche Oestalt
halten konnen. Nachdem aber auf keinen einzigen Relief neben der stehenden
Figur irgend ein Attribut zu finden ist, auf Grund dessen wir mit unzweifelhafter Sicherheit folgern konnten, dass die stehende Figur juppiter darstellt,
konnen wir keine der beiden Darstellungen fiir die des Oigantenniedertretenden
juppiter halten, sondern in ihnen nur einfach je einen Sieg symbolisierende
Darstellungen sehen.
Wenn wir das Relief von Grădiştea-Muncelului, von dem hier die Rede
ist, mit den i.ibrigen ihm mehr oder weniger ăhnelnden Denkmălern und Munzbildern (Abb. 6.) vergleichen, kommen wir zu dem Ergebniss, das8 es sowohl
bezuglich der Raumaufteilung und der Oruppierung der Figuren, einigermassen
sogar auch betreffs der Bewaffnung und der Bekleidung, wie auch bezuglich
der Tatsache, dass die Figuren je nach ihrer Bedeutung in verschiedenen
Dimensionen entworfen und alle in vollem Profil (eine Hand, ein Fuss) dargestellt sind, sich am engsten an die vom Ende des ersten nachchristlichen
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jahrhundert, aus der Zeit der Flavier stammenden, und hauptsăchlich in der
Rheingegend vorkommenden Reliefdarstellungen des siegendcn Reiters-besiegten
Fusskriegers, wie auch an einigc Miinzbilder der Flavier und Traians anschliesst. An diese schliesst es sich viei enger an als an irgendwelchc anderen
Kunstwerkc. Ein unmittelbare;; Vorbild hat es aber auch unter ihnen nicht.
Da unser Denkmal nun aber eine so schwache Arbeit darstellt, dass es unwahrscheinlich ist, dass es das Ergebniss eines selbstăndigen Entwurfes sei,
und weil weiterhin auch die aufgezăhlten Paralellen keine originalcn Schopfungen sind, sondern die Kopien schon vorhandener Standbilder oder Reliefs,
ki"jnnen wir nichts anderes sagen, als dass unser Relief nach einem schon
stark von ostlichem Geist durchtrănkten, aus dem nahen Osten stammenden
hellenistischen oder romischen Standbild oder Relief, beziehungsweise nach
einem von einem Meister ostlicher Denkart filr irgend cine nahegelegene
romische Provinzstadt (Moesia) in der Zeit der Flavier hergestellten Siegesstandbild odcr Rt!lief zwischen 86 und 105 n. Chr. mit ăhnlicher Tendenz angefertigt worden ist.
A. F.
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Preistoria fiind o ştiinţă istorică ale cărei documente de bază sunt datele
materialele arheologice, prima temă a cercetării preistorice a unei regiuni
sau ţări nu poate fi, dacă cercetătorul vrea să fie atent a nu începe cu sfârşitul, decât adunarea şi clasificarea cât mai strânsă a însuşi materialului documentar cu care el, sau alţii după el, va avea de operat în reconstituirile de
istorie politică sau culturală. Aceasta înseamnă totodată că Preistoria este în
temeliile ei metodice o ştiinţă inductivă, ale cărei concluzii nu pot constitui
o cunoaştere pozitivă decât în măsura în care ele se desprind în chip necesar din studiul datelor şi materialelor arheologice. Dacă o speculaţie pendulând nemetodic, în încercări pripite de pătrundere a celor mai adânci rosturi
ale vieţii preistorice, între inducţia unor fapte reduse la număr şi deducţia
în virtutea unor concepte împrumutate din alte domenii de cercetare a unor
concluzii atrăgătoare dar necontrolabile, poate fi o ocupaţie puţin laborioasă.
Adevărata Preistorie trebue să înceapă cu organizarea şi cunoaşterea amănun
ţi tă a materialului ei documentar de bază. Acest fel de a vedea este definitiv
stabilit şi recunoscut în toate ţările în care Preistoria este socotită drept
parte integrantă a istoriei naţionale şi universale. V. O. Childe, profesorul de
Preistorie dela Universitatea din Edinbiirgh (Anglia) şi un arheolog al cărui
renume mondial se datoreşte în egală măsură studiilor sale de amănunt şi
cuprinzătoarelor sinteze pe care Ie-a încercat, stabileşte în chip hotărît prima
propoziţie metodică a Preistoriei astfel 1) : „Primul pas pi! calea transformării
arheologici într'o ştiinţă a fost să se stabilească o clasificare sistematică şi
relevantă pentru materialele ci". Şi apoi mai departe, având în vedere numai
latura de chronologie: „Arheologia nu poate să adauge ceva la Istorie sau să
devină Preistoric câtă vreme materialul ei nu este aranjat în ordinea istorică
şi în succesiunea temporală justă". Iar E. Sprocklzoff, autorul unei serii de
şi

1
Chaogiog methods and aims in Prehistory,
)
„Pcoceediogs of the Prehistoric Society• pe 1935,

adresă preiidentială tlpllrită
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solide şi apreciate monografii asupra unor grupe importante de materiale
preistorice şi profesor de Preistorie la Universitatea germană din Marburg/L.,
aminteşte 2) formula concisă a lui T/1. Mommsen, a cărei topică subliniază atât
de latin gândul marelui istoric al lumii antice: „Este temelia ştiinţei istorice
de a se pune în ordine arhivele trecutului". Cât de necesar se aplică acest
lucru şi la Preistorie, ca la orice ştiinţă istorică, este evident.
Se cuvine aşadar să începem şi noi în cercetarea Preistoriei Ţării noastre cu începutul, şi nu cu sfârşitul, şi să ne străduim în primul rând să
ordonăm materialul documentar, să căutăm a-1 înmulţi în chip avizat
acolo unde lipseşte sau este insuficient, să ne dăm exact seama de natura şi
caracteristicele lui, de poziţia lui chronologică şi de primele concluzii de fapt
pe care o astfel de tratare le impune.
Dacă în ceace priveşte epoca neolitică a Transilvaniei suntem în măsură
a ne face cât de cât, nu fără unele lacune totuşi, o părere generală asupra
aspectelor de civilizaţie documentate aici 9), asupra succesiunii lor în timp şi
a legăturilor lor de stil cu ţinuturile învecinate, nu tot aşa stă situaţia cu
privire la epoca de bronz timpurie şi mijlocie. Cauzele acestei stări sunt de
mai multe ordine. Drept o cauză de ordin extern putem considera interesul
acordat până de curând de către specialişti mai mult neoliticului de cât bronzului acestei provincii; urmarea acestei împrejurări a fost pe de o parte o
mai puţin adâncită studiere a documentelor din epoca de bronz existente în
colecţiuni, pe de altă parte o mai puţin activă adunare a lor prin săpături şi
altfel. Dar este pentru stadiul înapoiat al studiului primelor despărţiri ale epocii de bronz din Transilvania şi o cauză mai adâncă. Epoca de bronz fiind,
mai ales datorită rolului de seamă pe care îl joacă acum unele materii prime
relativ rare (în primul rând arama, cositorul şi antimonul), vremea unor intense
relaţiuni comerciale, studiul cât de sumar al vieţii din această vreme nu se
mai poate face numai pe baza cercetării aşezărilor, cum se întâmplă de obiceiu pentru neolitic, ci este nevoie de o atentă considerare şi a resturilor
păstrate în morminte, în depozite şi în ateliere. Nu mai vorbim de nevoia
studierii eventualelor zăcăminte de materii prime şi a posibilei lor exploatări
preistorice. Ori în momentul de faţă ne aflăm, în ceace priveşte epoca de

>) Die germanlschen Vollgriffschwerter der jiingereo Bronzezeit (Rom.-Germ.
Forschungen 9), 1934. p. 3.
"J Vezi informatia cu privire la neolitic la H. Schroller, Die Stein - und Kupferzeit
Siebenbiirgi-ns (Vorgeschichtliche Forschungen 8), Hl33, şi la /. Nestor, Der Stand der
Vorgeschichtsforschung in Rumănien (22 Bericht d. rom.-germ. - Kommision 1932), 1~33,
p. 31 sqq. Această din urmă lucrare va fi citată de acum înainte aici prescurtat fară
numele autorului, ca .stand".
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bronz timpurie şi mijlocie din Transilvania, în situaţia de a nu avea cercetate
decât câteva aşezări situate mai ales în vestul provinciei şi a dispune în rest
de câteva descoperiri funerare izolate şi întâmplătoare şi de câteva depozite
sau obiecte izolate de metal.
Până la completarea prin săpături şi printr'o atentă adunare a materialului găsit întâmplător a documentării cerute de un studiu mai adânc al epocii
de bronz în Transilvania, sunt necesare unele lucrări preliminare. ln primul
rând este nevoie de a se pune la îndemâna cercetătorilor viitori o sumarizare
a materialului existent şi o sintetizare critică a rezultatelor obţinute până în
prezent prin studiile, câte există, făcute asupra sau pe baza acestui material.
Numai în acest fel un cercetător, scutit de munca unei informaţii migăloase
şi răpitoare de timp, îşi va putea îndrepta preocupările şi munca spre o împlinire şi adâncire a celor deja cunoscute. Această muncă a trecerii critice în
revistă a materialului deja existent şi a discuţiunilor la care el a dat naştere
a încercat-o autorul rândurilor de faţă pe scurt şi în cadru mai larg înlr'o
lucrare anterioară').
ln mod special şi amănunţit ea a fost reluată de Dr. D. O. Popescu,
al cărui studiu privind epoca de bronz în Transilvania va vedea, sperăm, în
curând lumina tiparului.
Este necesară în al doilea rând o cât mai limpede şi ascuţită formulare
a problemelor pe care epoca de bronz a Transilvaniei le pune şi în legătură
cu ţinuturile învecinate, în primul rând cu Europa centrală, mai bine cunoscută şi de mai mare importanţă istorică în desvoltarea civilizaţiei europene.
Transilvania face parte dintr'un centru important al civilizaţiei bronzului
european, centru a cărui influenţă se socoteşte, chiar cu o oarecare înclinare
spre exagerare în ultimul timp, a fi fost una din cele mai puternice şi hotă
rîtoare. Este vorba de acel centru numit fără îndreptăţire al „ bronzului ungar".
ln legătură cu datele metodice şi de organizare a muncii ştiinţifice însemnate mai sus am arătat, într'un studiu asupra topoarelor de luptă ornamentate din bronzul mijlociu transilvan care se va tipări în alt loc•), cum
se comportă ca tipuri, ca timp şi c1 răspândire una din armele autohtone ale
bronzului transilvan. In cele ce urmează vom încerca, pornind dela o sabie
de bronz găsită în Hunedoara, să cercetăm unele efecte ale influenţei Europei centrale şi sudice asupra bronzului transilvan.
'J Stand, p. 79 sqq.
1
J Die verzierten Streilăxte mit Nackeoscheibe aus West-Rumănien, in nPests•hrift
fUr G •.v Me1hart", Frankfurt/M. 1!:1;)7.
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In Muzeul judeţului Hunedoara din Deva se află păstrată o sabie de
bronz, inventariată sub No. 3414 şi găsită, în condiţii care nu ni s'au transmis, în comuna Boiu din jud. Hunedoara. Fostul director al Muzeului, I. Mallasz, ne dăduse pe vremuri, când am văzut pentru prima dată sabia (în anul

Fig. nr. I

a. Boiu.

Fig. nr. I b. Boiu.

1929), informaţia că ea ar proveni chiar din Deva, de pe Dealul Decebal.
Cu această indicaţie de provenienţă am citat sabia în lucrarea noastră mai
veche amintită, la nota 4, mai sus. Rugând pe noul director al Muzeului, D-l
Oct. Floca, care a supus întreg materialul aflat în Muzeu la o revizuire sistematică, să cerceteze mai de aproape datele privind provenienţa acestei săbii,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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D-sa a stabilit următoarele fapte: în vechiul inventar al Muzeului stă notat
că sabia s'a găsit în localitatea „Boj-Bun"; mai târziu Mallasz a interpolat la
acest post localitatea „FelsC>-Boj". Pe de altă parte, pe lama săbiei, pe care
D~I Floca a avut bunăvointa să ne-o pună la dispoziţie pentru studiu, este
scris cu creion albastru „Boj-Bun". In Jud. Hunedoara sunt două localităti
cu numele de Boj pe ungureşte şi de Baiu pe româneşte : una la vest-nordvest de Deva, având două cătune, Baiul-de-sus şi Boiul-de-jos (pe hărtile
vechi FelsC>-Boj şi Als6-Boj), alta la est-nord-est de Deva, numită pe hărţile
vechi „Boj-Bun". Pe câtă vreme aşadar indicatia primă din inventar se referă
la acest din urmă Boiu („Boj-Bun "), cea adăugată mai pe urmă de Mallasz
ne trimite la celălalt Boiu, anume la Boiul-de-sus. Şi la „Boj-Bun" şi la
Baiul-de-sus sunt cunoscute încă de mult statiuni preistorice 0). O notită păs
trată în volumul prim al monografiei Jud. Hunedoara 7) lămureşte chestiunea
provenienţei săbiei noastre. Acolo se spune că la „Boj-Bun", pe dealul numit
„Măgulicea" (nu „Măguricea" cum transcrie Marţian), s'a găsit printre alte
lucruri şi o sabie de bronz. Altă sabie de bronz decât a noastră nu este
cunoscută ca provenind dela Boiu; în potrivire deci cu prima notare din inventar şi cu inscripţia de pe sabie, această piesă s'a găsit pe dealul numit „Mă
gulicea" din comuna Boiu („Boj-Bun"). Acest Boiu este aşezat nu departe de
Geoagiu-de-sus şi la ca. 8 km. spre nord-nord-est de cunoscuta statiune
preistorică din malul Mureşului dela Turdaş.
Necunoscând nimic cu privire la împrejurările în care sabia a ieşit la
iveală, suntem siliti să o tratăm ca pe o des_;operire izolată şi întâmplătoare.
Sabia dela Boiu,' Fig. 1 şi PI. 1/1, ni s' a păstrat relativ bine; o parte
din lamă, înspre vârf, este ruptă; nu putem să ne facem o idee exactă despre
lungimea porţiunii care lipseşte deoarece partea aceasta a lamei, îngustă şi
groasă, este conturată de linii aproape paralele, care se apropie deabia simţit
una de alta; ni se pare totuşi că partea care lipseşte nu va fi fost mai lungă
de 1O cm., dar nici mai scurtă de 6 cm. Lama s'a rupt la locul unei îndoituri vechi, ale cărei urme se văd în uşoara curbare înainte (resp. înapoi) a
capătului fragmentului actual. Era şi de neînlăturat ca aceste lame înguste
şi lungi să nu se îndoaie la loviturile mai puternice. La capătul de sus, la
mâner, partea care lipseşte, fiind ruptă tot din vechi în dreptul găurii care
străbătea limba mânerului, este mai uşor de calculat ţinând seama de împrejurarea că perforaţia izolată din limba acestor săbii era aşezată cam la mijlo•) Cf. I Marţian, Repertoriu arhe)logic pentru Ardeal, Bistrita 1920, sub verbls.
') Hunyadvarmegye Tt>rlenett>. Kiadja a varmegye kt>zt>nsege, I, Budapesta 1002, p. l:.J.
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cui limbii; lipseşte aşadar aici un fragment lung cam de 3 cm. Găurile de
nit din placa lărgită a mânerului sunt rupte şi ele din vechi, într'o parte mai
mult, în cealaltă mai puţin.
Bronzul are o culoare galben-deschisă, ceace indică de obiceiu un procent ridicat de cositor; o analiză cantitativă a acestui bronz nu s'a făcut încă.
Astăzi el este acoperit cu un strat gros de „patină", carbonat de cupru, de
culoare verde deschisă cu luciu mat. Din cauza condiţiilor de zacere în pământ
patina are pe alocuri, pe una din feţele săbiei, o culoare ceva mai închisă.
Pe această parte observăm şi urme de pământ galben-castaniu. La mâner
limba şi marginile plăcii lărgite sunt pătate pe locurile unde au stat plăselele
(de os sau lemn) cu negru. După aceste urme se vede că plăselele au stat
pe placa lărgită în aşa fel, încât atingeau şi eventual acopereau chiar în parte
decorul, lucru care pe una din laturi este indicat şi de faptul că găurile pentru
niturile care fixau plăsele ating aproape decorul.
Din punct de vedere al formei sabia a fost în partea de jos o lamă groasă
şi îngustă, de secţiune rombică. Lăţimea ei minimă este acum la ruptură de
5,5 mm. Lama merge lăţindu-se şi îngroşându-se uşor în sus. La o distanţă convenabilă de vârf ea se lăţeşte brusc de amândouă părţile ale crestei ei mediane:
este punctul de maximă lăţime a lamei propriu-zise: 4,7 cm. Creasta ajunge
aici grosimea ei maximă de 1 cm. şi apare mai reliefată din cauza subţierii
:.Gncave a lamei de ambele părţi ale ei: lama capătă aici astfel o secţiune în
formă de romb cu laturile concave (vezi Fig. I). Partea lăţită a lamei este
nesimetrică: o jumătate (de o parte a crestei) este mai lată, cealaltă mai îngustă; este evident o greşeală de modelaj a fabricantului. După o uşoară
sugrumare lama se lărgeşte din nou pentru a forma placa mânerului, care se
continuă apoi cu limba mânerului, mult îngustată. Placa mânerului, stricată la
găuri acum, a avut, reconstituită, o lărgime maximă de 4,7 cm. Este posibil însă
ca la început placa să fi fost mai largă şi să fi fost îngustată în urma ruperii primelor găuri de nit. Găurile de nit actuale ar fi în acest caz secundare. Toată regiunea mânerului, cu placă cu tot, este subţiată; creasta lamei se continuă însă,
atenuată, până pe limba mânerului. Mărginite plăcii de înmănuşare sunt subţiri,
chiar tăioase, şi mt au ramă, nu au adică mărginile ridicate pe amândouă părţile,
cum vom vedea că se întâmplă la multe alte săbii cu limbă de mâner. Limba
mânerului este îngroşată prin raport la placa mânerului şi are de amândouă
părţile mărgini foarte uşor ridicate şi puţin neregulate (ramă), produse prin
ciocănire. Lăţimea ei este la bază de 2,3 cm„ la capătul rupt de 2,45 cm.;
limba se lărgea deci uşor în sus. Lungimea porţiunii păstrate din ea este de
2,9 cm.
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Lungimea aduală a întregei săbii este de 42,6 cm.; socotind şi părţile
sabia va fi avut o lungime maximă de 42 16+10+3 cm., deci ca.55,6 cm.
Decorul este gravat şi constă (vezi Fig. 1) din câte două spirale simple
alăturate şi înfăşurate strâns; pe una din fete spiralele sunt legate cu o linie
adăugată în urmă, aşa ca să se nască o spirală dublă (în S) Spiralele sunt
înrămate de haşuri foarte fine şi de o linie, în aşa fel însă, încât haşurile
sunt cuprinse prin ficţiune într'o bandă delimitată spre interior în parte de
însăşi linia exterioară a spiralelor şi ale cărei capete sunt întoarse jos înapoi,
adunându-se apoi într'un triunghiu care închide decorul. Spiralele sunt strânse
şi au câte 1O învârtituri fiecare ; ele au fost trase probabil cu compasul cu
sfoară. De amândouă părţile ale crestei mediane a lamei sunt gravate, pornind
paralel cu laturile triunghiului ce închide decorul plăcii mânerului, câte trei
linii care subliniază de departe conturul şerpuit al lamei. In felul acesta se
naşte un ornament în formă de „leduncă" sau „lanţetă". Cele două tăişuri
însfârşit sunt însoţite de sus până jos de câte o linie lată şi puţin adâncă,
gravată la o distanţă de tăişuri variind între 3 şi 5 mm. Tăişurile sunt ascuţite de amândouă părţile.
Sabia a fost turnată, ca de obiceiu după un model de ceară făcut într'un tipar de piatră sau lut, sau modelat cu mâna liberă. Pe modelul de ceară
s'a gravat decorul, după aceia modelul s'a îmbrăcat într'un strat subţire
de lut fin; când acesta s'a uscat, faţa lui interioară luând exact forma mode~
lului de ceară, totul s'a îmbrăcat într'un strat mai gros de lut şi apoi s'a
ars. La ardere ceara topindu-se a curs afară din formă printr'un orificiu lăsat
anume; în felul acesta s'a obţinut o formă de lut ars, înlăuntrul căreia zăcea
nu numai forma, dar şi decorul săbiei. Turnându-se bronz în această formă,
lăsându-se să se răcească şi spărgându-se învelişul de lut s'a obţinut în bronz
o sabie identică ca formă şi ca decor cu modelul de ceară dela care se pornise. Acest procedeu de turnare, foarte des folosit în Europa preistorică, se
numeşte „a cire perdue", deoarece se îndepărtează prin arderea formei modelul de ceară pe care s'a modelat forma de lut. Ar trebui să se numească
cu mai multă îndreptăţire „cu forma pierdută", deoarece forma se sparge la
urmă şi se pierde cu adevărat, după ce a servit o singură dată.
Dacă privim sabia dela Boiu din punctul de vedere al rolului ei de
armă ofensivă, trebue din capul locului să deosebim cele trei părţi principale
ale ei, anume: a) lama îngustă şi groasă în partea inferioară, mergând dela
vârf până la puncful unde ea se lăţeşte ; b) partea lărgită a lamei, cu gâtuirea
de deasupra ei şi însfârşit, c) mânerul compus din placă şi limbă. Raportul
ca lungime între aceste trei părţi este aproximativ următorul: a=l, b=l/3,
lipsă,

11
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c=l /3, ceace înseamnă că partea umflată a lamei şi mânerul reprezintă tmpreună numai două treimi din lungimea părţii inferioare a lamei. Din punct
de vedere al greutăţii însă, situaţia se schimbă prin faptul că partea b fiind
lătită şi îngroşată la creasta mediană, ea contrabalansează în bună parte
massa părţii a, pe câtă vreme mânerul, subţiat foarte mult la placă şi
în oarecare măsură şi la limbă, rămâne partea cea mai uşoară a întregii săbii.
Avem aşadar de a face cu o lamă a cărei massă nu se concentrează spre
partea inferioară a lamei. Toate aceste amănunte caracterizează sabia noastră ca pe o sabie de lmpuns, şi nu
de tăiat. Deosebirea între aceste două varietăţi principale de săbii se exprimă în terminologia străină prin
termenii: săbii pentru lovituri d'estoc resp. de tai/le în
franceză, „Stichschwert" resp. „Hiebschwert" în germană, „thrusting sword" resp. „Slashing sword" în
engleză 8 ).

Majoritatea săbiilor de tăiat se pot folosi, şi s'au
folosit, şi pentru lovituri d'estoc; nimic nu împiedică
acest fel de folosire a unei săbii de tăiat. In schimb
săbiile de împuns, ca cea dela Boiu, nu se pot folosi
pentru lovituri de taille, decât cu mare greutate şi cu
pericol pentru lamă, chiar dacă mânerul are o mare
Fig. nr. 2 Kojatky. stabilitate. Că s'au folosit totuşi şi aceste arme pentru
lovituri de tai/le este dela sine înţeles: în luptă, chiar în cazul când război
nicul purta şi sabie şi pumnal, sau mai multe săbii, nu prea era timp de ales.
Lucrul mai este de altfel indicat şi de starea în care s'au păstrat mânerele
acestor săbii. In adevăr, la sabia dela Boiu, ca şi, după cum vom vedea, la
exemplarele înrudite cu ea, partea slabă a fost mânerul. Subţirimea marginilor plăcii, ca şi îngustimea limbii mânerului au avut drept efect o deteriorare
în primul rând a acestei părţi a armei. Datorită mai ales mânuirii în sensul
loviturilor de taille, dar şi în urma diferitelor smuciri ale săbiei (de ex. la
tragerea afară din rană etc.), niturile care prindeau prăselele de placă au
rupt găurile respective, pe câtă vreme limba s'a rupt şi ea la locul de cea
mai slabă rezistenţă a ei, la gaură. Majoritatea săbiilor de acest fel, care nu
ni s'au păstrat cumva în vreun mormânt sau în stare neîntrebuinţată, prezintă aceleaşi deteriorări: ruperea găurilor de nit din placa mânerului şi a
•1 A se citi detalii cu privire la săbiile de împuns ,1 de tăiat la ]. L. Myres, Who
were the Greeks ?, Berkeley (California) 1930, p. 426 sqq., mai ales p. 429.
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limbii mânerului, de obiceiu în dreptul găurii care o străpungea. In afară de
aceasta, întâlnim la exemplarele cu partea inferioară a lamei îngustă, în formă
de drug, ca la sabia dela Boiu, şi ruperea acestei părţi, în urma îndoirii ei
la vreo lovitură mai puternică. Turnătorii acestor săbii au încercat în unele
cazuri să corecteze aceste defecte lăţind uneori limba mânerului, sau prevă
zând alteori întreg mânerul cu mărgini ridicate (ramă) pe amândouă părţile,
pentru a-1 face mai rezistent.
Ca sabie de împuns sabia dela Boiu reprezintă doar o desvoltare a pumnalului, o lungire a lui, pentru a-i da o mai mare eficacitate în luptă. Nu
este greu să ne închipuim ce arme formidabile erau aceste săbii: forma lor,
ca şi distribuţia greutăţii în lamă, le da o astfel de putere de pătrundere,
încât la loviturile bine aduse sabia străpungea desigur corpul adversarului şi
lărgea, prin partea brusc lăţită a lamei, în chip oribil rana. Nu mai puţin
aceste lame erau nepractice din două motive: unul este acela al slăbiciunii
mânerului lor, discutat mai sus; al doilea priveşte lungimea optimă a armei.
Fiind folosite în fond ca pumnalele, ca nişte pumnale prelungite, ele au încercat o aplicare a luptei cu pumnalul la o distantă mai mare prin lungirea
lamei, nu par însă a fi găsit formula lungimii optime, deoarece vom vedea
că lungimea lor variază dela cea a pumnalului propriu-zis până la cea de
rapier, acest din urmă fapt însemnând o perfecţionare rar realizată, dar totodată şi o simţitoare modificare a înţelesului tactic primitiv al armei. Din
cauzele acestea săbiile de tip Boiu au fost, după cum vom vedea, de relativ
rară folosire şi curând înlocuite de tipuri de săbii mai practice.
O cercetare mai amănunţită asupra originii ca tip a săbiei dela Boiu,
asupra vremii exacte în care a fost fabricată şi folosită şi asupra semnificaţiei
prezentei ei în Transilvania nu se poate face decât luând în mai de aproape
cercetare întreaga familie a tipurilor înrudite din Europa bronzului mijlociu,
care este după cum vom vedea, vremea căreia aparţine sabia noastră. Pentru aceasta este nevoe să definim cât mai neechivoc trăsăturile caracteristice
ale tipului acesta de sabie.
Va trebui aşadar să ţinem seama de forma şi structura lamei, - cu
creastă puternică mediană şi cu lărgirea bruscă din partea ei superioară, de forma mânerului, - cu limbă şi cu placă având umerii proeminenţi şi
rotunjiţi, de locul unde este aplicat ornamentul, - pe placa mânerului şi
pe partea superioară a lamei, - şi de forma exactă a decorului, - motiv ca
cel dela Boiu sau de alt tip pe placă şi "lanţetă" pe lamă. Pornind dela tipul
săbiei dela Boiu, vom încerca să urcăm până la origina lui, să refacem adică
în sens invers drumul pe care l-a parcurs evoluţia acestui tip.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Inainte de a porni la această cercetare sunt câteva observaţiuni preliminare, privind chestiuni de metodă, de făcut. Noi operăm cu materialul existent
în momentul de faţă, aşa cum el a fost găsit, într'un loc mai numeros, în
altul mai rar sau de loc. Un prim izvor de greşeli vine din eventualitatea
unei neegale cercetări sau productivităţi a diferitelor regiuni considerate. O
regiune mai bine şi intens cercetată
sau numai supraveghiată dă mai mult
material, decât una în care cercetarea
sau supravegherea arheologică a fost
mai redusă. Din fericire regiunile care
ne interesea1ă aici au fost cercetate
aproximativ în chip egal. Pe de altă
parte trebi.te să ţinem seama de even-.
tualele lacune de documentare datorite
hazardului: în cutare regiune, cutare
tip se poate să nu fie documentat până
acum în urma unui simplu joc al întâmplării. Această rezervă are drept corectiv consideraţia că în fond acelaş
hazard a operat peste tot. De fapt însă,
numai analiza exactă a situaţiei documentării noastre pentru fiecare regiune în parte ne permite să eliminăm
rezerva impusă de jocul posibil al întâmplării. O altă restricţie este impusă
de posibilitatea descoperirii viitoare, în
limitele aceleiaşi frecvenţe pe regiuni,
de noi materiale, care să influenţeze
concluziile pe care încercăm acum să
le stabilim pe baza materialului deja
existent. De aceia, ca în orice cercetare
arheologică actuală, tot ce se va straFig. nr. 3 Sam~ud.
bili aici va trebui luat, atâta vreme cât
nu va fi vorba de fapte pure, ca ipoteză sau ca adevăr valabil atât timp cât
nu este infirmat de nimic.
O altă categorie de restricţii îşi trage origina din contingenţe privind
organizarea şi stadiul actual al cercetărilor preistorice în Europa. Săbiile noaswww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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tre fiind răspândite prin nenumărate Muzee străine, fiind apoi uneori nepublicate sau publicate în chip insuficient, este natural că autorului celor de fată i-au
putut scăpa nu numai unele amănunte privind exemplarele cunoscute lui, dar
inedite sau insuficient publicate, dar chiar exemplare despre existenta cărora el
nu a aflat. Acest lucru se întâmplă la orice încercare sintetică preistorică şi se
va întâmpla mereu câtă vreme nu va exista un Corpus al monumentelor
preistorice europene. Ne-am silit totuşi să cunoaştem, din Muzee şi din literatură, de multe ori cu binevoitorul concurs al colegilor străini pe care îi
vom pomeni mai jos oridecâteori ne vom folosi de ajutorul lor, toate exemplarele de săbii ce pot fi puse în legătură cu sabia dela Boiu.
Sarcina ne-a fost uşurată în mare măsură prin faptul că acest tip de
săbii a atras atentia, mai dinainte, şi altor cercetători bine informaţi, aşa că
şi în ce priveşte strângerea materialului putinta de a greşi este redusă 9 ). ln
studiul de faţă sunt avute în vedere toate exemplarele pomenite în literatura
citată în notă şi se completează cu unele noi. Se încearcă apoi aici pentru
prima dată un studiu de amănunt asupra acestei grupe de săbii, care a fost
tratată până acum doar în treacăt şi ca o grupă omogenă, şi se concretizează într'o hartă rezultatele analizei stilistico-tipologice.
ln Transilvania sabia dela Boiu are o singură paralelă: la Samşudul-de
Câmpie (Mezosamsond), în jud. Mureş, s'a găsit, tot izolat, şi întâmplător,
un pumnal nu prea bine păstrat, care se află acum în Muzeul din Cluj.
Dl Roska Marton a publicat nu de mult un desen al acestui pumnal, pe care
I-am reprodus apoi şi noi 10). Examinând mai târziu încă odată originalul, am
observat însă că desenul publicat de Dl Roska, nu redă exact decorul plăcii
mânerului. Republicăm deci aici în Fig. 3 şi PI. 1/2 pumnalul, după fotografiile puse la dispoziţie de către Institutul de Studiii clasice din Cluj prin bunăvoinţa D-lui C. Daicovici.
Pumnalul dela Sumşud este inventariat sub Nr. I. 4147 şi are acum o
lungime de 30,5 cm.; mult nu lipseşte din mânerul rupt în dreptul unei găuri
a) Grupa aceasta de lame a fost studiată mai pe larg întâi de P. Reinecke la articolul .zur Geschichte der Griffzungenschwater• dia „G~rmaata• 15, 1931, p. 217 sqq,,
care a citat aproape toate exemolare1e cunoscute atunci; date sumare, cu unele completări, a consemnat apoi V. O. Ghilde in • The Danube ia Prehistory•, Oxford 1929, p. 399;
în Stand, p. 94 cu Fig. 20, am publicat clupă Roska Marton, exemplarul dela Samşudul
de-Câmpie şi am pomenit pe cel dela Bolu cu indicaţia greşită de proveaieaţă „Muntele
Decebal, Deva•; cu acel prilej am completat listele lui Reinecke şi Childe cu exemplarul
dela 0-Szoay, care le scăpase amândorora. Săbiile de acest tip din Austria au fost
ulterior consemnate complet de K. Willvonseder la .Nacl)rlchteablatt ftir deutsche Vorzeit" 12, 1936, p, 187 sq. şi la „Die mittlere Bronzeze1t ln Otterrelch"; în momentul când
scrim rândurile de fată nu avem la îndemână această dia urmă lucrare, care se află in
curs de tipărire ; D-l Willvoaseder ne-a comunicat însă informaţii asupra exemplarelor
austriace tratate acolo.
") Roska M. Die Vorgeschichte des Szeklerlandes, în A szekely nemzeti muz;eum
50 eves jubilarls emlekkooyv, Cluj 1929, Fi~. 40 i Stand, I. c,
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de nit. Decorul de pe placa mânerului este ca motiv
identic cu cel al săbiei dela Boiu; ca execuţie se pot
observa unele deosebiri; o comparatie a Fig. 3 cu
Fig. 1, face inutilă orice descriere mai amănuntită a
acestor deoşebiri. Mai importante sunt deosebirile de
formă între cele două săbii. Partea inferioară a lamei
dela Samşud nu mai este atât de lungă şi îngustă
ca acea a săbiei dela Boiu. Din cauza aceasta, nici
lărgirea din partea superioară nu mai apare atât de
marcată Ia lama dela Sumşud. In general aceasta din
urmă are un contur mai greoiu ca cea dela Boiu. In
ceea ce priveşte mânerul pumnalului dela Samşud,
ale cărui mărgini sunt foarte stricate şi ciocănite,
chiar îndoite în parte, suntem obligati să luăm forma
actuală a lui drept întâmplătoare şi datorită tocmai
acestor modificări. Dacă încercăm să întregim mânerul, căpătăm o formă care dacă nu va fi avut limba
lărgindu-se ca la Boiu, a avut în orice caz umerii
plăcii rotunjiti şi proeminenti. Faptul că încă două
fragmente de săbii din această grupă, unul din „Ungaria" şi altul dela Wildon în Steiermark, pe care le
vom pomeni mai jos, au mânerele astăzi de aceeaşi
formă ca cel al pumnalului dela Samşud, nu credem
că trebue să ne abată dela părerea exprimată mai
sus. Amândouă sunt cunoscute numai în desene şi
un examen atent al originalelor va descoperi uşor
urmele modificărilor secundare care au dus la forma
actuală. Este de observat că în toate trei cazurile
găurile de nit din placa mânerului sunt rupte până
la marginea lor interioară. Pe de altă parte, găurile
actuale pot fi foarte bine secundare. Un alt argument foarte puternic în sprijinul soluţiei adoptate
aici este şi faptul că toate celelalte mânere cu limbă
dela săbiile înrudite au forma celui dela Boiu, iar
forma pe care o găsim astăzi la mânerele stricate şi
4• • unga•la•. Duplt:Hampel. şlefuite ale lamelor Q.ela Samşud, „Ungaria" şi Wilcton
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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este cu totul neobişnuită şi neexplicabilă altfel decât tocmai ca o modificare
secundară a unui mâner de tip Boiu.
Forma actuală a lamei pumnalului dela Samşud s'ar putea explica desigur ca fiind produsă prin şlefuirea şi scurtarea unei lame de tip Boiu,
admiţând adică la origina pumnalului de azi o sabie. Faptul însă că se cunosc
o serie întreagă de pumnale cu lama de aceiaşi formă ca cea a pumnalului
nostru (vezi mai jos) ne face să nu socotim exclusă putinta ca forma actuală
a lamei dela Samşud să reprezinte cu adevărat forma de început a ei.
Despre o altă sabie de tip Boiu din ţara noastră, sau din imediata apropriere a graniţei ţării noastre, nu avem decât informaţiuni necomplete. Sabia
este inedită şi se află la Muzeul din Viena, în depozit. Muzeul fiind în momentul când scriem în curs de mutare şi materialele din depozite împachetate
în lăzi, nu am putut căpăta nici fotografia, nici date mai precise asupra acestei
săbii. Tot ce ştim despre ea se rezumă la faptul că ea este de acelaş tip ca
cea dela Boiu, că are acelaş decor ca pumnalul dela Samşud şi că s'a găsit
pe undeva în regiunea Porţilor de Fier. Aceste informaţiuni ne-au fost comunicate de către Dl Dr. K. Willvonseder dela Viena, căruia îi multumim şi
pe această cale pentru colegialitatea cu care nu numai în acest caz ne-a
ajutat. Cât ştim despre sabia dela Porţile de Fier este deajuns pentru a ne
permite să însemnăm pe hartă încă un loc de găsire al unei săbii de tip Soiu.
In afară de graniţele ţării noastre săbii de exact acelaş tip ca cea dela
Boiu, adică având exact aceiaşi formă şi exact acelaş motiv ca decor pe
placa mânerului, se găsesc în primul rând în Ungaria şi sunt păstrate la
Muzeul Naţional din Bupapesta. ln legătură însă cu aceste piese ne izbim, ca
şi în multe alte cazuri privind materialele preistorice provenind din fosta
Ungarie şi aflătoare la Muzeul din Budapesta, de neajunsul că de multe ori
nu se cunoaşte locul exact de găsire al pieselor. Avem astfel şi la grupa de
monumente analizată aici o serie de exemplare despre care se ştie doar că
au fost găsite în „Ungaria" şi al căror loc de găsire nu se poate trece pe
hartă. In cazul de faţă lucrul este cu atât mai supărător, cu cât avem de
aface cu un tip rar. Vom nota deci întâi acele piese, despre care se ştie
unde s'au găsit si apoi vom pomeni şi pe cele care îngroaşă doar numărul,
fără a ne ajuta cu nimic în analiza răspândirii geografice a tipului.
Dela Csâszartmtes în comitatul Pest provine, ca descoperire întâmplă
toare şi izolată o sabie aproape întreagă, - ii lipseşte doar extremitatea de
sus a limbii mânerului, - care este în toate amănuntele esenţiale o replică
exactă a săbiei dela Soiu. Ea are exact aceiaşi formă şi exact acelaş motiv
pe placa mânendui ca sabia dela Boiu, Placa mânerului are tot c~te d.oua
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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găuri de nit de fiecare parte, limba mânerului tot una singură. Singurele
deosebiri sunt că la sabia ungurească limba mânerului este dreaptă şi are,
ca şi placa mânerului, mărgini ridicate (ramă) destul de pronunţate. Fabricantul
a avut aşadar aici grijă să întărească mânerul şi succesul este dovedit prin
faptul că mânerul nu s'a rupt. Lungimea actuală a săbiei dela Csaszarrnttes
este de 35,5 cm. Lungimea originală a fost de cel mult 40 cm. Este deci
simţitor mai scurtă ca sabia dela Boiu, dar mai lungă decât pumnalul dela
Samşud 11 ).

Un al doilea exemplar din Ungaria s'a găsit în Dunăre la Buda (Budapesta 12). (PI. 2/2.) Şi acesta are exact forma şi decorul săbiei dela Baiu.
Limba mânerului este ruptă în mare parte, dar s'a păstrat destul din ea ca
să vedem că se lărgea în sus ca la Boiu. Placa mânerului are câte trei găuri
de nit de fiecare parte. Trebue să ne grăbim însă de a observa că numărul gău
rilor de nit dela mânerele acestor săbii, ca şi ale altora similare, nu are nici
o importanţă nici tipologică, nici chronologică. Se pot observa anumite obiceiuri în această privinţă într'un anumit grup de săbii, dar ele nu sunt constante şi nu au caracterul de regulă.
Sabia dela Buda este lungă de ca. 57 cm., putem admite că partea
care lipseşte din limba mânerului a avut cam 5 cm. lungime; lungimea totală
originală a săbiei a fost deci de aproximativ 62 cm.
Despre un alt exemplar de sabie de tip Baiu (?) găsit în Dunăre lângă
Budapesta nu ştim nimic precis. El este numai pomenit în treacăt într'o publicaţie recentă 18). Necunoscându-i forma exactă şi decorul, nu o putem cuprinde în cadrul cercetării noastre.
Ultimul exemplar de sabie de tip Baiu din Ungaria al cărui loc de gă
sire este cunoscut este reprezentat printr'un fragment destul de rău conservat şi el găsit la 6-Sz5ny, pe Dunăre, în corn. Komarom (PI. 2/4). S'a
petrecut cu el o încurcătură, pe care o lămurim aici. Fragmentul a fost publicat pentru prima oară într'un desen de către J. Hampei în cuprinsul unei
dări de seamă asupra achiziţiilor Muzeului Naţional din Budapesta dintr'un
anumit răstimp din anul 1894 1 '). ln acest loc nu se dau dimensiunile fragmentului, dar se spune limpede că el provine probabil dela 6-Sz5ny.
11
) De curând sabla dela Csaszartolies a fost reprodusă Io fotografie de F. Tompa
în 0 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912-1936" (24/25. Bericht d. rom.-germ.
Komm. 1934/1935, Frankfurt/M. 19J7), PI. 31/21.
11) ]. Hampei, A bronzkor emlekei magyarhonban. PI. 180/t la; acest album, apă
rut in trei volume între 1886 si 1896 ta Budapesta, va fi citat aici de acum înainte prescurtat ca Hampei, urmat de No. planşei şi al figurei.
11 ) Tompa, op. cit. p. 89: lungime 70 cm.
u) Archaeologlai Ertesito, 14, 18941 p. 372 sq. cu fig. J. la p. 373.
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Cu doi ani mai târziu, acelaş Hampei publică volumul 3 al operei sale
despre epoca de bronz din Ungarian) şi acolo la pag. 81, fig. 20 este reprodus un fragment de sabie, care a fost citat până acum ca provenind dintr'o
localitate necunoscută din Ungaria, deoarece în textul însoţitor Hampei se
mulţumeşte a-i da lungimea (16,2 cm.) şi a spune că se află în Muzeul
Naţional din Budapesta.
Dacă însă comparăm acest desen publicat în 1896 (aici la PI. 2/4) cu
cel reprezentând fragmentul dela 6-Sz5ny şi publicat tot de Hampei în 1894,
observăm numai decât că amândouă înfăţişează acelaş obiect. Mărginite fragmentului sunt foarte sdrentuite şi aşezarea şi forma rupturilor dealungul lor
confirmă identitatea obiectelor desenate. Desemnatorul care a executat primul
desen, din 1894, a redat greşit decorul plăcii mânerului care este rău păstrat;
desenul din 1896 reproduce corect resturile acestui decor, aşa încât putem fi
siguri că avem de a face cu un motiv ca cel dela Boiu. Faptul de a nu fi
pomenit în 1896 că fragmentul pe care îl prezintă este acelaş ca cel pe care
îl publicase în 1894 dându-i locul de găsire la 6-Sz5ny, pare a fi o scăpare
din vede.:-e a lui Hampei, explicabilă de altfel când ne gândim la nenumăra
tele bronzuri pe care el a avut să le prezinte.
Fragmentul dela 6-Sz5ny reprezintă partea începând dela marginea de
jos a părţii lăţite a lamei până la limba mânerului, care este ruptă şi ea în
bună parte. Placa mânerului a avut pare-se câte trei găuri de fiecare parte,
rupte acum, limba probabil numai una. Lungimea originală a săbiei trebue să
fi fost, judecând după lungimea fragmentului (16,2 cm.) şi după proportiile
obişnuite, de ca. 45-50 cm.
Cu aceasta am terminat înşirarea săbiilor de tip Boiu din Ungaria al
căror Joc de găsire este cunoscut. Pomenim acum şi pe cele fără loc de găsire cert.
Una 16) are vârful lamei lipsă, în schimb întâlnim aici pentru prima dată
un mâner păstrat întreg graţie mărginilor ridicate (ramei) pe care le are
(PI. 2/1 şi 1 a). Putem face astfel observaţia interesantă că la capătul de sus
limba mânerului e puţin concavă şi trasă uşor în afară la colţuri, formând
două mici "coarne". Limba este în afară de aceasta umflată la mijloc, un
amănunt care explică în parte de ce limbile rupte întâlnite până acum se
lărgeau în sus; ele erau în vechime ori trapezoidale, ori umflate la mijloc ca
la exemplarul în discuţiune. Placa mânerului acestui exemplar din "Ungaria"
are câte două găuri de nit de fiecare parte şi pare-se trei în limba mânerului,
t5J

Cf. nota 12 mai sus.

16>

Hampei, PI, 20/4, 6.
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Decorul plăcii este şi ca execuţie foarte apropiat de cel dela Boiu.
Lungimea fragmentul este, calculată după scara dată în publicaţie,
de ca. 27 m.; socotind şi partea din lamă care lipseşte, putem
admite o lungime originală de ca. 37 cm.
Un ultim fragment din „Ungaria 11) este cel pomenit în treacăt
mai sus ca având mânerul modificat secundar ca la pumnalul dela
Samşud. Decorul de pe placa mânerului lipseşte aici, dar nu este
exlus să se fi şters prin roadere. Decorul de pe placa mânerului
săbiilor şi pumnalelor noastre este gravat de obiceiu cu linii foarte
fine şi o lungă întrebuinţare a lamei, care se poate deduce în cazul
de faţă şi din modificarea suferită de mâner, ori o zacere în pământ
în condiţiuni nefavorabile au putut avea ca efect ştergerea totală
a decorului. Acest fragment mai este interesant şi prin faptul că
limba mânerului a avut două şiruri verticale de câte trei găuri de
nit, - o soluţie de întărire a mânerului pe care o vom mai întâlni
doar la sabia dela Bratislava (Pressburg). Şi „lanţeta" depe lamă
este anormală la acest fragment: liniile care ar trebui s'o formeze
atârnă drept în jos; nu putem însă şti dacă desenul este exact.
Fragmentul este lung acum de ca. 42 cm.; lungimea originală a
fost de peste 60 cm.
Cu o oarecare rezervă trecem în lista săbiilor de tip Boiu
şi frumosul exemplar găsit în albia Dunării la Bratislava (Pressburg,
Pozsony) în Slovacia 18) şi păstrat tot la Muzeul din Budapesta
(PI. 2/3). Este unul din cele mai lungi exemplare cunoscute, deoarece deşi îi lipseşte puţin din vârful lamei şi eventual şi ceva din
limba mânerului, măsoară astăzi încă 72 cm. Limba mânerului are
încă două şiruri verticale de câte două găuri; se pare că încă două
găuri se aflau în partea de limbă care pare a lipsi, nu este însă
sigur dacă limba e ruptă sau a fost numai dela început scurtă.
Placa mânerului a avut câte patru găuri de fiecare parte, rupte
toate astăzi, căci mânerul nu a avut ramă.
Rezerva cu care trecem această sabie printre săbiile de tip
Boiu în înţeles restrâns ne este impusă de faptul că decorul plăcii
mânerului este păstrat numai în resturi, care nu apar prea clar
în desenul din care este cunoscută sabia. După cele ce se văd pe
17) Hampei, 20/20.
IB) Hampei, voi. 3, p. 81, fig. 19: Reinecke pomeneşte acest exemp'.ar
ca provenind dela „Dunameder", nebăgând de seamă că Duoarueder nu
d~ localitate, ci tnseampă pe ungureşte „albia Duo4rli",

Dupa Hampei. un nume
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desen, nu pare a fi vorba în mod sigur de un motiv de genul celui dela
Boiu. Pe de altă parte însă, resturile de decor indicate pe desen nu pot fi
întregite nici în sensul vreunui alt motiv care apare pe acest fel de săbii.
Bănuim aşadar, ştiind din experienţă cât de uşor desenatorii nesupraveghiaţi
de un specialist desenează ce li se pare lor că văd (vezi mai sus cazul cu
primul desen neexact al decorului fragmentului dela 6-Sz5ny), că desenul
este neexact şi admitem până la proba contrarie că motivul de pe sabia dela
Bratislava a fost de acelaş tip ca cel dela Boiu. Pe baza acestei ipoteze sabia
dela Bratislava se alătură, în cadrul unei variabilităţi normale a amănuntelor
mânerului (găurile de nit!), la săbiile de tip Boiu în înţeles restrâns. Lungimea ei, care îi dă un caracter de rapier, nu este, după cum vom avea
prilejul să vedem, izolată în această grupă.
In afară de exemplarele pomenite până acum de săbii de tip Boiu şi
care ocupă o arie bine definită pe care o vom discuta mai târziu, mai constatăm prezenţa acestor săbii în câteva puncte, care documentează pe de o
parte o răspândire spre Nord, pe de altă parte însă o apariţie oarecum izolată în Vest, a cărei semnificaţie va trebui să ne preocupe în mod special.
Răspândirea spre Nord este documentată prin două săbii găsite la mare
distanţă una de alta, dar pe linia unui străvechiu drum comercial care lega
Nordul Europei din jurul Mării Baltice cu Europa centrală.
Primul exemplar s'a găsit în Moravia, la Kojatky (Kojatek) în districtul
Bucovice şi se află păstrat, încă inedit, la Muzeul din Brno (Bninn). Suntem
în măsură să reproducem aici acest exemplar mulţumită bunăvoinţei D-lui
Dr. j. Skutil dela Brno, care a avut amabilitatea să ne trimeată o fotografie
a săbiei şi un desen exact al decorului ei (vezi fig. 2 şi PI. 1 /3). Sabia este
bine păstrată; îi lipseşte doar o parte din capătul de jos al lamei. In schimb
mânerul este păstrat în întregime, fapt pe care nu l-am mai întâlnit până
acum decât la sabia discutată mai sus din „ Ungaria". Este cu atât mai interesant de constatat că amândouă aceste mânere păstrate întregi au exact
aceiaşi formă: cu umerii proeminenţi şi rotunjiţi, cu limba de profil uşor convex
şi cu mici coarne la capătul de sus, care este concav. Tot mărginite ridicate
cu care fusese prevăzut au salvat şi mânerul săbiei dela Kojatky. Partea inferioară a lamei este îndoită. Decorul plăcii mânerului este identic cu cel dela
Boiu. Lungimea actuală au fragmentului dela Kojatky este de 39 cm.; făcând
proporţia obişnuită, aflăm că mai lipsesc din lamă ca. 9-10 cm., aşa că,
ţinând seama şi de îndoitura lamei, ajungem la o lungime maximă originală
de ca. 50 cm. Lăţimea maximă a lamei, la partea ei lărgită, este de 3, 1 cm.,
lăţimealmaxima a limbii mânerului de t,& i;m., jar lun~imea Umbii de 6 qn,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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După informaţiile căpătate,

se pare că sabia dela Kojatky reo descoperire izolata.
Un eventual al doilea exemplar de astfel de sabie sau
pumnal din Cehoslovacia, pomenit în treacăt şi fără precisiuni
de V. O. Childe 18) ca fiind găsit lângă Kokotsko lângă Pilsen
în Boemia trebue eliminat, deoarece după informaţiile pe care
mi le-au transmis cu multă colegialitate D-nii Dr. J. BCihm şi
Dr. J. Neuştupny din Praga, în marea grupă de tumuli dela
Kokotsko (între comunele Ejpovice şi Horomyslice, districtul
Rohycany) nu s'a găsit nici o astfel de sabie. Acolo s'a descoperit doar un pumnal ornamentat 20) care reprezintă cu totul
alt tip ca săbiile noastre. Este posibil ca ilustrul arheolog
englez să fi confundat Kojatky cu Kokotso.
Un exemplar absolut caracteristic de sabie de tip Boiu
s'a găsit în schimb în provincia germană Schleswig-Holstein,
dela Marea Baltică. El este publicat doar într'un desen însoţit
de foarte sumare lămuriri 21 ). Nu se stie nimic cu privire la
locul exact unde s'a găsit în cuprinsul provinciei. Mărginile
mânerului săbiei sunt în mare parte rupte; din limba mânerului lipseşte deasemeni capătul de sus; se pare că lipseşte
şi o parte din lamă. Din fericire decorul plăcii mânerului
este destul de bine conservat; este exact motivul dela Boiu.
Lungimea originală a săbiei poate fi calculată la ca. 55 cm.
După cum reiese din lista de mai sus, şi după cum
vom avea prilejul să sutliniem mai amănunţit, săbiile de tip
Boiu în înţeles restrâns nu s'au găsit spre Vest decât până
la
linie care urmează cursul Dunării până la Bratislava.
Iată însă că, am putea spune în chip cu totul neaşteptat, întâlnim două exemplare în provinciile din câmpia dela nordestul Italiei, dincolo de Karst şi de Alpii Juliei.
Primul exemplar s'a găsit la Castions di Strada, în districtul Palmanova, Provincia Udine şi reprezintă o descoperire
prezintă

o

Plg. nr, 6.
Pumnalul
dela Sauerbrunn
Dupl Wlllvonseder.

19) Op. cit., fi, 399: „somethiog similar was found Io a barrow
at Kokotsko near Plzen".
20) Reprodus de ]. Schranil, Ole Vorg?schlchte Bohmens und
Măhrens, PI. 26/3.
21) W. Splieth, Inventar der Broozealterfunde aus SchleswigHolstein, Klel-Leipzl_g 1000, pi. lf9b cu p. 12: „găsită cu prilejul nivelării unul turnul. <;onturut lamei stricat de găsitor prin şlefuire•,
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Pl, 1. 1. Boiu: 2. Samşud: 3. Kojatky: 4. Miirtchen. Dimensiuni ln text.
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izolată 22) (PI. 2/5). Sabia are limba mânerului ruptă în dreptul singurei găuri

de nit care o străpungea; supoziţia lui Reinecke, după care ar mai fi existat
o gaură în partea ce lipseşte a limbii nu ni se pare, judecând după poziţia
găurii păstrate şi după cele observate la piesele discutate mai sus (Csaszartoltes, Kojatek) a fi justă. Placa mânerului a avut câte trei găuri de fiecare
parte. Decorul ei este format de un motiv exact ca cel dela Boiu. Lungimea
actuală a săbiei este de 73 cm.; avem de a face deci iarăşi cu un rapier.
A doua sabie de tip Boiu din Italia de nord-est s'a găsit în împrejurimile oraşului Treviso din Provincia Veneţia 25 ) (PI. 2/6). Vârful lamei şi o
bună parte din limba mânerului, care avea margini ridicate, lipsesc. Placa
mânerului are câte patru găuri de fiecare parte. judecând după desenul pe
care îl avem la dispoziţie, sabia dela Treviso se deosebeşte de cele pomenite
până acum in primul rând prin forma sa care reprezintă o exagerare a formei obişnuite, prin faptul că partea inferioară a lamei este foarte îngustă, iar
cea superioară lăţită în chip exagerat. Sabia dela Boiu are şi ea puţin acest
aspect, însă din cauză că o jumătate de lamă a fost lăţită prea mult şi nesimetric cu cealaltă. Decorul plăcii mânerului este la Treviso şi el nenormat:
el reprezintă de fapt o formă degenerată a motivului tipic dela Boiu.
Dacă în ceace priveşte sabia dela Castions di Strada nu mai poate fi
nici o îndoială că ea este absolut tipică şi că provine din acelaş cerc industrial, din acelaş centru de fabricaţie ca sabia dela Boiu şi celelalte, sabia dela
Treviso se arată a fi lucrată doar după modelul celor de tip Boiu, dar de o
mână care nu a păzit şablonul şi care pe deasupra a copiat şi decorul fără
a-i înţelege natura. Acest ultim amănunt, că anume decorul dela Treviso este
o copie nedibace a celui de tip Boiu, dovedeşte fără putinţă de contestare că
nu săbiile tipice Boiu sunt copiate după cea dela Treviso, ci dimpotrivă aceasta
din urmă este o copie după primele.
Cu aceasta am terminat înşirarea săbiilor de tip Boiu, atâtea câte ne
sunt cunoscute nouă în momentul de faţă. lnainte de a trece la o altă latură
a cercetării noastre, socotim necesar ca pe baza materialului discutat mai sus,
22) Bolletlno di Paletnologia Italiana, 37, 1912, p. 22 ~q. cu p. 33, Fig. C: aceasta
este publicaţia or'ginală pe care nu o avem la îndemână în momentul când scrim. Un
desen al parţii superioare a săbiei este reprodus de G. Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale w,ssenschaft, ed. 7, 1937, fig. 252; ne conducem
aici după acest des~n şi după indicaţiile extras~ din pub,icaţia originală de Reinecke
şi reproduse ln Germania 15, 1931, p. 217.
23) O. Montelius, La civilisation primitive en ltalie, PI. 34/20; acelaş, Die Chronologie der ăltesten Bronzezeit in Nord-Deutschland und Skandinavien, Braunschweig 1900,
fig. 314. Această din armă operă a lui Montelius va fi citată de aci înainte prescurtat
ca nMontelius, Chronologie".

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

tON NEstOR
acum când nu mai suntem în faţa unui singur exemplar reprezentând tipul, ci
în faţa unei grupe întregi de astfel de săbii, să definim încă odată în chip
sintetic trăsăturile caracteristice ale acestui tip special de armă. Am văzut aşadar
că săbiile de tip Boiu au comune următoarele trăsături ; a) forma
generală: mâner cu limbă şi placă; placa are umerii proeminenţi şi rotunjiţi; numărul găurilor de nit este variabil, după
cum variabilă este şi împrejurarea dacă mânerul are sau nu
mărgini ridicate (ramă); lama este compusă dintr' o parte superioară lăţită şi una inferioară îngustată, nu invers; după
umflătura din partea superioară lama se gâtue, sub placa mânerului, relativ brusc, Iama are o puternică creastă mediană
pe mijlocul ei, care se prelungeşte atenuată pânâ pe limba
mânerului; b) decorul lamei, format din două grupe de linii
care pornind dela marginea de jos a plăcii mânerului, însoţesc creasta mediană până la începutul părţii îngustate a lamei,
în aşa fel însă, încât ele subliniază de departe conturul şer
puit al părţii superioare a lamei ; în felul acesta se naşte un
ornament în formă de „leduncă" sau „lanţetă". Numărul liniilor gravate de fiece parte a crestei este constant la toate
săbiile de tip Boiu: trei; c) decorul plăcii mânerului, care
este format la toate aceste săbii, - cu excepţia celei dela
Treviso, - din acelaş motiv, compus din două spirale sau
două grupuri de cercuri concentrice alăturate, înrămate într'un
cadru având forma unei inimi cu două scobituri laterale la vârf.
Numai săbiile sau pumnalele care au toate trei caracteristicele reamintite aici pot fi socotite că aparţin tipului Boiu
luat în înţeles strict. Paralelele săbiei dela Boiu înşirate mai
sus au fost alese tocmai pornind dela aceste caracteristici pe
care le-am găsit la sabia dela Boiu, dela care am pornit.
Din punct de vedere al lungimii, lamele de tip Boiu
variază dela mărimea unui simplu pumnal lung, - Samşud
cu maximum 34 cm., „Ungaria" cu ca. 37 cm., Csâszârt5ltes
cu max. 40 cm., - la aceia a unei săbii scurte - O. Sz5ny
cu max. 50 cm., Kojatky cu acelaş max., Boiu cu ca. 55,6
cm., Schleswig-Holstein cu ca. 55 cm., Dunăre la Buda cu
max. 62 cm. - şi până la aceia a unor săbii lungi, adevărate
Fig. nr. 7•
rapiere, - Bratislava cu peste 72 cm., Castions di Strada
Pumnalul dela Plchlern.
Dupl Wlllvonseder CU peste 73 Cm.
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Răspândirea geografică a săbiilor de tip Boiu, oricât ar putea fi ea socotită irelevantă

din cauza caracterului întâmplător al descoperirilor şi al eventualelor lacune de documentare, merită totuşi o atenţie deosebită, chiar dacă
n'ar fi decât pentru necesitatea de a sublinia limpede problemele pe care
această răspândire le pune.
Privind harta pe care am însemnat punctele în care s'au găsit astfel
de săbii (Fig. 9.), desluşim din capul locului, ca o simplă constatare de fapt,
trei grupe geografice principale : una în Transilvania, una pe linia Dunării
de mijloc, cu risipire a pieselor dealungul ei dela Porţile de Fier la Bratislava
şi cu o prelungire dealungul liniei Morava (March) - Oder şi în sfârşit o
a treia în Italia de nord-est. Această ultimă grupă este deocamdată izolată
geograficeşte de celelalte două, care se pot lega în chipul cel mai natural între ele dacă ne gândim că ori luptătorii care purtau astfel de săbii, ori fău
rarii-negustori cari le fabricau şi răspândeau au urmat drumul Dunării şi au
trecut şi în Transilvania prin valea Mureşului, poarta principală de pătrun
dere in această provincie dinspre basinul Dunării de mijloc şi al Tisei. Dela
Bratislava în sus acest tip de sabie nu a mai putut înainta pe Dunăre, ci a
fost abătut dealungul drumului Morava-Oder, pe care a pătruns în exemplare
izolate până la Marea Baltică. Acest drum al Moravei şi Oderului, care leagă
regiunile dela Marea Baltică cu părţile estice ale Europei centrale şi sudice
formează una din marile căi ale ambrei (chihlimbarului) baltice, despre care
se crede că a fost deschisă deabea într'o vreme mult mai târzie ca acea a
săbiilor noastre. Legături stilistico-tipologice şi de import-export pe care le
observăm însă între materialul din bronzul timpuriu şi mijlociu din unele
regiuni din apropierea Mării Baltice (de ex. mai ales din Pomerania) şi Europa
centrală de est ne îndeamnă să admitem o mai veche folosire a drumului
Oder-Morava, chiar dacă lipsa unor studii mai adâncite asupra prezentei ambrei baltice în regiunile noastre nu ne permite a pune această folosire în
legătură cu un eventual import de ambră.
Caracterul oarecum sporadic, fără vreo concentrare masivă, ci de simplă
înşirare pe anumite linii, al răspândirii săbiilor de tip Boiu poate fi de sigur
întâmplător şi datorit doar stadiului actual al documentării noastre. Dar noi
cunoaştem pe de altă parte şi alte apariţii de acest fel, chiar contimporane
cu săbiiie noastre, şi acestea arată de obiceiu, chiar în cazuri de redusă
documentare, un alt tablou pe hartă: o grupare în jurul vreunui centru industrial şi o răspândire prin export sau altfel până în regiuni mai mult sau mai
puţin îndepărtate. Să luăm ca exemplu chiar din cercul de civilizaţie, în sens
larg, în care apar şi săbiile de tip Boiu, cazul topoarelor de luptă decorate
12
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din bronzul mijlociu, pe care le-am studiat, cum am amintit deja la început
în altă parte. Deşi şi acolo numărul descoperirilor cunoscute până astăzi este
tot restrâns, ele s'au arătat totuşi pe hartă a fi grupate într'un centru principal, de origină, - în nord-vestul României şi nord-estul Ungariei, - şi
apoi răspândite de acolo mai departe. Tot astfel se întâmplă în majoritatea
cazurilor când cartăm vreun tip al civilizaţiei materiale preistorice. Lucrul
este şi natural, deoarece, după cum am mai observat, hazardul descoperirilor
operând egal peste tot, tot acolo unde un tip este mai numeros ascuns în
pământ iese el şi la iveală.
Deosebirea deci între felul cum apar de obiceiu tipurile preistorice pe
hărţile noastre de răspândire şi cel în care se prezintă pe hartă răspândirea
săbiilor de tip Boiu pare a indica de fapt o deosebire de condiţii ale răspân
dirii. Putem astfel trage din înşiruirea mai mult sau mai puţin sporadică dealungul unor căi naturale de comunicaţie şi fără centru clar marcat pe hartă
a săbiilor de tip Boiu încheierea că avem de a face cu un tip care nu a fost
fabricat într'un centru metalurgic din cuprinsul ariei în care apare, pentru
a fi răspândit de acolo în diferite direcţii, ci cu un tip care: a) ori a fost
răspândit de luptători veniţi dintr'un centru necunoscut; b) ori a fost purtat
dealungul căilor unde îl găsim de unul sau mai
~.:.-==::ş::::;~
multi meşteri-călători din regiunea noastră; c) ori,
~
~ fiind realizat de un meşter odată într'un loc încă ne-====-~-:. \ cunoscut din regiunea noastră, a fost copiat ici şi
~
~
'-li'~
colo după cum a plăcut sau nu. Caracterul de şablon
~·!
pe care îl are modul în care diferitele exemplare cu~
noscute au fost re:!lizate ne opreşte de a lua în consideraţie şi alte ipoteze posibile.
Oricum se va deslega acest aspect al problemei
atunci când documentarea noastră va fi mai completă,
- presupunând că ea se va completa esenţial, şi nu
va rămâne mereu, chiar după înmulţirea numărului
de exemplare găsite, cu acelaş caracter ca astăzi, Fig nr. 8
un fapt se desprinde astăzi cu toată limpezimea din
Punitz, Poznania
cele
câte cunoaştem, şi acest fapt se cuvine a fi sub1/3 După Montelius
liniat cu toată hotărârea: săbiile de tip Boiu nu apar
în Europa centrală nicăeri mai la vest de linia Dunărea-de-Mijloc-Morava
(March); ele reprezintă un tip est-centraleuropean, al Dunării şi al Mureşului
deocamdată, deoarece exemplarele din Moravia (Kojatek) şi Schleswig-Holstein
reprezintă doar o răspândire timidă şi răzleaţă. Această concluzie capătă un
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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PI. 2, t. "Ungaria": 2. Dunăre la Buda. 3. Bratislava: 4. 0 -Szony: 5. Castions di Strada:
6. Treviso. 1- 4 după Hampei: 5 după Kossina: 6 după Montelius. Dimensiuni în text.
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caracter cu atât mai cert, cu cât la vest de linia Dunăre-Morava civilizaţia
bronzului mijlociu este relativ bine cunoscută prin mormintele tumulare care
o caracterizează ~i care i-au dat şi numele (civilizaţia mormintelor tumulare
din epoca de bronz), iar această civilizaţie dispune de tipuri speciale de pumnale şi săbii, bine cunoscute, astfel că nu se poate spune că lipsa sl!lbiilor de
tip Boiu spre vest s'ar datora unei lacune de documentare. Vom vedea chiar
în curând că spaţiul dela vest de Dunărea de mijloc şi la sud de cursul vestestic al Dunării este ocupat de un tip de săbii şi pumnale foarte înrudite
cu ale noastre, dar totuşi deosebite.
Astfel arătându-se la o analizl!l mai amănunţită a sta situatia, tipul Boiu
nu mai poate fi numit, cum s'a întâmplat până acum în chip general, după
descoperirea dela Keszthely din Ungaria de vest, - pe care o vom discuta
mai jos, - "tipul Keszthely", deoarece descoperirea dela Keszthely este în
afară de aria de răspândire a tipului al cărui eponim pretinde a fi, iar în al
doilea rând sabia dela Keszthely nu este un reprezentant caracteristic pentru
acest tip, ci, după cum vom arăta, foarte probabil un tip hibrid. Cine nu va
voi, de acum înainte, să spună tip Boiu, poate să definească săbiile noastre
cu formula tip Csdszartoltes-Boiu.
Am făcut până acum abstracţie de cele două descoperiri nord-est-italice
dela Castions di Strada şi Treviso. Ele stau izolate, despărţite de replicile lor
de către Alpii răsăriteni şi, dincoace de aceştia, de întinse teritorii ale Austriei,
Ungariei de vest şi ale Serbiei de nord-vest. Prin poziţia lor geografică ele
pun o problemă spinoasă. S'a căutat multă vreme, şi se mai caută încă, origina multor tipuri ale bronzului central- şi nord-european în Italia; cineva
ar putea susţine că sabia dela Castions di Strada reprezintă prototipul săbii
lor noastre de tip Boiu. Faptul că în această presupusă regiune de origină a
tipului, în Italia, acesta este documentat mult mai rar decât în regiunea presupusă de aparitie secundară nu ar fi o piedică în calea acestei teorii. S'a
făcut în adevăr, mai ales în ultima vreme, în chip repetat observaţia, interesantă din punct de vedere metodic, că un tip poate foarte bine să fie, sau
să apară, mai rar în regiunea lui de origină şi mai des, chiar massat, într'un
teritoriu unde a fost doar exportat sau introdus secundar. Dacă, să spunt.m,
jobenul este astăzi mai răspândit în unele regiuni ale Africei negre decât în
E11ropa, aceasta nu înseamnă că jobenul este de origină africană. Exemplele
se pot înmulţi. Din domeniul Preistoriei europene se poate cita chiar cel al
si'\hiilor obişnuite cu limbă de prins mânerul, care apar mai frequent în Nordul Europei, unqe ~4 f9şt intrQduşe se<;undar1 dec~t în ţerit9riul lor de oriwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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central-european"). S'ar putea aşadar în principiu. ca sabia dela Castions
di Strada să reprezinte modelul după care au fost copiate, sau ca regiunea
dela "Caput Adriae" să fie locul de unde au fost exportate săbiile noastre
de tip Boiu.
Sunt însă, credem, câteva consideraţii care se opun din capul locului
acestei teorii. Este în primul rând semnificativ că tocmai sabia italică de tip
Boiu mai răsăriteană, cea dela Castions di Strada, reprezintă exact tipul Boiu,
pe câtă vreme cea mai dela Apus, dela Treviso, dincolo de Piave, se abate
şi ca formă, şi ca decor dela canon. Am văzut apoi mai sus că decorul plăcii
mânerului acestor săbii este cu totul caracteristic în grupa Boiu. Adăugăm
acum că acest motiv este izoiat în nord-estul Italiei, apare numai pe săbiile
noastre şi odată chiar dezagregat. Fiind un decor cu elemente spiralice, el
poate fi mai natural explicat în regiunile noastre, cunoscute ca folosind în
această vreme un caracteristic stil de ornamentaţie spiralică. Insfârşit se precizează în ultimul timp din ce în ce mai limpede, după ce se bănuise acest
lucru de mult, că civilizaţia nord-est-italică a bronzului are legături foarte
puternice cu ceeace se numeşte încă „Ungaria", de unde îşi trage foarte probabil cel puţin în parte origina n). Totul aşadar, atât consideraţiile de amă
nunt, cât şi cele de ordin general cultural, sprijină ipoteza unei origini estcentral-europene a săbiilor de tip Boiu găsite în nord-estul Italiei.
Din punct de vedere geografic prezenta lor acolo se poate explica pe
două căi: ele au ajuns acolo ori prin Ungaria de vest şi Austria de jos, 01 i
pe drumul Savei. Intre nord-estul Italiei şi Dunărea ungară, ca şi între acelaş nord-est al Italiei şi Porţile de Fier nu cunoaştem nici o descoperire de
sabie de tip Boiu, care să facă legătura şi să ne arate, măcar ca simplă indicaţie probabilă, drumul pe care exemplarele italiene au ajuns acolo unde s~au
găsit. Faptul că în Steiermark s'au găsit, după cum vom vedea, două săbii
de tip înrudit, care au comun cu tipul Boiu şi limba mânerului, nu ni se
pare a constitui o indicaţie, deoarece decorul lor este tipic local şi nu are
nimic de a face cu e;el al tipului Boiu. O indicaţie s'ar putea scoate poate
totuşi din faptul următor: pe câtă vreme în regiunea dela nord-est de Castions di Strada până la Dunăre, în Austria şi în Ungaria de vest, avem documentată, după cum vom arăta, o grupă de săbii contimporane şi de acelaş
tip general ca săbiile de tip Boiu, dar reprezentând o variantă specifică acelor regiuni, câtă vreme aşadar mediul prin care ar fi trecut primul drum
24) Vezi hllrtlle la E. Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter (Rom.germ. Forschungen 5, 1931).
· 25) Vezi asupra acestul lucru de ex. ceace spune Childe, op. cit., p. 294, 409 şi 416,
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Fig. nr. 9. Harta de răspândire a săbiilor tratate.
Grupa Boiu: 1. Boiu; 2. Samşud; 3. Portile de Fier; 4. Csăszărtoltes; 5. Dunăre la Buda; 6. 6-Szony;
7 . Bratislava; 8. Kojatky; 9. Castions di Strada; 10. Treviso.
O, O ş i c::J Grupa Sauerbrunn: I. Keszthely J; 2. Sauerbrunn; 3. Leobersdorf; 4. Donawitz; 5. Pichlern;
~. Wildon; 7. Keszthely JJ.
Grupa Povegliano JI-joscheva: 1. Weisskirchen; 2. Nagy-Găi; 3, joscheva; 4, Zombor; 5, Smolenice ; 6, Povegliano.
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supozat mai sus este ocupat deja de alt tip de sabie, nu prezintă un gol
documentar şi totuşi nici o sabie de tip Boiu, regiunea parcursă de drumul
Savei este până acum liberă de orice descoperire de săbii din seriile acestea.
ln afară de aceasta, Castions di Strada este aşezat în semnificativă apropiere
de izvoarele Savei. Regiunea dealungul Savei este încă putin cercetată; aici
putem aştepta o descoperire nouă a unei săbii de tip Boiu. Nu este deci prea
îndrăznet a admite că pe linia Savei pe undeva se va găsi în viitor legătura
geografică între săbiile de tip Boiu din Italia şi dela Dunăre, deşi desigur
nici ipoteza unei transplantări directe, fără urme lăsate pe parcurs, - printr'o migratie rapidă de pildă, - nu trebue exclusă cu totul.

...
Pentru a putea stabili origina tipologică a lamelor de tip Boiu trebue,
potrivit planului pe care ni l-am trasat de a urma în sens invers evolutia lor
tipologică, să cercetăm o grupă de săbii şi pumnale care le sunt înrudite de
aproape şi care de fapt au fost până acum tratate în chip obişnuit laolaltă
cu cele de tip Boiu, sub denumirea generală deja pomenită de "tip Keszthely".
Noi am arătat însă în cele de mai sus că atât tipologic, cât şi ca răspândire
geografică, săbiile de tip Boiu formează o grupă aparte. Ceeace mai rămâne,
după separarea tipului Boiu, din grupa denumită Keszthely până acum, reprezintă o a doua grupă (variantă) pe care o numim după o descoperire din
Austria tipul Sauerbrunn. Cu acest tip ne vom ocupa acum.
Săbiile şi pumnalele de tip Sauerbrunn au, în ceace priveşte lama lor,
în linii mari aceiaş formă ca tipul Boiu. De obiceiu însă lamele de tip Sauerbrunn sunt mai late, mai putin efilate ca cele de tip Boiu. O desebire mult
mai importantă constă însă în lipsa limbei dela mânerul majoritătii lamelor
de tip Sauerb1 unn, care au drept mâner o simplă placă de formă semi-ovală
sau uşor hexagonală, cu câte două sau trei găuri de nit de fiecare parte laterală şi două în partea ei superioară ; în total placa are deci şase sau opt
găuri de nit. lnsfârşit, ultima deosebire priveşte decorul plăcii lamelor de tip
Sauerbrunn : acest decor nu este format niciodată de motivul care apare în
chip constant pe lamele Boiu, ci de alte motive mai simple şi nu spiralice.
O altă absorvatie care se impune dintru început cu privire la grupa
Sauerbrunn este că aici în zadar căutăm uniformitatea de canon sau şablon
pe care am constatat-o la grupa Boiu; săbiile de tip Sauerbrunn se deosebesc
de obiceiu una de alta prin diferite amănunte formale sau de decor. lată în primul rând, în ordine geografică, o listă a exemplarelor cunoscute până în prezent:
Muzeul oraşului Keszthely, Ungaria de Vest; o sabie, alta decât cea
bine cunoscută din mormântul dela Keszthely, găsită în apropiere de oraş în
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Pl. 3. I. Povegllano (I): 2. Povegliano (li): 3. Weisskirchen (Biserica Albă):

l-3

după

Mc,mtelius; 3

4. joschewa: 5. Monaccore.
Hampei; 4 după ~einţckej 5

după
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condiţiuni

pe care nu le cunoaştem. Datorim semnalarea acestui exemplar,
precum şi o schiţă după el, colegului nostru D-1 Dr. Fr. Holste (Miinchen).
Sabia are opt găuri de nit şi un decor simplu compus din două benzi semicirculare înscrise una în alta, haşurate şi aşezate pe placă în chipul unei
potcoave cu deschizătura în jos. Pe partea superioară lăţită a lamei este gravat obişnuitul ornament al "lanţetei". Inedită. Pe harta dela Fig. 9. această
descoperire este însemnată ca Keszthely I.
"Ungaria", fără loc de găsire cert. Pumnal lung în Muzeul din Viena 28)
(Fig. 4.) Şase găuri de nit în placă; aceasta nu are acelaş decor pe amândouă fetele, ci pe una patru arcuri de cerc dispuse într'un cerc cu partea
convexă spre centrul cercului şi legate de acesta cu câte o bară oblică, iar
pe cealaltă două etaje de triunghiuri haşurate cu vârful în jos într'un cadru
în formă de inimă. Pe lamă "lantetă". Lungimea 39 cm.
La Sauerbrunn în Burgenland, Austria, s'au descoperit într'un mormânt
o sabie şi un pumnal de acest tip' 1) (Fig. 6.), amândouă de aceiaş fvrmă şi
decorate cu acelaş motiv pe placa mânerului. Motivule format de o "potcoavă"
având la bază o arcadă, care împreună cu benzi haşurate gravate de amândouă părţile deschizăturii „lanţetei" rezervă în alb un spaţiu de forma unei
picături. Am ales descoperirea dela Sauerbrunn ca eponim al întregei grupe
deoarece tipul este reprezentat aici prin două exemplare absolut caracteristice.
Nu departe de Sauerbrunn, la Leobersdorf în Austria de jos întâlnim
un alt pumnal de acest tip' 8), găsit într'un mormânt cu schelet, care este în
totul asemănător celui dela Sauerbrunn; doar decorul plăcii mânerului este
ceva mai simplu la Leobersdorf.
Mai spre sud-vest regăsim tipul la Pichlern în Carintia, în districtul
Klagenfurt'") (Fig. 7.) Motivul de pe placa mânerului este aici acelaş ca cel
de pe una din fetele exemplarului din „Ungaria" pomenit mai sus (Fig. 4.):
cerc cu patru arcuri legate de cerc cu bare oblice, dar încheiat jos cu o
26)

Hampei, PI. 176-1.

Cf. Nachrichtenblatt flir deutsche Vorzeit, 12, 1936, p. 187, (K. Willvonseder);
publicatia originală a Iul F. Hautmann, în "Beltrăge zur Urgeschlchte des Burgeolaodes•
2, Burgenlaod (Eisenstadt) 1928, nu ne este accesibilă. Dl K. Wlllvonseder lnsa, care
tratează aceste piese în opera O-sale aflată sub tipar "Dle mittlere Broozezelt ln Osterreicha la p. 90 şi 382 cu PI. 28/5-7 a avut bunăvoiota, - pentru care ii multumlm şi
aici, - să ne comunice probe ale fotografiilor şi ale desenului pe care le reproduce
acolo, ca şi citatele din cartea D-sale transcrise mai sus.
28) Reprodus iotr'uo desen de O. Menghiu, Urgeschichte Nieder<:isterrelch (Helmatkuode von N. O., Heft 7, 1921), PI. 7/1.
29) K. Willvonseder, Die Broozezelt Io Oaferreich, p. 90 şi 381 cu PI. 51/3; citat
comunicat de D-l Wlllvooseder odată cu desenul săbiei reprodus aici.
27)
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bandă

în zig-zag, sub care, pe extremitatea lamei, este rezervat prin
un oval ascuţit.

haşuri

Dela Donawitz în Steiermark, districtul Leoben, provine o sabie inedită,
cu prilejul facerii unei străzi şi păstrată la Muzeul Joanneum
din Oraz'"). Ea se deosebeşte de cele discutate până acum prin faptul că
este prevăzută cu o limbă relativ lată la mâner, limbă în care s'au mai păstrat
două găuri de nit, o a treia trebuind să fie supozată în partea ce lipseşt!! a
limbii. Placa mânerului are câte trei găuri de fiecare parte şi poartă un decor
aproape exact ca cel întâlnit la Sauerbrunn (potcoavă, arcadă şi picătură).
Sabia este lungă acum de 53,7 cm.
găsită întâmplător

O ultimă sabie din seria aceasta aflată în Austria este tot inedită şi
tot la Muzeul din Oraz; ea a fost găsită la Wildon (Steiermark) 31 ).
Este vorba de un fragment lung de 29,8 cm. Mânerul are forma celui dela
Samşud, tot cu câte trei găuri de nit de fiecare parte a plăcii şi una singură
(probabil) în limbă. Ca şi la sabia de formă asemănătoare din „Ungaria" (vezi
mai sus nota 17), placa mânerului este lipsită de decor; pe lamă este gravat
ca de obiceiu motivul „lanţetei". Am văzut mai sus, cu prilejul prezentării
pumnalului dela Samşud, că forma de mâner întâlnită acum şi la Wildon,
trebue considerată drept secundară.
păstrată

Se socoate de obiceiu ca făcând parte din această grupă şi o sabie
la Povegliano, în provincia Verona din Italia de Nord-est„) (PI. 3/ t .).
ln realitate ea se deosebeşte de săbiile discutate mai sus prin forma lamei,
care are cea mai mare lăţime în partea ei inferioară. Sabia dela Povegliano
este, datorită acestui amănunt morfologic, o sabie de tăiat, şi nu o sabie de
împuns, ca cele de tip Boiu-Sauerbrunn. Mânerul ei, cu placă simplă, a avut
câte trei găuri de nit pe marginile laterale şi trei altele pe marginea de sus.
Placa este decorată cu o potcoavă formată din benzi haşurate, un motiv simplu care se regăseşte exact numai pe sabia inedită din Muzeul din Keszthely.
Pe lama săbiei dela Povegliano este gravată o „lantetă" atârnând în jos până
în partea inferioară a lamei, un amănunt care subliniază încă odată lărgirea
lamei în partea inferioară a ei.
găsită

30) Pomenită de Willvonseder în Nachrichtenblatt etc. (1936), p. 187; lămuriri suplimentare asupra acestei piese datorim bunAvoioţii D-lui Wlllvonseder şi celei a D-lui
Prof. W. Schmid, directorul Muzeului Joanneum.
31) Pomenită de Childe. op. cit„ i>. 399. nota 1; cf. şi Willvonseder in „Nachrlchtenbtatt• 1. c„ lămuriri complimentare datorăm O-lor Wlllvonseder şi Prof. W, Schmld,
32) Montellus, La tiv. prim, en ftalie, PI, 37/4; acelaş. Ciţromologie. Fig. 313,
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altă sabie care trebuie eliminată diu grupa Sauerbrunn este acea
într'un turnul (No. III.) la Hochstadt („ T6ngeswald"), districtul Hanau,
provincia Hessen, Germania 15). Ea are lama foarte deteriorată şi a fost interpretată ca o sabie de tip Sauerbrunn de D-l Dr. Fr. Holste din Miinchen,
care o tratează într'o lucrare ce se află în curs de tipărire şi din care D-l
Holste ne-a comunicat observaţiile D-sale asupra acestei piese. D-l Holste a
observat pe placa mânerului acestei lame urmele unui decor constând din
resturi de bandă arcuită haşurată, care trebuesc întregite ca o potcoavă. Pe
lamă este gravată „lanţeta" obişnuită.
Placa mânerului poartă resturile a opt găuri de nit, dispuse în modul
obişnuit Ia săbiile Sauerbrunn. Suntem totuşi de părere că această lamă trebuie întregită în forma unei săbii ca cea dela Povegliano, şi nu ca cele de
tip Boiu; pentru această soluţie vorbeşte hotărît forma prelungă, umflată jos,
a „lanţetei", ceace indică o lamă cu lăţimea maximă în partea ei inferioară,
ca Ia Povegliano.
Săbiile dela Povegliano şi Hochstadt trebuesc deci eliminate din grupa
Sauerbrunn luată în înţeles restrâns ca însumând săbii şi pumnale de împuns
cu Iama de forma săbiei dela Boiu; nu mai puţin ele ne îndreaptă către o
serie de săbii decorate şi cu conturul şerpuit, dar de tăiat, al căror rost în
originea tipologică a săbiilor noastre ne va preocupa mai jos.
Inainte însă de a merge mai departe cu cercetarea noastră asupra originii tipului Boiu-Sauerbrunn pe linia pe care ne-o indică săbiile dela Povegliano şi Hochstadt, nu este fără folos, credem, să rezumăm cât mai exact
situaţia, aşa cum ea se prezintă după separarea grupei Sauerbrunn. Am stabilit următoarele fapte:
Grupa de săbii Boiu se înrudeşte de aproape cu o altă grupă de săbii
pe care le-am numit de tip Sauerbrunn. lnrudirea priveşte în primul rând
unul din caracterele esenţiale ale lamelor de tip Boiu, anume forma lor specială, cu umflătura marcată în partea superioară a lamei. Grupa Sauerbrunn
are alt motiv pe placa mânerului. şi altă răspândire geografică decât grupa
Boiu. In afară de aceasta, cu excepţia săbiilor dela Donawitz şi Wildon, ultima neputând fi însă atribuită sigur nici uneia dintre grupe, din cauza lipsei decorului de pe placă, - grupa Sauerbrunn nu are limbă la mâner. Trebuie însă să ne dăm bine seama de faptul că dacă ni s'a impus caracterizarea si clasificarea aparte a grupei Sauerbrunn pe baza formei, fără limbă la
mâner şi ceva mai lată ca ta tipul Boiu, şi pe baza decorului plăcii, deosebit
de cel dela Boiu, atunci sabia dela Donawitz reprezintă un exemplar hibrid,

O

găsită

33) Reprodusă

lun~en

neclar la F. Kutsch Kataloge west-und siid-deuscher Altertumssamm5, Hanau 1926, p. 39 cu PI. 7, No. O. 226.
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care prin fonna generală a lamei şi prin decorul plăcii mânerului se leagă de
grupa Sauerbrunn, prin limba mânerului însă de grupa Boiu.
S'ar putea să ni se obiecteze că săbiile de tip Sauerbrunn, care au de
obiceiu mânerul foarte deteriorat, vor fi putut avea şi ele la origină limbă ia
mâner, care ar lipsi acum numai pentrucă s'a rupt. Este însă imposibil ca
acest lucru să se fi petrecut întâmplător în chip constant cu toate săbiile de
tip Sauerbrunn, în şase cazuri, şi niciodată cu cele de tip Boiu. Dispoziţia
găurilor la unele săbii Sauerbrunn se opune şi ea hotărît ipotezei amintite
(Vezi de ex. Fi~. 4). Însfârşit vom vedea că şi origina tipului Sauerbrunn
arată că avem de a face cu săbii şi pumnale fără limbă, ci numai cu placă
de mâner.

Fig. nr. 10. Cioburi ale civilizaţiei Wietenberg de pe
Muzeul Naţional de Antichităţi,

.Măgulicea•
Bucureşti.

dela Boiu. Ca. 1/2.

Reţinând aşadar ca bine stabilite caracterele distinctive ale celor două
grupe de săbii, a sosit timpul să vedem ce poziţie tipologică se poate atribui
în lumina acestor fapte săbiei celebre din mormântul dela Keszthely, sabie
care a fost socotită până acum drept prototipul eponim al întregei serii.
Sabia dela Keszthely (Fig. 5.), pe care o vom numi aici Keszthely II,
este lungă de 69 cm., bine păstrată şi de forma tipului Boiu"'). O mică deosebire se constată la umerii mânerului, care sunt mai lăsaţi, mai puţin proe-

34) Hampei. PI, 134/3,
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minenti ca la exemplarele obişnuite de tip Baiu. Acest amănunt, cât ar părea
el de neînsemnat, în aparenţă, capătă o semnificaţie prin caracterul de
şablon pe care îl are mânerul la săbiile obişnuite de tip Baiu. Dela început
observăm deci că sabia Keszthely II provine din alt atelier sau din alt cerc
industrial. Amintim că şi sabia dela Treviso, care am văzut că nici eu nu
pare a proveni din cercul industrial original al săbiilor Baiu, are umerii
plăcii mânerului tot lăsaţi. Decorul plăcii mânerului săbiei Keszthely II este
şi el altul decât cel al grupei Boiu. El reprezintă de fapt acelaş motiv simplu
al potcoavei formate din benzi haşurate, pe care l-am notat şi la Keszthely I
şi Povegliano, cu deosebirea totuşi că este uşor modificat în formă de inimă.
Această formă de inimă este însă, cum am văzut, o caracteristică a decorului
de tip Baiu şi străină altor tipuri de săbii. Făcând suma tuturor caracterelor
pe care le prezintă sabia Keszthely II nu putem, credem, ajunge decât la încheierea că ea reprezintă un fabricat local, realizat după schema morfologică
a tipului Boiu şi decorat după moda vestică a tipului Sauerbrunn, dar influenţat şi în decor de tipul Boiu.
Trebue aşadar să admitem o oarecare interferentă a tipului Baiu cu
tipul Sauerbrunn, interferentă documentată de apariţia limbii la mânerul unor
săbii Sauerbrunn şi de un amănunt de decor, anume de forma de inimă pe
care o ia potcoava la Keszthely II şi la sabia din „Ungaria" discutată mai
înainte (Fig. 4).
La exemplarele din Austria ale tipului (Sauerbrunn, Leobersdorf, Pichlern, Donawitz) am constatat o oarecare variabilitate a motivului de pe placa
mânerului, dar totodată şi predilecţia pentru rezervarea unui câmp liber în
formă de picătură sau oval ascuţit (Fig. 6- 7).
lnsfârşit am mai arătat că la săbiile de tip Sauerbrunn s'au socotit şi
unele exemplare mai îndepărtate geograficeşte, care însă la o analiză mai
amănunţită s'au dovedit a fi doar tipuri înrudite cu tipul Sauerbrunn. Cu
aceste tipuri voim să ne ocupăm acum, deoarece ele ne apropie de origina
tipului Sauerbrunn.
Conducându-ne după elementul caracteristic al decorului de pe placa
mânerului, găsim în afară de săbiile dela Povegliano şi Hochstadt încă o sabie
care se arată a sta într'o oarecare legătură cu tipul Sauerbrunn. Este vorba
de o sabie „cu mâner plin", având adică mânerul metalic şi dintr'o bucată,
găsită izolată la Milnchen (Germania), şi anume Ia locul unde se află podul
numit „Bogenhausener Brilcke". Sabia este inedită şi se păstrează la Muzeul
Central Romano-German din Mainz, a cărui direcţiune a avut amabilitatea
de a ne comunica o fotografie a piesei (PI. I /4).
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Lama joacă în mânerul metalic, de care fusese prinsă numai cu douit
nituri, deşi mânerul mai are încă patru capete de nituri false (atrape). Nu
este exclus ca mânerul să fi fost adaptat secundar la o lamă cu placă de
mâner. Lama are o creastă puternică pe mijlocul ei şi este şerpuită în aşa
fel, încât partea ei cea mai lată se află în jumătatea ei superioară. Lăţirea
lamei este însă uşoară şi lină, nu bruscă. Placa mânerului are un decor format dintr'un cadru în formă de potcoavă conturată de benzi haşurate (ca la
Povegliano deci) în care stau trei bucle dispuse simetric, una sus şi două
pe laturi; potcoava este închisă jos de o bandă în zig-zag haşurată şi stă pe
un triunghiu. Pe lamă găsim ca de obiceiu motivul „lanţetă". Decorul plăcii
mânerului aminteşte, prin buclele în cerc pe care le are, pe cel al săbiilor
Sauerbrunn dela Pichlern şi din „Ungaria" (Fig. 4 şi 7).
Prin săbiile dela Povegliano, Hochstadt şi Milnchen, legate prin decor
de grupa Sauerbrunn, suntem îndreptaţi către o grupă destul de răspândită
de lame din bronzul mijlociu, toate cu conturul şerpuit şi în majoritatea cazurilor decorate şi a căror evoluţie tipologică este bine stabilită.
Este un lucru îndeobşte cunoscut că începând chiar dela sfârşitul bronzului timpuriu se petrece o evoluţie caracteristică a pumnalelor de metal folosite în chip general la începutul bronzului. In această din urmă vreme se
întâlnesc în Europa centrală, care ne interesează pe noi aici, dar şi în alte
regiuni ale Europei, aşa numitele „pumnale triunghiulare" cu mânerul metalic,
despre care s'a crezut multă vreme că au fost fabricate în Italia, dar care
par a fi avut în realitate mai multe centre de fabricaţie. In afară de aceste
„pumnale triunghiulare", epoca timpurie a bronzului a mai cunoscut aşa-zisele
„pumnale-topoare" (helebarde) şi mici pumnale fără mâner metalic. La trecerea spre bronzul mijlociu pumnalele acestea încep a se lungi şi a căpăta un
contur şerpuit35). Această evoluţie, ale cărei cauze nu ne interesează aici în
chip direct, are drept rezultat aparitia unor pumnale şi săbii cu conturul şer
puit şi cu sau fără mâner plin metalic. Aceste lame şerpuite au totdeauna o
creastă mediană bine marcată şi se pot împărţi din punct de vedere al formei în primul rând în două mari clase: una cu partea mai lată a lamei în
partea superioară a ei, cealaltă cu lama lăţită în jumătatea dinspre vârf. Intre
aceste două forme extreme, care caracterizează în .chip oarecum exclusiv pe
35) A se vedea pentru această evolutie de ex. Montellus Chronologle, p. 128; recent
chestiunea a fost reluată de ]. Forssander, Der ostskandinavlsche Norden wllhrend der
ăltesten Metallzeit Europas. Lund 1936, Cap. III, mai ales p. 184.
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de o parte lamele d'estoc, pe de alta pe cele de taille 36), se înseriază o a
treia grupă restrânsă de lame, bine balansate pentru a servi la ambele feluri
de lovituri şi a căror maximă lărgime se apropie de mijlocul armei 37). Pentru
origina lamelor de forma celor de tip Boiu-Sauerbrunn nu pot intra în discuţiune din punct de vedere tipologic decât lamele având lărgimea maximă în
partea superioară, deoarece am văzut că tocmai umflarea lamei în partea ei
superioară este caracterul morfologic distinctiv al acestora din urmă. Origina
tipologică a lamelor de tip Boiu-Sauerbrunn trebuie căutată deci în cercul
lamelor cu partea mai lată în jumătatea superioară.
lnainte însă de a cerceta această chestiune mai de aproape, trebue să
examinăm pe scurt şi chestiunea evoluţiei decorului pe lamele derivate din
pumnalele bronzului timpuriu.
„Pumnalele triunghiulare" din bronzul timpuriu sunt decorate în majoritatea cazurilor pe placa mânerului, în locul în formă de potcoavă delimitat
în chip natural de umerii mânerului metalic şi apoi şi pe lamă. Adăugăm
pentru claritate că un mâner metalic este format dintr'o apucătoare, partea
care se prinde în mână, şi dintr'o placă lărgită, partea care se aplică pe
placa lamei şi se fixează acolo cu nituri. Majoritatea săbiilor europene cu
mâner metalic au placa mânerului scobită în formă de potcoavă la partea ei
de jos. (Vezi mânerul săbiei dela Miinchen la pi. l /4). La pumnalele triunghiulare întâlnim pe placa lamei, în partea lăsată liberă de tăetura din placa
mânerului, un ornament constând dintr'un cadru în formă de potcoavă, - care
nu este decât sublinierea conturului interior al scobiturii din placa mânerului
metalic, - umplut cu triunghiuri, zig-zaguri, linii sau benzi frânte în unghiu
drept şi puţine alte elemente. Lama acestor pumnale este decorată cu linii
care subliniază conturul ei, formează aşadar unul sau mai multe triunghiuri.
La lamele şerpuite din bronzul mijlociu decorul lamei ia în chip natural,
urmând acum conturul şerpuit al lamei, forma de „lanţetă". Pe placa mânerului decorul ori dispare, ori se simplifică, ori este înlocuit cu alte motive.
Trebuie să reţinem din faptele expuse mai sus amănuntul că însuşi
obiceiul de a decora săbiile, locul unde se aplică decorul şi în multe cazuri
însuşi motivele decorului sunt determinate la săbiile şi pumnalele cu conturul
36) Cităm pentru mai mare claritate exemple: pentru lamele d'estoc sabia dela
Miinchen (PI. 1/4), pentru cele de taille exemplarele reproduse la Montelius, Chronologie,
Fig. 318 şi 322 şi sabia dela Povegliano, aici pi. 3/1.
.
37) Exemple: frumoasa sabie din primul depozit dela Hajdu-Samson, Comitat Hajdu,
Ungaria, de văzut de ex. la Forssander op. cit. Fig. 36; apoi o sabie dela Cascina Ranza
ldepozit) în Italia de Nord tot la Forssander op. cit. Fig. 34 sus dreapta.
13
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şerpuit din bronzul mijlociu de tradiţia „pumnalelor triunghiulare" din brortzul timpuriu.
Să urmărim acum mai de aproape naşterea din aceste tradiţii, a lamelor
de tip Sauerbrunn şi Boiu. După cum am subliniat deja, un prim element
distinctiv al lor, forma lamei, nu poate fi derivat decât din armele cu partea
mai lată în jumătatea superioară, ca la sabia dela Miinchen. Săbii şi pumnale
care să aibă forma piesei dela Miinchen se cunosc relativ puţine în Europa.
Printre lamele şerpuite din bronzul mijlociu enumerate de Montelius şi, mai
recent şi mai complet, de Forssander 38) numai t:n exemplar din „Ungaria" 39)
are forma aceasta. Fragmentul, - partea dinspre mâner, - unui exemplar
identic este însă cunoscut ca fiind găsit la Nagy-Gaj în Torontal ' 0). Pe de
altă parte la Lavrica în Carniola a fost descoperit într'o turbieră un pumnal
de bronz lung de 26 cm., având lama de forma discutată aici şi decorat pe
placa mânerului cu o potcoavă executată la fel cu cea de pe sabia dela Povegliano (PI. 3/1), dar cu capetele atingându-se jos, iar pe lamă cu „lanţeta"
obişnuită n). La aceasta se reduce numărul exemplarelor de acest fel cunoscute până acum. Restul lamelor şerpuite din bronzul mijlociu aparţin tipurilor
cu lama lăţită jos sau 'ta mijloc; ele ne pot servi în cercetarea noastră numai
în ceeace priveşte decorul, nu însă în ceeace priveşte forma.
Desigur că nu putem trage încheieri prea îndrăsneţe din analiza unui
material aşa de redus încă. Totuşi unele observaţii de fapt se impun. Astfel
exemplarele din Carniola şi Bavaria (Lavrica şi Miinchen) se arată a fi, prin
decorul lor, vestice, în înţelesul că origina lor trebuie căutată în zona imediat
la est şi nord-est de Alpi. Exemplarele corespunzătoare ca formă din fosta
Ungarie (Nagy-Gaj şi „Ungaria") sunt la rândul lor, tot graţie decorului pe
care îl au, - spiralic, - est;ce. In afară de aceasta ni se mai impune constatarea tipologică elementară că între aceste lame de tip, - ca formă, Lavrica-Nagy-Găj şi cele de tip Sauerbrunn nu există decât o singură deosebire morfologică esenţială: lamele Sauerbrunn accentuiază umflarea lamei
din partea ei superioară. Din punct de vedere tipologic aşadar trecerea dela
un tip la altul este perfect clară şi în fond morfologic neînsemnată. Compa38)

Montelius Chronologie p. 3 2 sqq.: Forssander op. cit. p. 184 sqq.: fragmentul.

dela Nagy-Găj
de Forssander.
39)

40)

şi

pumnalul dela Lavrica pe care le vom aminti mai jos nu sunt pomenite

Hampei PI. 85/2: decorat cu spirale.
Milleker B. Delmagyarorszăg regisegleletei etc. Tll. 1 1907 p. 62 PI. 1/4:

forma, decorul şi toate amănuntele sunt identice cu cele ale exemplarului din „Ungaria"
citat la nota 39.
41) W. Schmid, Die bronzezeit in Krain în .Carniola", Zeitschrift fiir Heimatkunde,
Laibach, voi. 2, 1909, p. 112, sqq: pumnalul dela Lavrica la PI. 4/5 şi Fig. 16 cu p. 126,
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rând mai departe între ele din punct de vedere al formei cele trei tipuri d~
lame, Lavrica-Nagy-Gaj, Sauerbrunn şi Boiu, vedem că între primele două nu
este decât o deosebire uşoară, doar o mai marcată umflare a părţii superioare
la tipul Sauerbrunn, pe câtă vreme tipul Baiu se distanţează prin adaosul
limbii la mâner şi prin stricta canonizare şi hotărîta subliniere a caracterelor
morfologice evoluate în cadrul celorlalte două tipuri.
Că lamele de tip Sauerbrunn sunt de derivat tipologiceşte din cele de
forma Lavrica-Nagy-Gaj este nu numai limpede din punct de vedere morfoloj!;ic, dar se poate documenta şi prin izbitoare analogii de decor. Motivul în
potcoavă de pe pumnalul dela Lavrica se regăseşte pe toate exemplarele din
scria Sauerbrunn; pe sabia dela Milnchen (PI. l /4) am văzut că potcoava este
mărginită jos de o bandă în zig-zag, de tradiţie transmisă de „pumnalele
triunghiulare"; tot o bandă în zig-zag închide şi potcoavele de pe lamele de
lip Sauerbrunn dela Pichlern (Fig. 7) şi din „Ungaria" (Fig. 4). Legătura
Intre motivul dela Pichlern, cu patru arcuri în cerc, şi pumnalele triunghiulare din bronzul timpuriu o fac două pumnale nord-italice 0 ) dela sfârşitul
hronzului timpuriu, unul având în interiorul potcoavei un motiv în formă de
n 1111h cu laturile foarte concave, dar fără benzile care leagă la Pichlern acest
11111tiv de potcoavă, celălalt având potcoava închisă jos cu o bandă în zig-zag.
/\111;1mlo11ă pumnalele nord-italice au atârnând de potcoavă lungi triunghiuri
lra~uratc de cea mai bună tradiţie a „ pumnalelor triunghiulare". Lama lor
1·i;h· în afară de aceasta sensibil umflată în partea superioară, ceeace arată
1·,1 111 acest cerc tendinţa spre evoluţia către forma de lamă Sauerbrunn exista
lrll·.1 de timpuriu. Acest din urmă fapt este demonstrat eventual şi de două
11lk lame, din bronzul mijlociu de data aceasta, una provenind dela Villa-Stra
I11 provincia Veneţia 0 ), cealaltă dela Bregenz pe lacul Constanţa"), care au
aproape forma tipică Sauerbrunn, dar nu sunt decorate decât pe lamă (cu
„11111\l'lil"). Aceste lame pot fi însă considerate şi ca rezultatul unei influente
11 la m·lor Sauerbrunn asupra unor săbii de tip Lavrica. Nu mai puţin reiese
'·'' din prezenta acestor săbii că în această regiune vestică circum-alpină forma
1k Iarnă Sauerbrunn este oarecum endemică.
·I~) fr. Behn, Italische Altertiimer vorhellenistischer Zeit (Kataloge des rom.-germ.
1'1•11hnl11111scums, No. 8, Mainz 1920), o. 27, Fig. 4, No. 177: No. de inventar O. 10825,
M1111•11I Mnlnz; al doilea pumnal la Montelius, Die vorklassische Chronologie ltaliens,
I 'I 11;11 ~I La civilisation primitive en ltalie, PI. 78.
·l'I) Montelius, Die vorklass. Chron. ltaliens, PI. 8/3: ]. Naue, Die vorromischen
Hi liw1•1l1•r aus Kupfer, Bronze und Eisen, Milnchen 1903, PI. 14/5.
·li) Nuuc, op. cit., PI. 15/1 cu p. 36 unde nu se dă nici o altă lămurire.
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Vedem aşadar că tipul Sauerbrunn are puternice legături cu Italia de
nord şi cu regiunile imediat la nord-est de Alpi. Elementele tipului Sauerbrunn
care nu se pot explica în momentul de faţă ca fiind derivate din cercul
amintit nord-italic şi est-alpin au a fi socotite drept de creaţie locală, cum
este legarea rombului cu potcoava la decorul de tip Pichlern °), sau ca datorite unei influente a tipului Boiu, ca forma de inimă a potcoavei.
Grupa Sauerbrunn se poate socoti deci ca explicată în origina ei printr'o
desvoltare est-alpină a unor forme şi motive de origină nord-italică, al căror
termen iniţial este de căutat în „pumnalele triunghiulare" şi în cele fără
mâner metalic din bronzul timpuriu. Tradiţia pumnalelor triunghiulare este
foarte clar documentată în preajma ariei de răspândire a tipului Sauerbrunn
prin trei pumnale reproduse de Montelius n); primele două, unul dela Lange
Wand în Austria de jos, celălalt dela Perjen lângă Landeck în Tirol, au mânerul plin, metalic, şi reprezintă o desvoltare a „pumnalelor triunghiulare",
dar sunt de datat în bronzul mijlociu; cel de al treilea pumnal, găsit în palafita din turbiera dela Laibach în Carniola, are numai placă la mâner, decorul
desvoltat din cel al pumnalelor triunghiulare şi lama lăţită în partea inferioară,
amănunt care îl datează tot în bronzul mijlociu.
ln ceeace priveşte tipul Boiu se poate ridica acum chestiunea întrucât
explicaţia tipologică a originii lui, care este aceiaş ca pentru tipul Sauerbrunn,
echivalează şi cu explicaţie istorică, după cum am văzut că este cazul la tipul
Sauerbrunn, - întrucât adică lamele de tip Boiu trebuesc privite ca o modificare şi specializare a celor Sauerbrnnn, după modelul cărora vor fi fost
lucrate, ori drept rezultatul unei evoluţii tipologice de aceiaş natură, dar paralelă cu cea a tipului Sauerbrunn, evolutie care să fi pornit în ultima etapă
dela lamele estice decorate cu spirale de gen Nagy-Găj - „Ungaria", pomenite
mai sus. Faptul că lamele de tip Boiu au în chip constant un decor cu elemente spiralice, lucru pe care nu-l observăm niciodată în grupa Sauerbrunn,
nici în cercul formelor de origină ale acesteia, dar care concordă cu prezenţa
ornamentului spiralic pe lamele dela Nagy-Găj şi din „Ungaria", ar milita în
favoarea ipotezei ultime. Deasemenea prezenta constantă a limbii de mâner
la tipul Boiu, care este străină tipului Sauerbrunn ar constitui o probă în
acelaş sens. Prezentată însă aşa, numai cu aceste elemente la îndemână, chestiunea nu se poate soluţiona sigur într'un sens sau altul. Suntem siliţi să ne
mulţumim pentru moment cu o formulare limpede a celor două posibilităţi
privind naşterea tipului Boiu: a) ca o modificare şi specializare locală a tipului
45)
46)

Pe capul unui ac din Ungaria, Hampei, PI. 22.5/6b, se
Chronologie, Fig. 316-318.
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Sauerbrunn, cu care prilej forma capătă aspectul de şablon şi limbă la mâner,
iar placa mânerului decorul specific spiralic; b) ca rezultatul unei evolutii
paralele cu cea care a dus la crearea lamelor Sauerbrunn şi pornind dela
aceleaş tradiţii, dar dela etape anterioare locale reprezentate de lamele gen
Nagy-Gaj - „Ungaria", iar pentru lărgirea bazei discuţiunei trebuie să încercăm
o explicatie a originii celor două elemente specifice tipului Boiu, anume a decorului de pe placa mânerului şi a limbii mânerului.
Cu privire la decor trebue să accentuăm dela început că, în ciuda unei
atente a materialului contimporan, atât a celui în bronz, cât şi a
celui ceramic, nu am găsit nimic care să indice că el ar fi fost copiat, gata
creiat în forma în care îl găsim pe săbii, după decorul unui alt produs în
bronz sau lut ars. Aspectele de civilizaţie ale epocii de bronz din regiunile
în care apar s~biile de tip Boiu, contimporane cu aceste lame şi care să
opereze cu o ornamentaţie spiralică, anume civilizaţiile pe cari le-am denumit
Wietenberg, Otomani, Vatina şi Bjelo-Brdo-Gârla-Mare nu ne arată nimic
care ar putea explica mulţumitor decorul nostru n). Unele analogii îndepăr
tate pe care le găsim pe ceramică sunt prea vagi şi nu pot în nici un caz
să fie puse la origina motivului de pe săbii. Suntem obligaţi aşadar deocamdată să găsim o explicaţie a acestui decor chiar pe săbii şi în legătură cu
săbiile. Şi atunci ni se prezintă trei ipoteze.
Prima ipoteză ar porni dela decorul plăcii mânerului săbiilor dela NagyGaj şi din „Ungaria", a ·cărui parte superioară este formată de o spirală în
formă de C aşezată cu deschiderea în jos şi prevăzută cu un triunghiu arcuit
care ii dă aspectul unei spirale în C frânte. Acest tip de spirală este foarte
frecvent întrebuinţat în grupa Vatina şi mai rar şi în altele şi corespunde ca
cercetări

47) Vezi informaţia pentru Wietenberg la Schroller, op. cit., p. 12 sqq. şi, mai ales
pentru data justă, Stand, p. 92 sqq: pentru Otomani Stand, p. 89 sqq; pentru Vatina şi
Bjelo-Brdo Ia Childe, op. cit, p. 284, sqq. şi 287 sqq. - Polemica lui Schroller împotriva
datării de către noi a civilizaţiei Wietenberg nu în cel mai vechiu neolitic, cum căutase
să demonstreze Schroller, ci în epoca de bronz mijlocie şi târzie, (vezi Prăhistorische
Zeitschrift Berlin, 23, 1932, p. 365 sq. (Nestor) şi 24, 1933, p. 335 sqq. (Schroller), nu
mai are nevoe, în ceace priveşte cercurile de specialitate străine, de nici o replică, Critica
s'a alăturat unanim părerii documentate de noi, şi anume atât prin scrisa specialiştilor
ne-unguri (P. Reinecke, V. G. Childe, E. Wahle. R. Pittioni, E. Beninger), cât şi prin
cea a arheologilor unguri, pe opinia cărora Schroller pare a pune mai mult preţ (j,
Banner, Sandor Gallus jun.) Ultimul dintre specialiştii unguri s'a pronunţat F. fompa,
dar tot atât de categoric. Cităm aici, ca singura satisfacţie pe care întelegem să ne-o
luăm pentru tonul prea personal ai polemicii lui Schroller, cele scrise de Tompa: ~Cu
privire la datarea civilizaţiei Wietenberg urmăm ca de altfel toţi ceilalţi cercetători fără
excepţie concepţia lui Nestor . . . Această părere nu poate fi sdruncinată de ultimul
răspuns dat de Schroller scriselor h.1i Nestor", Tompa, op. cit. mai sus la nota 11 p, lOl,
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exact cu un pendantiv de bronz comun în această vreme ' 8 ). Ca o
modificare a unei astfel de spirale s'ar putea socoti partea centrală a motivului de pe săbiile Boiu. Rama cu coltul intrat sus ar fi în acest caz impusă
de forma spiralei (frânte), iar triunghiul care închide motivul ar fi o subliniere a triunghiului format în chip natural -în acest loc de partea superioară
a "lantetei", ca la sabia dela Milnchen de pildă (PI. 1/4).
O altă explicatie, tot de ordin stilistic, ar porni dela ipoteza că s'a
gravat întâi pe placă o spirală în S culcată sau două spirale alăturate, care
ar fi învitat apoi dela sine mâna gravorului cu prilejul tragerii ramei, să intre
cu rama în formă de colt în spatiul dintre cele două înfăşurări ale spiralei.
Triunghiul şi restul s'ar explica în această ipoteză exact ca şi în prima.
O a treia explicatie ar lua în considerare eventualitatea ca decorul
nostru să reprezinte nu rezultatul unei evolutii naturale stilistice, - mai ales
că el ne este cunoscut numai în forma lui definitivă fixl!, fără trepte de
evolutie stilisticl!, - ci un obiect oarecare de uz practic, să aibă adică o
origină skeuomorfică.

Căutând să vedem care ar putea fi obiectul reprezentat de decorul
nostru, găsim ca tip cu formă apropiată o serie de mici aplici, de obiceiu
turnate în metal alb şi apartinând primei perioade a epocii de bronz şi cercului întins de civilizatie denumit Aunjetitz. Aceste aplici, care au fost studiate ultima dată de către profesorul dela Breslau H. Seger 0 ), apar în două
forme principale, dintre care cea mai recentă, documentată până în prezent
în Saxonia, Marca Brandenburg, Poznania şi Hannovra are aproape exact
conturul decorului de pe săbiile de tip Boiu, doar fără coltul intrat ca la inimă din
partea superioară (Fig. 8). Partea interesantă şi ademenitoare a acestei interpretări a decorului nostru nu stă însă în faptul că el reprezintă o aplică din
bronzul timpuriu, - mai ales că această teorie s'ar lovi şi de dificultatea că
astfel de aplici nu s'au găsit încă în aria de răspândire a săbiilor Boiu, ci în sugestiile pe care le pune în lumină faptul, cu dreptate subliniat de
Seger, că aplicile în discutiune reprezintă miniaturi ornamentale ale unor
scuturi, fapt confirmat şi de amănuntul că mai cu seamă în forma mai târzie,
care ne interesează aici, plăcile au redată pe dos şi apucătoarea scutului.
S'ar putea deci admite că decorul săbiilor de tip Boiu reprezintă un scut, al
cărui original contimporan era natural construit din materii organice pieritoare, lemn şi piele, şi avea o formă derivată din scuturile bronzului timpuriu
ce ne sunt documentate întâmplător prin miniaturile ornamentale turnate în

48) Cf. de ex. Hampe(, PI. 54/6,

49) Altschlesien 1, 1926 (Breslau), p. 76 sqq.
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bronz sau metal alb. Deosebirea de formă între aceste supozate scuturi din
bronzul mijlociu şi cele din bronzul timpuriu s'ar reduce la scobitura pe care
primele o au în partea superioară şi al cărui rost practic este lesne de înţeles, ca reprezentând o crestătură prin care războinicul putea vedea fără a
se descoperi prea mult. Sabia este o armă de atac, iar scutul una de apărare.
Dar sabia apără şi ea pe războinic. Legătura de idei, care să ducă la reprezentarea unui scut pe o sabie este uşor de stabilit şi de înţeles. Spiralele
sau cercurile concentrice de pe decorul nostru ar reda în această ipoteză
decorul scutului, doi ochi sau două discuri solare, cu înţeles magic, apotropaic, de îndepărtare a forţelor funeste, şi sunt uşor explicabile şi pe un scut,
şi .pe o sabie. Desigur că pe diferitele pumnale sau săbii de tip Boiu ce ne
sunt cunoscute acest scut a putut fi executat mai exact sau mai neglijent,
după mâna şi mintea fiecărui meşter. Ceace interesează însă la interpretarea
noastră este schema ornamentală care stă la baza motivului.
Formulăm această din urmă interpretare a motivului de pe săbiile Boiu
cu toate rezervele pe care le impune orice încercare de pătrundere, pornind
dela resturile civilizatiei materiale, în intimitatea gândirii şi simtirii magicoreligioase şi a vietii spirituale în general a oamenilor preistorici. Rezultatele
la care ajung astfel de încercări nu pot avea în majoritatea cazurilor decât
o valoare de ipoteză, sortită să fie lipsită de dovada ştiintifică, atâta vreme
cât nu sunt fundamentate pe un studiu adânc al întregului complex de manifestări ale spiritului omului preistoric şi pe o metodă stabilită în urma acestui
studiu 5 ~).

Oricum se va rezolva problema originii motivului care decorează lamele
de tip Boiu, un fapt rămâne bine stabilit încă de pe acum : el este specific
acestei grupe şi, după cât se poate vedea până acum, de creaţie locală.
Un ultim element rămas de cercetat în legătură cu săbiile de tip Boiu
este de ordin structural-morfologic şi priveşte prezenta limbii la mâner.
Problema pe care o pune această prezentă este de o importantă deosebită, deoarece pune din plin o altă problemă, de ordin mai general, a preistoriei europene, anume pe aceia a locului prim de apariţie şi a originii
săbiilor atât de răspândite şi atât de tipic europene, numite cu limbă de
mâner („ Oriffzungenschwerter", nepees a soie platte"), grupă mare de săbii în
care grupa Boiu nu reprezintă decât o formă specială timpurie, singularizată
50) A se vedea în această privinţă de pildă articolul lui B. v. Richthofen, Zur
rellgionswissenschaftlichen Auswertung vorgeschichtlicher Altertilmer in .Mitteilungen der
anthrop. Gesellschaft in Wien" 62, 1932, p. 110 sqq. care dă şi o bogată literatură asupra
chestiunii. Interesante observaţii principiale şi de metodă se găsesc şi în ultima carte ~
lui A. van Scheltema Die Kunst 11Qserer Vorzeit (1936),
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prin forma lamei şi prin decorul ei. Săbiile cu limbă la mâner apar pentru
prima oară în forme comune nedecorate în aceeaş vreme ca săbiile de tip
Boiu şi dăinuiesc apoi până la sfârşitul epocii de bronz, pentru a se continua modificate şi în epoca de fier. P. Reinecke a încercat să demonstreze
de curând51 ) că primele săbii cu limbă la mâner au apărut în regiunile noastre şi a documentat această teorie şi cu săbiile de tip Boiu.
Pentru noi, în studiul de fată, chestiunea se prezintă în primul rând
sub forma întrebării cum se explică limba la mânerul săbiilor Boiu: de unde
a fost ea împrumutată, ori este ea cum va o creaţie originală a acestei grupe ?
Căci noi am văzut că lamele Sauerbrunn şi Boiu pornesc, judecând după
toate caracterele lor morfologice şi de decor, dela lame cu placă de mâner,
fără limbă. Am mai văzut apoi că limba de mâner este specifică tipului Boiu
şi se întâlneşte rar la lamele Sauerbrunn, fără a putea fi explicată nici acolo,
nici aici, prin ascendenta tipologică a tipului. Cu atât mai acut se pune deci
întrebarea de unde provine limba de mâner în această grupă.
Sistemul în sine de a prevede instrumente sau arme de tăiat cu o limbă
pe care să se aplice plăselele de materie organică este cunoscut Europei
centrale chiar la sfârşitul neoliticului şi în vremea primelor începuturi ale
epocii de bronz. Deja în aşa numita "epocă de cupru I din Ungaria", o civilizaţie târzie neolitică documentată mai ales în mari cimitire de inhumaţie, dintre care cele mai cunoscute sunt cele dela Bodrog-Keresztur şi Pusztalstv ânhăza în Ungaria de est, - unele pumnale de cupru au drept mâner o
limbă care se introducea în mânerul propriu-zis de os sau de lemn 52 ). Dar
în afară de aceste aparitii târzii neolitice, oarecum netipice pentru amănuntul
discutat aici, Europa centrală a cunoscut şi o serie de mici pumnale de cupru
cu limbă tipică la mâner şi de multe ori chiar cu ramă, cu mărgini ridicate,
la această limbă. Aceste pumnale apar în cadrul grupei etnico-culturale denumită a „paharelor în formă de clopot" („Glockenbecher", „vases caliciformes",
„bell-beakers"), grupă pornită din Spania, şi răspândită mai mult sau mai
puţin sporadic în Europa centrală până la Dunărea de mijloc şi până în
Polonia, unde este documentată mai ales în morminte. Data acestor morminte
este, după cum se admite pe bune motive, sfârşitul neoliticului. ln ultimul
timp s'a dovedit însă prin asociaţiuni caracteristice de inventar că majoritatea
mormintelor cu "pahare-clopot" din Austria şi Ungaria aparţin deja bronzului
11) Germania 15, 1931, p. 217 sqq.
") Cf. de ex. pumnalul dela Pusztaistvănhăza la ]. Hillebrand, Das frilhkupferzeitJiche Grăbedeld von Pusztaistvănhăza [Archaeologia Hungarica 4, 1929), PI. 4/:1.
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timpuriu 53}. In ceace priveşte pumnalele cu limbă de mâner din această grupă
Forssander a dat de curând o listă necompletă, dar utilă a lor; se cunoaşte
chiar o formă de turnat pentru astfel· de pumnale 54 ). Este deci dovedit că
limba de mâner, chiar cu mărgini ridicate, este introdusă în formă absolut
tipică în Europa centrală dintr'un mediu mediteranean (Spania) încă dintr'o
vreme care corespunde cu prima perioadă a bronzului central-european. O
ipoteză îndrăsneată ar admite, pornind dela acest fapt, că intr'un mediu şi
într'o formă pe care nu le avem încă documentate, tradiţia acestei realizări
meşteşugăreşti s'a menţinut undeva la Dunărea de mijloc şi a fost reluată
apoi de turnătorii săbiilor de tip Boiu,
Dar problema nu se prezintă atât de simplu precum ea apare din discutia de mai sus asupra posibilitătii unei traditii locale a limbii de mâner în
Europa centrală. Un element important care o complică este faptul că săbiile
de tip Boiu nu sunt cum am pomenit, decât o grupă restrânsă în cadrul
marei grupe de săbii cu limbă la mâner cunoscute în Europa centrală în
bronzul mijlociu. Discuţia trebue aşadar lărgită ţinând seama şi de acest element nou.
lnainte însă de a discuta această grupă de săbii şi anume seria cea
mai veche a ei, este necesar, pentru claritatea celor ce vor urma, să consemnăm după acum unele observaţii de ordin tipo 1ogic făcute de diferiţi savanţi
cu privire la săbiile cu limbă de mâner în general.
Trebue să retinem astfel din clasificarea celor mai timpurii săbii de
acest re! făcută de Sprockhoff 55) distinctia stabilită de acest învăţat intre
săbiile cu fimba dreaptă şi cele cu limba umflată la mijloc; primele au umerii plăcii mânerului de obiceiu mai lăsaţi, celelalte mai proeminenti şi rotunjiti. Am văzut mai sus că printre săbiile de tip Boiu &unt unele („Ungaria",
(PI. 2/ l .} Kojatky (PI. 1/3} şi eventual şi Boiu) a căror limbă are tendinta
53
) Vezi Prăhist. Zeitschr (Berlin) 24, 1934, p. 142 sq. (Beninger) şi Wiener Pră
hist. Zeitschr. 24, 1937, p. 28 şi Sfi (Willvonseder); cf. şi nota următoare
61 ) Forssander, op. cit., p. 70; pentru exemplarele din Boemia de complrtat cu ].
Schranil, Studie o vzniku kultury bronzove v Cechăch (Praga 1921), Fig. 1/1-3 şi de adău
gat şi pumnalul din mormântul descoperit recent la Pragl XIX-Bubenec, publicat de
Schranil în li et III rapport de l'inst. arch. de l'Etat Tchechoslovaque (1929-30), Praga
1931, p. 79, Fig. 49/2; acest mormânt confirmă şi pentru Boemia, prin cerceii de argint
pe care ii conţine, data târzie, - bronzul timpuriu, - a mormintelor ca "vase-clopot"
din aceste regiuni O altă confirmare este adusă şi de mormintele dela Bekasmegyer din
Comitatul Pest, unde s'a găsit şi un pumnal de felul celor discutate aici, care la analiză
s'a dovedit chiar a fi de bronz, nu de cuprul Vezi Tompa, op. cit., p. 60, cu PI. 19/1-7.
De altfel şi în cunoscutul depozit dela Neuenheiligen în Saxonia este cuprins un pumnal
de bronz cu limbă de mâner prevăzută cu margini ridicate de jur impre[ur; vezi depozitul
întreg în foto~rafie la Childe, op. cit., Fig. 14 l şi numai pumalul, în desen, la Montelius,
Chronologie, Fig. 103; data depozitului este prima jumătate a bronzului timpuriu.
55) In op. cit. mai sus la nota 24,
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de a se umfla puţin la mijloc. Un alt amănunt care trebue reţinut este cel
sub 1iniat de Aberg 56), care pornind dela distincţia pomenită a lui Sprockhoff,
observă că o eventuală influenţă myceniană poate fi făcută răzpunzătoare
numai de limbile drepte, singurele uzitate în cercul mycenian şi nu şi de cele
umflate la mijloc, care sunt o creaţie a Europei centrale. lnsfârşit, notăm
foarte justa şi interesanta observaţie tipologică a lui Sprockhoff 57 ) cum că
umerii proeminenţi, n în formă de clopot", ai săbiilor care au şi limbă la
mâner nu constituesc o necesitate practica, - deoarece limba dă ea singură
mânerului destulă stabilitate, - ci indică doar eventual că aceste săbii sunt
de derivat din lame cu placă la mâner, unde limba lipsind, placa trebuie să
fie cât mai largă pentru a primi pe o suprafaţă cât mai mare mânerul de
materie organică.
O grupă de săbii cu limbă de mâner, contimporană cu grupa Boiu, dar
nu de tipul Boiu, documentată în Europa a fost pentru prima dată scoasă
în evidentă de P. Reinecke în studiul său din 1931 deseori citat aici. Aceste
săbii au limba dreaptă şi umerii lăsaţi şi sunt cunoscute din următoarele
locuri notate de Reinecke 58) : Povegliano în nord-estul Italiei (deci Povegliano
li, ţinând seama de sabia de alt tip de acolo pomenită mai sus (PI. 3/2),
Weisskirchen (Fehertemplom, Biserica Albă) în Banatul sârbesc (PI. 3/3),
Zombor şi joschewa (PI. 3/4) în Serbia de Nord, Szomolany (Smolenice) în
Slovacia şi Nagy-Gaj li în Torontal (formă deosebită, altă sabie decât cea
decorată din acelaş loc, discutată mai sus). In Italia de mijloc Reinecke nu
a putut documenta această grupă, dar între timp această lacună pare a se fi
împlinit: în săpăturile făcute pe promontoriul dela Monte Oargano, în grotele dela Manaccore lângă Peschici, s'au găsit în două peşteri alăturate o serie
de morminte, răvăşite în parte, care conţineau între altele şi două săbii de
tipul discutat aici 59) (Una la pi. 3/5).
Data acestei grupe, pe care am numi-o grupa Povegliano li- joschewa,
este după Reinecke prima jumătate a bronzului mijlociu. Această dată este
indicată de asociaţia de inventar dela Povegliano, de cea dela Zombor (cu
ace şi cu un topor de luptă din prima jumătate a bronzului mijlociu, găsite în
56t Bronzezeitliche und frilheisenzeitliche Chronologie 5, Stockholm 1936, p. 28.

Op. cit., p. 7.
Pentru a evita citatele zadarnice trimitem pentru aceste piese la Reinecke, Germania 15, 1931, p. 21, sqq. unde se găsesc trimiterile necesare.
59) O dare de seamă preliminară asupra săpăturilor din grotele Manaccore s'a tipărit
in Bolletino di Paletnologia Italiana 54, 1934, p. 27 sqq. (E. Baumgărtel); săbiile la care
ne referim sunt reproduse acolo la PI. 10/l resp. 11/5. l]n~le materiale din aceste peşteri
sunt mai târzii,
57J

58)
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loc, qeşi nu împreună cu sabia 60) şi de cea dela Smolenice, unde
este aceiaş siluatie (minus toporul de luptă) ca la Zombor.
Constatăm aşadar că de ambele părţi ale Adriaticei (vezi harta dela
Fig. 9 unde grupa aceasta este însemnată cu o cruce), în Italia de nord-est
şi în p::irtile de nord-vest ale Peninsulei balcanice, aici cu o tendinţă de îngrămădire la Dunărea de mijloc în amont de Portile de Fier, - şi cu un exemplar ajuns tocmai lângă Bratislava (Smolenice), - este documentată o grupă
de săbii simple cu limbă la mâner, care comparate cu primele săbii centralşi nord-europene de a~elaş fel (cu limba dreaptă), care apar deabea în a
doua jumătate a bronzului mijlociu 61 ), se adeveresc, după arătările lui Reinecke,
a fi, alături de cele din grupa Boiu, primele săbii cu limbă de mâner din
Europa şi prin aceasta la origina întregei serii de săbii de acest fel din
Europa extra- egeică.
In ceace priveşte origina grupei de săbii pe care am numit-o grupa
Povegliano 11-Joschewa, atât Reinecke, cât şi Aberg 62) sunt de părere că avem
de a face cu o influenţă myceniană. In cercul mycenian săbii cu limbă tipică
la mâner (dreaptă) apar într'o vreme corespunzând sfârşitul bronzului timpuriu central-european; cele mai tipice şi mai bine cunoscute exemplare sunt
cele găsite în însăşi mormintele regale dela Mycena. In sprijinul unei determinări myceniene a apariţiei grupei Povegliano II-joschewa vorbeşte în primul rând forma dreaptă a limbii, iar în al doilea rând răspândirea mai mult
sudică, circum-adriatică, a grupei.
Oraţie grupei de săbii simple cu limbă de mâner Povegliano 11-joschewa,
cu legăturile ei presupuse în cercul mycenian, se desenează o a doua posibilitate cu privire la origina limbii de mâner a grupei Boiu. Dacă privim pe
hartă (Fig. 9), vedem că săbiile Povegliano 11-joschewa sunt grupate până
acum, cu excepţia celei dela Smolenice, alături de cele de tip Boiu-Sauerbrunn. Acestea din urmă au, în grupa Boiu, limbă la mâner, ceeace le apropie
de cele de tip Povegliano li- joschewa, dar au tot odată şi umerii proeminenţi, rotunjiţi, la placa mânerului, - un amănunt străin acesteia din urmă şi
probabilelor lor modele myceniene dar explicabil, cum am văzut, la săbiile
numai cu placă de mâner de tip Sauerbrunn. O ipoteză naturală ar considera
deci tipul Boiu cu rezultatul unei contaminări a săbiilor Sauerbrunn, cu placă
simplă de mâner, cu tipul Povegliano 11-joschewa. Limba mânerului ar fi
Vezi materialul în Arch. Ertesito 28, 1908, p. 263.
Săbiile de tip Asenkofen-Ufflamor, care se pot vedea comod la Aberg, op,
cit., Fig. 48-49.
62) Reinecke, op. cit, 'Aberg, op. cit., p. 27 sqq.; Aberg nu tine însă seama de
grupa Joschewa, care sprijină părerea sa.
tCJ

61)
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astfel împrumutată de săbiile Boiu dela cele de tip Joschewa. O atingere
între tipurile joschewa şi Sauerbrunn este documentată de faptul că unele
săbii Joschewa au lama de o formă apropiată de cea a tipului Sauerbrunn ;
constatăm acest lucru la una din săbiile din grotele Monaccore (PI. 3/5), la
sabia dela Zombor şi la cea dela Weisskirchen (PI. 3/3), aceasta din urmă
având în plus şi creastă mediană tipică pentru tipul Boiu-Sauerbrunn, pe câtă
vreme tipul joschewa are în chip normal o îngroşare plată pe mijlocul lamei.
ln această ipoteză unul din elementele ne-myceniene ale săbiilor Boiu,
anume forma de „clopot" a umerilor plăcii mânerului, se explid drept o
moştenire a lamelor cu placă simplă de mâner, aşa cum bănuise Sprockhoff.
Un alt element ne-mycenian care se face uşor simtit în grupa Boiu, tendinţa
de a umfla la mijloc limba, este, după cum a observat acelaş Sprockhoff,
datorat unei influente a săbiilor cu mâner plin, metalic, la care mânerul ia
la un moment dat această formă. Sprockhoff nu a putut însă exploata această
foarte justă observaţie a sa, deoarece el căuta să dovedească origina nordică
a săbiilor cu limbă la mâner, iar în nord nu există în bronzul mijlociu săbii
autohtone cu mânerul metalic umflat la mijloc.
De fapt toate săbiile cu mâner plin metalic din prima jumătate a bronzului mijlociu 63) au, după ştiinta noastră şi cu o singură exceptiie, mânerul
drept sau concav, nu convex. Excepţie face una din săbiile din depozitul
dela Cascina-Ranza lângă Milan 64), care posedă un mâner umflat la mijloc.
ln rest, mânerul umflat la mijloc apare deabia la sfârşitul bronzului mijlociu,
la săbiile cu mânerul octogonat, când el devine comun în toată aria largă
de răspândire a acestor săbii. Necunoscând până astăzi nici o sabie cu limbă
de mâner cu limba umflată în Italia de nord şi din prima parte a bronzului
mijlociu, care să indice o eventuală transmisie a acestui amănunt de către
sabia pomenită dela Cascina-Ranza, suntem obligati să atribuim aparitia limbii
umflate la mijloc în Europa centrală şi de nord deabia influentei săbiilor cu
mâner octogonal. Dar şi în acest punct trebuie să uzăm de cât mai multă
prudentă înainte de a trage încheieri prea hotărite: într'un mormânt cu cistă
(cutie) de peatră dela Prilep în extremul sud al Serbiei, lângă Skoplie, s'a
găsit o sabie lungă cu limba mânerului clar umflată şi străpunsă de o singură
gaură de nit şi cu umerii plăcii arcuiţi, dar lăsati, purtând tot câte o singură
63) Vezi materialul discutat şi reprodus chiar în mare parte la Forssander, op. cit„
p. 184 sqq. şi 228 sqq. (de completat cu cele patru exemplare noi dela Zajta în Sătmar,
Tompa, op. cit., PI. 35) unde se găsesc cele necesare şi cu privire la sabiile cu mâner
octonogal.
64J Forssander, op, cit., Fig. 34 sus, dreapta.
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gaurăf5). Grupa de morminte în care s'a găsit sabia pare a apartine, judecând după o lance şi două vase reproduse în raportul preliminar, unui etaj
vechiu al bronzului mijlociu, deşi, natural, faţă de redusa cunoaştere pe care
o avem asupra epocii de bronz a acestei regiuni, această datare nu poate fi
mai mult decât o impresie. Oricum sabia dela Prilep ne arată că în părtile
vestice ale peninsulei balcanice este posibil să fi existat o grupă timpurie de
săbii cu limba mânerului umflată la mijloc. După tip sabia dela Prilep nu
poate fi în nici un caz datată în bronzul târziu, când ştim că peninsula balcanică este oarecum invadată de săbii cu limbă de mâner din Europa centrală.
Am văzut în cele de mai sus că există mai multe soluţiuni posibile ale
problemei privind origina lim'1ii la mânerul săbiilor de tip Boiu şi în general
a săbiilor cu limbă la mâner din Europa. Una din soluţiuni este aceia care
ar admite o tradiţie a micilor pumnale de cupru sau bronz ale civilizaţiei
„ vaselor-clopot", care au introdus pentru prima dată în Europa centrală limba
tipică de mâner, dreaptă şi cu mărginile ridicate. Pe bna tradiţiei acestor
pumnale s'ar fi desvoltat în prima jumătate a bronzului mijlociu săbiile r:le
tip Povegliano 11-Joschewa şi eventual şi cele de tip Boiu. Impotriva acestei
ipoteze vorbeşte mai ales faptul că majoritatea celor mai timpurii săbii simple
cu limbă la mâner, de tip Povegliano II-Joschewa, sunt găsite până acum
în afara teritoriului de răspândire al civilizaţiei vaselor-clopot şi au dimpotrivă
legături cu sudul şi vestul circum-adriatic.
O a doua soluţie ar vedea în săbiile de tip Povegliano II-Joschewa
primele săbii cu limbă d;n Europa extra-egeică, născute sub influenţă myceniană şi care ar fi transmis limba de mâner grupei Boiu. In momentul de
faţâ aceasta de a doua soluţie apare mai verosimilă.
O a treia soluţie a unei origini deosebite şi independente a limbii de
mâner la cele două grupe, la grupa Boiu din tradiţii locale ale pumnalelor
„ vaselor-clopot", la grupa Povegliano 11-Joschewa prin influente my.:eniene,
se cere formulată, dar apare ca foarte improbabilă.

"' ...
Am vorbi(până acum, în materie de chronologie, de bronzul timpuriu,
şi de prima şi a doua jumătate a bronzului mijlociu în conformitate cu ultima
chronologie a bronzului central-european stabililă de P. Reinecke 66), care deosebeşte perioadele Al şi A2 (bronz timpuriu), B (recent împărţit de alţi cer65J Glasnik-Bulletin dela Soc. scient. de Skoplje I, 1926, p. 495 (fotografie)
1929, p, 60, Fig. 3 cu scurt rezumat francez la p. 85.
66) Germania 8, 1924, p. 43 sq.
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cetători în Bt şi B2, (prima jumătate a bronzului mijlociu) şi Ct şi C2 (a
doua jumătate a bronzului mijlociu). Această chronologie a fost stabilită pe
baza materialului sud-german şi boemian şi reprezintă, cum este şi natural,
evoluţia istorică şi industrială a civilizatiei bronzului din acele regiuni. Reinecke
a căutat însă să paralelizeze perioadele stabilite de el şi cu materialele corespunzătoare din „Ungaria", unde evolutia istorică şi industrială a bronzului a
fost alta. Unele încercări mai noi de a se stabili o chronologie independentă
a bronzului „Ungar" 67) - în care se cuprinde de obiceiu şi Transilvania
noastră - ca cea a lui Childe, reluată de curând de Tompaf 8), - nu au dus
pană acum la rezultate care să poată fi socotite drept bine stabilite. Astfel,
sabia din mormântul dela Keszthely, datată de Reinecke pe baza acului cu
care s'a găsit împreună în faza B, este aşezată de Childe 69) în perioada sa
V, care corespunde perioadelor B şi C ale lui Reinecke, iar sabia de tip
Boiu dela Csăszârtoltes este atribuită de Tompa perioadei sale Toszeg C
(Bronz 111), pe care Tompa face greşeala de a o paraleliza „aproximativ"
cu perioada Montelius III, deşi aceasta din urmă nu conţine decât material
din bronzul târziu.
Aceste dificultăti chronologice, ca şi altele pe care nu le discutăm aici,
sunt datorite neluării în seamă a desvoltărilor specifice locale şi încercării
mai tuturor cercetătorilor de a aplica peste tot un sistem chronologic stabilit
pe baza materialului şi evolutiei is.torice a unei regiuni limitate.
Dacă ţinem seama de faptul, care pare a se desprinde din documentarea noastră actuală, că faza C a lui Reinecke reprezintă un cerc de forme
(săbii „octogonale", cu mânerul octogonat (C2), sau neoctogonat (CI) şi un
anumit tip de ace) special care nu apare peste tot şi acolo unde apare constitue, chiar după Reinecke, o apariţie de foarte scurtă durată, înlăturăm o
bună parte din dificultătile chronologice, prin faptul că pe de o parte ţinem
seama numai de formele şi complexele documentate în regiunile care ne
interesează, iar pe de altă parte comparăm perioadele pe care le deosebim
cu cele stabilite aiurea ţinând seama de evoluţia istorică a fiecărei regiuni,
fiind astfel foarte prudenti în compararea tipurilor izolate. Constatând de ex.
că în multe regiuni complexul denumit de Reinecke faza C nu apare de loc
sau apare numai ca un export în mijlocul unei grupe de aspect fazeologic
B, cum este bunăoară cazul în Transilvania şi în mari părţi din Ungaria, nu
67)
68)

69J

O discuţie asupra acestor încercări în Stand, p. 80 sqq.
Tompa, op. cit, p. 61 sqq.
Op. cit., PI. 11, tipul Ao.
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mai mirăm când vedem cum tipuri din perioada B se continuă doar puţin
modificate în bronzul târziu (perioada D Reinecke), sau chiar la începutul
fierului (perioada Hallstatt A Reinecke), deoarece ne dăm seama că aici nu
avem de a face cu un cerc de forme C, care să despartă faza B de faza D.
Prin caracteristicele lor tipologice şi prin evoluţia lor tipurile de săbii
Sauerbrunn şi Boiu aparţin bronzului mijlociu. Fiind găsite însă în majoritatea
cazurilor izolate, nu le putem atribui o dată mai precisă înlăuntrul bronzului
mijlociu. Din grupa Sauerbrunn după ştiinţa noastră doar exemplarul dela
Leobersdorf s'a găsit în cadrul unui complex mai mare de tipuri, într'o grupă
de morminte plane cu schelele. Judecând după un ac din aceiaş grupă de
morminte şi reprodus odată cu sabia (cf. nota 28), avem de a face cu faza
B, fără putinţa de a preciza dacă B 1 sau B 2.
Dintre săbiile de tip mai apropiat de tipul Boiu numai sabia din mormântul dela Keszthely s'a găsit asociată cu un alt tip de obiect de bronz,
anume cu un ac având bune paralele în faza B 2 a lui Reinecke. Acelaş tip
de ac se regăseşte la Zombor şi Smolenice, unde am văzut că apar şi săbii
de tip Povegliano 11-Joschewa. Pornind dela aceste date nu putem face aşa
dar nici o deosebire chronologică între săbiile de tip Boiu şi cele de tip
Povegliano 11-joschewa, deoarece ele sunt legate chronologic prin acela ş tip
de ac, chiar dacă la Zombor şi Smolenice nu se ştie precis dacă acele s'au
găsit la un loc cu săbiile.
O dată mai exactă a tipului Boiu prin raport la grupa Sauerbrunn şi
la cea Povegliano 11-joschewa nu se poate aşadar stabili decât pe cale tipologică şi în funcţie de soluţiile la care ne oprim cu privire la relaţiile genetice şi tipologice intre cele trei grupe de lame. Părerea noastră este că tipul
Boiu, prin tendinţa pe care o are de a umfla în unele cazuri limba mânerului,
ceace constitue oricum un element mai târziu în Europa centrală, a durat
mai mult, poate chiar, în exemplarele CJ limba umflată, până spre sfârşitul
bronzului mijlociu. Termenul a quo al tipului nu rămâne însă mai puţin prima
jumătate a bronzului mijlociu. Sabia dela Boiu, atât de apropiată de cea dela
Kojatky şi de cea ~imilară din „Ungaria", care au limba uşor umflată, se
arată a fi relativ târzie, chiar dacă nu putem fi siguri că a avut limba lărgită
la mijloc.
O dată absolută pentru începutul bronzului nostru mijlociu se poate
calcula în chipul următor: mormintele regale dela Mycene sunt contimporane
aproximativ cu sfârşitul bronzului timpuriu central-european; această paralelizare a lui Forssander H) ni se pare mai justă decât acea a lui Aberg, care
1\c
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Op. cit., p. 260.
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datează începutul bronzului timpuriu central-european cu data mormintelor
dela Mycene. Data absolută a acestora din urmă este, cum a arătat Karo 71),
ca. 1600-1550 a. C. Căpătăm astfel pentru începutul bronzului nostru mijlociu o dată rotundă în secolul al XVI a. C. Nu ni se pare exclus ca această
dată să fie chiar ca. 1600 a. C., ca adică mormintele regale dela Mycene să
fie contimporane cu începutul bronzului mijlo.;iu central-european.
rămâne,

*

înainte de a încheia studiul nostru asu11ra săbiei dela
Boiu, să cercetăm mediul local în care această sabie s'a găsit. Acest mediu
ni se prezintă întâi sub forma provinciei culturale în care sabia a fost folosită,
în al doilea rând sub forma complexului strict local în care ea a fost găsită.
ln ceiace priveşte provincia, în afară de felul cum vom vedea că ea se
oglindeşte în complexul în care s'a găsit piesa, nu putem să ne facem o idee
mai limpede asupra amănuntelor bronzului mijlociu de aici deoarece descoperirile, mai ales cele funerare, sunt rare, izolate şi puţin studiate 11). Suntem
siliţi astfel de a trata deocamdată numai unele grupe de material în bronz,
rămânând ca încadrarea lor în aspectele diferite ale civilizaţiei bronzului mijlociu din Transilvania să fie făcută mai târziu, când, mai ales prin material
scos din morminte, vom putea cunoaşte mai de aproape formele documentate aici.
Din cauzele acestea nici faptul că printr'o întâmplare fericită suntem în
măsură să cunoaştem cu multă probabilitate aspectul de civilizaţie în cadrul
căreia sabia dela Boiu a fost folosită, nu ne ajută prea mult. nMăgulicea"
pe care s'a găsit sabia este cunoscută, cum am pomenit deja, mai de mult ca
o staţiune preistorică. Oraţie bunăvoinţii O-lor pictor V. Velisaratu şi absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti N. Şonea, care având prilejul acum
câţiva ani să adune cioburi pe nMăgulicea" le-au dăruit Muzeului Naţional de
Antichităţi, putem să identificăm aspectele de civilizaţie care au folosit nMă
gulicea" ca loc de aşezare. Deosebim astfel acolo resturile civilizaţiei târzii
neolitice de tip pe care l-am denumit Coţofeni 73) şi care nu ne poate interesa mai departe aici, şi apoi resturile civilizatiei din epoca de bronz denumită
după aşezarea de pe dealul Wietenberg (Dealul Turcului) lângă Sighişoara H).
Civilizaţia Wietenberg este reprezentată pe nMăgulice" prin cioburi absolut
Ne mai

Die Schachtgrăber von Mykenai, voi. 2 Text.
Un complex funerar ceva mai bogat este dat ca provenind dela Târgu-Mureş
cu semn de întrebare (Hampei, PI. 224) şi pare mai degrabă a nu proveni de acolo.
73) Cf. Stand, p. 61 sqq.
74) Vezi pentru această civilizaţie nota 47 mai sus,
7tJ
72)
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tipice, din care reproducem la Fig. 10, câteva eşarltioane, atrăgând atenţia
asupra decorului tipic în benzi haşurate cruciş şi asupra fragmentelor de
străchini cu marginea trasă în sus în patru colţuri, o formă foarte tipică
pentru civilizaţia Wietenberg. Aceasta din urmă fiind singura civilizaţie din
epoca de bronz documentată pe „Măgulice", - cantitatea de cioburi pe care
o avem la dispoziţie este suficientă pentru a ne da voe să afirmăm acest
lucru, - urmează că sabia găsită în acest loc trebuie atribuită acestei civilizaţii. Ambele apariţii, sabia şi civilizaţia în cadrul căreia ea apare, îşi confirmă reciproc data. Civilizaţia Wietenberg foloseşte pentru decorarea ceramicei ei, o ornamentaţie spiralică bogată şi avansată şi acest lucru este în
concordanţă cu ornamentul săbiei. Nu putem însă afirma că purtătorii civilizaţiei Wietenberg sunt şi creatorii săbiei dela Boiu; ei reprezintă doar pe
ocupanţii regiunii în momentul în care sabia şi-a găsit drum întracolo. Din
nefericire nu ştim în cadrul cărei civilizaţii s'a găsit pumnalul dela Samşud;
deocamdată însă civilizaţia Wietenberg nu este încă documentată în regiunea
Samşudului şi nici în imediata apropiere, aşa încât este foarte posibil ca
pumnalul dela Samşud să fi fost folosit în cadrul altei civilizaţii. Nimic nu
ar fi mai greşit aşadar, decât a considera săbiile de tip Boiu din Transilvania
drept un tip specific al civilizaţiei Wietenberg. Aceste lame sunt în Transilvania dimpotrivă, după cum se pare, nişte produse străine, venite ici şi colo
dealungul unei căi de comunicaţie naturale. Este o situaţie cu totul deosebită
de aceia pe care am constatat-o cu privire la topoarele de luptă decorate,
care erau fabricate în centrul metalurgic din nord-vestul Transilvaniei. Săbiile
de tip Boiu din Transilvania sunt de considerat ca unul din elementele pe
care industria bronzului dela Dunărea de mijloc, lucrând sub influente sudice
şi pe baza unor tradiţii m'1i vechi central-europene, dar cu rădăcini tot Sudice,
le-a împrumutat civilizatiei bronzului autohton dealungul Mureşului Transilvan.

DAS BRONZESCHWERT AUS BOJU
EIN BEITRAG ZUM. STUDIUM DER ERSTEN GRIFFZUNGENSCHWERTER
AUS MITTELEUROPA

(AUSZUG)
Im ersten Teii der Arbeit wird ein Schwert vorgelegt (Abb. I und Taf.

I /I) dessen Fundort nicht, wie filhrer 9) angegeben, „Deva, Dealul Decebal",
sondern die „Măgulicea" genannte
(Boj-Bun), Bez. Hunedoara, ist 7 ).

prăhistorische

Siedlung im Dorfe Boiu
14
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Sodann wird auch d(js einzige Gtgenstiick dieses Schwertes aus Siebenbiirgen, der Dolch von Samşudul-de-Câmpie (Mezosamsond), Bez. Mures 10 ),
erneut in Photos publiziert (Abb. 3 und Taf. 1/2).
Der weitere Verwandtenkreis dieser Stichwaffen wird durch die Schwerter und Dokhe von Portile de Fier (Eiserne Tore) (unvertiff., Mus. Wien),
Csaszartoltes, Corn. Pest 11 ), Donau bei Buda (Taf. 2/2) 12 ), 0-SzC>ny, Corn.
Komarom (Taf. 2/4) 14) „Ungara" (Taf. 2/ 1) 16 ) „Ungarn" (unverziert) 17 , Pressburg (Taf. 2/3) 18), Kojatky (Kojatek) in Mahren (unveroff. im Mus. Briinn,
Abb. 2 und Taf. 1/3), Schleswig-Holstein 21 ), Castions di Strada (Taf. 2/5)22 )
und Treviso (Taf. 2/6)23 ) umschrieben.
Dieser Waffentypus wir J durch die Form der Klinge, durch die Griffzunge (mit oder ohne aufgekanteten Răndern) und dur ~h die im mer glei eh
bleibende Verzierung der Griffplatte charakterisiert. Die Griffe der Stiicke aus
Samşud und „Ungarn" 17) sind WJhrscheinlich sekundar verăndert worden.
Der Lange nach handelt es sich um lange Dolche (Lge. zwischen etwa 34
cm. und 40 cm.), dann um Kurzschwerter (Lge. zwischen etwa 50 cm. und
·62 cm.) und endlil.'.h um regelrechte Rapiere (Lge. liber 72 und 73 cm.)
Die Verbreitung dieses scharf auszusondernden Waffentypus (Karte
Abb. 9, voller kre 1s) zeigt kein deutlich markiertes Zentrum, halt skh vielmehr mit ziemlich streuen Vorkommen an den natiirlichen Wegen der Donau
und des Mureş und weist auch einen Vorstoss nach dem Norden, - entlang des March-Oder-Weges, - auf. Westlich der mittleren Donau ist der
Typus nur in Nordost·ltalien in zwei Exemplaren belegt, wovon dasjenige
von Treviso schon von der strengen, im Osten iiblichen Formgebung abweicht;
sein Muster stellt ebenfalls nur eine zersetzte Form des iiblichen Motives dar.
Wegen des Musters miissen wir die nord-italischen Vorkommen als vom
Osten her importiert ansehen. Sie sind wahrscheinlich auf dem Save-Weg
dorthin gelangt, denn West-Ungarn und Osterreich ist von einem anderen,
verwandten Typus besetzt (S. unten). Das Stiick aus Treviso scheint aber
eher ein lokales Fabrikat zu sein.
Dieser Schwerttypus darf nach dem Gezeigten nicht mehr, wie bisher 9 )
„Keszthely-Typus" genannt werden, da das bekannte Schwert aus dem
Kammergrab von Keszthely (Abb. 5)34) nach Form und Muster nicht den
reinen Typus verkorpert. Es wird vorgeschlilgen, den Typus „Boiu" - oder
„ Csaszarti:iltes-Boiu-Typus" zu nennen.
Was nach Aussonderung des Typus Boiu von der Keszthely-Schwertgruppe tibrigbleibt wird al 5 ei ne besondere Gruppe unter dem Namen „ Typus
Sauerbrunn" behandeli. Diese Waffen haben dieselbe Klingenform wie der
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Typ11s Boiu, aber gewohnlich keine Oriffzunge und ein anderes Muster. lhre
Vcrhrcltung (vgl. Karte Abb. 9, lichter Kreis (ohne Oriffzunge), halblichter
I\ rl•ls 11nd lichtes Rechteck mit Mittelpunkt (mit Oriffzunge) ist eine andere,
Wl'Sllkhcre, als diejenige des Typus Boiu. Vom Typus Sauerbrunn werden
lulgL·nde Vorkommen aufgezahlt:
Keszthely? (unverMf., Mus. Keszthely), „Ungarn" (Abb. 4) 26 , Sauerhrunn (Schwert und Dolch, letzterer Abb. 6) 27 ), Leobersdorf 28 ), Pichlern (Abb.
7)"11 ), Donawitz (unveroff., mit Oriffzunge, Muster aber wie in Sauerbrunn)30)
Wildon (unveroff., Oriff wie in Samşud, aber ohne Verzierung) 31 ). Das Schwert
aus Povegliano (Abb. 3/1 )32 ) muss ausscheiden, da es sich bei ihm um ein
I licbschwert handelt (grosste Klingenbreite im unteren Teii). Aus demselben
O runde muss auch das stark abgeschliffene Schwert von Hochstadt ( „ Tongeswald") Kr. Hanau 33) ausscheiden, das Fr. Holste milndlichen Mitteilungen
nach zu dieser Oruppe rechnet.
Das vereinzelte Erscheinen der Oriffzunge innerhalb der Oruppe Sauerhrunn scheint auf einen Einfluss der Oruppe Boiu zurilckgefiihrt werden zu
miissen. Ein ahnlicher Einfluss verrat wahrscheinlich auch die Herzform des
Musters einigcr Sauerbrunn-Schwerter (Abb. 4-5). Die osterreichischen Schwerter und Dolche vom Typus Sauerbrunn. (Sauerbrunn, Leobersdorf, Pichlern
und Donawitz) sind durch die Einzelheit miteinander verbunden, dass bei
allen das Muster die Aussparung eines tropfenfOrmigen oder spitzovalen
Feldes bevorzugt.
Durch sein Muster ist auch ein Vollgriffschwert aus Miinchen, Bogenhausener Brih:ke (Taf. 1 /4, unveroff. im Mus. Mainz), dessen Vollgriff auch
sekundar sein kann, mit dcn Schwertern vom Typus Sauerbrunn verknilpft.
Das Milnchner Schwert zeigt aber nur eine leichte Schwellung der klinge
in ihrem oberen Teii.
Die klingen von Povegliano (Taf. 3/ 1), Milnchen (Taf. 1 /4) und Hochstadt stellen durch ihre Verzierung die Verbindung zwischen dem Typus
Sauerbrunn und den ilblichen geschweiften klingen der mittleren Bronzezeit
her, welche ja bekanntlich 35) sich aus den frilhbronzezeitlichen Dolchen entwickelt haben. Die mittlerbronzezei tlichen geschweiften griffzungenlosen Klingen konnen in drei Typen eingeteilt werden: 1) mit der grossten Breite im
oberen Teii (Stichwaffen); 2) mit der grossten Breite im unteren Teii (Hiebwaffen); 3) mit der grossten Breite ungefăhr in der Mitte (zugleich Stich- und
Hiebwaffen }37 ).
Die k\ingen vom Typus Sauerbrunn konnen nur aus den ersteren abgeIeitet werden, da sie gerade durch die Schwellung der Klinge in ihrem oberen
14*
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Teii charakterisiert sind. Unter den geschweiften Klingen der mittleren Bronzezeit38) gehoren nur wenige der ersten Kategorie an: ein spiralverziertes Stiick
aus „Ungara" 39), das ein genaues Gegenstiick aus Nagy-Gaj im Toron tal 40)
besitzt und dann ein Dolch von Lavrica in Krain ~'). Dazu kommt noch das
Schwert aus Miinchen hinzu (Taf. 1/4).
Die Stilcke aus Miinchen und Lavrica sind durch ihre Verzierung westlich, diejenigen aus „Ungara" und „Ndgy-Gaj" dagegen, wegen der Spiralverzierung, ostlich.
Die Sauerbrunn-Klingen sind der Form nach aus denjenigen vom Typus
Miinchen-Lavrica abzuleiten. Auch ihre Verzierung ist eng mit derjenigen der
Klingen Miinchen-Lavrica verkniipft. Diese Verzierung hat sich aus derjenigen
der „triangulăren Dolche" entzwickelt (vgl. das „Hufeisen" auf den meisten
Sauerbrunn-Klingen und das Zick-Zack auf den Klingen von Miinchen (Taf.
1/4), Pichlera (Abb. 7) und „Ungarn" (Abb. 4). Zwei nord-italische Dolche42)
unterstreichen diese Verbindungen noch deutlicher. Dass die Oberlieferung
<ier „triangulăren Dolche" in Osterreich recht stark gewirkt hat, wird durch
drei von Montelius46 ) reproduzierte Dolche besonders klar gezeigt. Somit lăsst
sich die Gruppe Sauerbrunn als eine ost-alpine Entwicklung erklăren, an
deren Basis letzten Endes die „triangulăren Dolche" liegen.
Die gleichzeitige Gruppe Boiu liesse sich entweder als eine Weiterbildung des Typus Sauerbrunn, oder als cine selbststăndige Entwicklung ăhn
licher Grundlagen, - welche aber in diesem Falie in den r\lingen von der
Art des spiralverzierten Dolches aus Nagy-Gaj verkorpert wăren, - in ihrem
Ursprung erklăren. Es muss aber zuerst der Ursprung der Zwei die Gruppe
Boiu absonderaden Elemente : Muster undGriffzunge, erklărt werden.
Das Muster kann auf rein stilistischem Wege aus dem Muster der Klingen von Nagy-Gaj und „Ungarn" abgeleitet werden. Auf einem anderen,
ebenfalls stilistischem Wege konnte man es auch als von einer ligenden SSpirale oder zwei nebrneinander gestellten Einzelspiralen bedingt ansehen.
Eine sehr gewagte Hypothese wiirde annehmen, dass dieses Muster einen
von den friihbronzezeitlichen Vorkommen 49 ) (Abb. 8) abzuleitenden Schild
mit oberer Kerbe darstellt.
Was die Oriffzunge anlangt, so kann es sich zunăchst um eine Ober\ieferung der Oriffzungen-Dolche handeln, welche von der Glockenbecherkultur nach Mitteleuropa gebracht wurden54 ). und welche meistens erst der
friihen Bronzezeit angehoren 53-5-I). Andererseits aber scheint es wahrscheinwww.mcdr.ro / www.cimec.ro
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licher zu sein, dass die friihesten auss~r-ăgăischen Oriffzungenschwerter aus
Europa durch die von Reinecke 58) zusammengestellten, hier als Povegliano
II-joschewa-Oruppe behandelten Schwerter (Taf. 3/2-4) vertreten sind. Es
handelt sich durchwegs um Schwerter mit gerader Zunge; zwei stiicke aus
Mittelitalien59} (eins auf Taf. 3/4) werden hier zum ersten Male zu dieser
Oruppe gerechnet. Auf der Karte Abb. 9 sind diese Schwerter mit einem
Kreuz markiert. Diese Oruppe wird durch Povegliano, joschewa, Zombor
und Smolenice mit einer gewissen Sicherheit in den ersten Abschnitt der
mittleren Brozezeit datiert. Die sonstigen mitteleuropăischen Oriffzungenschwerter mit gerader Zunge61 ) erscheinen dagegen erst spăter (in der Phase
C. Reinecke). Nach Reinecke und Aberg62} sind die Schwerter vom Typus
Povegliano 11-joschewa auf einen Einfluss der mykenischen Schwerter mit
aufgekanteter Oriffzunge zuriickzufiihren. Einheimisch mitteleuropăisch sind
bei den Oriffzungenschwertern die glockenformigen Schulter des Heftes und
die ·ausgebauchte Oriffzunge 55- 57 ). In der Oruppe Boiu ist die Olockenform
des Heftes als ein Zeichen dafiir anzusehen, dass diese Klingen von solchen
mit Ori;jplatte abzuleiten sind.
Die A1.1sbauchung der Zunge wird mit Recht als eine Nachahmung .von
Vollgriffen angesehen (Sprockhoff}. Von den frilhen mittelbronzezeitlichen Vollgriffschwertern hat aber 63) nur ein Stiick aus dem Depot von Cascina Ranza 64)
einen geschwo\lenen Vollgriff. Diese letzte Einzelheit wird erst bei den Schwertern mit achtkantigem Oriff aus dem Ende der mittleren Bronzezeit allgemeiner. Es sieht also so aus, als ob die beginnende Schwellung der Oriffzunge
bei ei ni gen Klingen des Typus Boiu ( vgl. Taf. 1/1,3 und Taf. 2/ l) sie als
spăt kennzeichnet. Vorsicht ist aber hier von einem Schwert aus einer Steinkiste von Prilep, Siid-Serbien 65) geboten, das eine ausgebauchte Oriffzunge
besitzt und ziemlich friih innerhalb der mittleren Bronzezeit zu sein scheint.
Die z. Zt. wahrscheinlichste Deutung des Typus Boiu ist diejenige,
welche in ihm eine Vermischung des Typus Sauerbrunn (, lingenform, glockenformiges Heft} mit den Oriffzungenschwertern vom Typus Povegliano 11joschewa (Oriffzunge) sieht, wobei das Muster der Oriffplatte als ein lokales
selbstandiges Element bewertet werden muss.
Chronologisch lassen sich die drei Oruppen, Boiu, Sauerbrunn und Povegliano 11-joschewa nicht naher gegeneinander bestimmen, da sie meistens
durch Einzelfunde vertreten sind. Was wir an Begleitfunden kennen (Orab
von Keszthely mit B 2 Nadei, Leobersdorf mit B-Nadel, Povegliano mit
B-Typen, Zombor und Smolenice desgl.} deutet alles einfach auf den ersten
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Abschnitt der mittleren Bronzez.eit hin. Feinere chronologische Ansetzungen,
der verschiedenen Gruppen konnen wir nur von zukiinftigen Entdeckungen
erwarten, ader auch auf typologischem Wege vornehmen, wobei das Ergebnis von den gewăhlten Losungen der verschiedenen oben besprochenen Herkunfts- und Beziehungsfragen abhăngt.
ln Siebenbilrgen, wo wir die mittlere Bronzezeit nur sehr ungenilgend
kennen, stellen die Boiu-Klingen vorerst ereinzelte Erscheinungen dar. Das
Stiick aus Boiu gehort hochstwahrscheinlich der Wietenberg-Kultur 47) an:
von der „Măgulicea" haben wir nămlicn Scherben, welche nur die spătneo
lithische Coţofeni-Kultur 73) und die bronzezeitliche Wietenberg-Kultur vertreten.
Dagegen wissen wir nicht, in welchem Zusammenhang der Dolch von Samşud
gefunden wurde. Dort ist die Witenberg-Kultur nicht belegt.
So konnen wir schliessen, dass die Klingen vom Typus Boiu nach Siebenbilrgen auf dem Mureş-Wege eingedrungen sind und in einem Falie
von den Trăgern der Wietenberg-Kultur beniitzt wurden.

I. N.

Adaus. ln legătură cu ipoteza exprimată la pag. 184 cu privire la drumul
pe care sabia dela Castions di Strada a ajuns în Italia de nord-est este necesar să notăm că între timp am aflat prin bunăvoinţa d-lui F. Holste de
existenta unui exemplar absolut tipic ele sabie Boiu în Muzeul dela Zagreb,
necunoscut de nimeni până acum; el are No. de lnv. 6232 şi a fost găsit la
„Dolina pe Sava". Limba e umflată la mijloc şi are ca şi placa mânerului
margini ridicate. Ornamentul e acelaş ca la Boiu.
Nachtrag. Nach beendeter Drucklegung des verliegenden Aufsatzes
erfiihren wir druch eine freundliche Mitteilung von Fr. Holste (Mtinchen),
dass im Mus. zu Zagreb ein typisches Boiu-Scwert aufbewahrt wird, welches
aus „Dolina an des Save" stammt. Das Stiick trăgt die lnv. Nr. 6232 und
ist u. W. noch unediert. Vgl. oben S. 184 und 210.

La fel, la pag. 160, rândul 16 de sus în jos trebue adaugate după cuvintele „este acum la ruptură de" următoarele cuvinte: „ 1,95 cm., grosimea
maximă, tot la ruptură, de".
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CORRIGENDA
Pag. 46 r. 8 de sus, .Zădadă" să se citească „Zăpadă".
41 r. I de sus, „Zădadă" să se citească „Zăpadă".
"„
48 r. 5 de sus, tngheţă, să se citească tngheaţă.
48 r. 14 de jos, puntul să se citească punctul.
"
• 53 r, 13 de sus, colaboreze să se citească colabeze .
„ 53 r. 2 de jos, incolare să se citească incolore.
„ 54 r. 15 de sus, fortwarende să se citească fortwahrende.
„
55 r. I de jos, "Io să se citească 0/ 00 •
„ 511 r, 12 de sus, Schutzmassen să se citească Schmutzmassen.
59 r. 8 de sus, cu două aripi să se citească cu trei aripi.
"„
81 r 9 de sus, aşa formă să se citească· aşa fel.
„ 82 r. 10 de jos, Kuze beschreiburg să se citească Kurze beschreibung.
105 r. 20 de sus, 30; 17-20 să se citească 30•; 17-20°.
" 106 r. 8 de jos, Tagesmaxime să se citească Tagesmaxima.
" 1Cl9 r. 12 de sus, hat nu se citeşle.
"„ 130 r. 5 de sus, sec. III. d. Chr., să se citească sec. III. d. Chr. 59a,
„ 144 r. 5 de jos, 18 să se citească' 19.
„ 148 r. 7 de sus fi], 27 [23) să se citească [/], 23 {27).
148 r. 9 de sus 521. 165, să se citească 52, 165,
"
Indreptările s'au făcut numai Ia acele cuvinte care ar putea schimba sensul pro-poziţiunilor. Celelalte, eventuale, greşeli de tipar, rugăm să le îndrepte <:etitorul singur.
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