RELIEFUL DELA GRĂDIŞTEA MUNCELULUI
PĂSTRAT IN MUZEUL DIN DEVA
DE

ALEX. FERENCZI

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
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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.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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
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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•
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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 ).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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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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
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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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~
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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
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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

10•
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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

=

=

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

RELIEFUL DELA GRĂDIŞTEA MUNCELULUI PĂSTRAT IN MUZEUL DIN DEVA

149

poziţia

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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