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Studiile de mai mare sau mai mica Întindere În legătură cu arta provincială romană din Dacia În general, şi cu cea funerară În special, au adus
contribuţii preţioase pentru precizarea unor aspecte particulare ale acestei
manifestări de artă şi meşteşug. 1 Au fost publicate multe piese sculpturale
din epoca romană, descoperite pe tot Întinsul fostei provincii, publicare care nu a fost Întotdeauna Însoţită de cercetări comparative, menite să precizeze cu toată claritatea posibilă şi clorită Încadrarea tipologică şi cronologică
a unor tipuri sau „subtipuri" de monumente funerare. Io această situaţie se
află şi cunoştinţele actuale În legătură cu aşa numiţii ,,lei funerari", monumente2 care, din păcate, au trezit mai puţin interesul specialiştilor, poate
datorită unei anumite banalizări a tipului de monument ce-l reprezintă şi
a realelor dificultăţi de a-i transforma Într-un instrument precis de datare.
• Aici vor fi prezentate piesele sculpturale inedite aflate în Muzeul de arheologie din Deva şi Muzeul arheologic Sarmizegetusa (şi teritoriul comunei).
Din bibliografia mai recentă selectăm cîteva lucrări care aduc precizări în
legătură cu unele probleme ale artei funerare romane din Dacia : D. Protase,
Un nou tip de medalion funerar din Dacia, în SCIV, XI, 2, 1960, pp. 323-331;
A. Bodor, Un nou monument funerar de Ia Gilău, în OmD, p. 41-54; L. Ţe
posu-David, Cu privire Ia studierea artei provinciale în Dacia Superioară. în
Studia, 1966, 1, pp. 47-53; M. Gramatopol, Une Scylla funeraire d'Apulum,
în Apulum, V!, 1967, pp. 163-167 ; H. Daicoviciu, Coronamentele în formă de
piramidă arcuită pe teritoriul provinciei Dacia, în Apulum, VII/1, 1968, pp.
333-352; L. David-Ţeposu L. Mărghitan, Monumente sculpturale de Ia
Micia (I), în ActaMN, V, 1968, pp. 125-135 şi (II) în ActaMN. VI. 1969, pp.
159-165 ; M. Renard, Sphinx â masque funeraire, în Apulum, VII/1, 1968, pp.
273-305 ; D. Isac, Monumente funerare romane în Muzeul Oraşului Blaj, în
Studia, 1970. l. pp. 11-17: C. Pop,Reprezentări cu Lupa Capitolina pe monumente romane din România, în ActaMN, VIII, 1971, pp. 173-185; C. Pop
- V. Moga - I. A'l. Alde.ai, Noi medalioanr. funerare Iucmte aparte din
Dacia Superioară, în ActaMN, IX, 1972 (sub tipar) ; un studiu exhaustiv asupra acestui tip de monument funerar. etc
2 In afara lucrărilor lui Gr. Florescu şi S. Ferri care tratează incomplet această categorie de monumente funerare (vezi mai jos), lei funerari au fost publicaţi fie separat, fie împreună cu alte piese romane în diferite lucrări mai
recente. La bibliografia mai veche se vor face referiri pe parcurs. De aceea
amintim: D. Protase, Un nou tip de medalion funerar în Dacia, în SCIV, XI,
2, 1960, pp. 323-333 ; I. Glodariu, Lei funerari romani Ia Valea SîngeorgiuIul, în ActaMN, IV, 1967, pp. 473-476 (cu discuţii şi bibliografie); L. Ţepo
su L. Mătrghiitan, în ActaMN, VI, 1969, IP· 163 sq ; V. Wollma111n.
Lei funerari romani din Bucerdea, în ActaMN, VI. 1969, pp. 534-536; Idem,
în. Sargetia, V. 1968, p. 110-112 ; Al. Popa, Date noi cu pt"ivirc la cultul lui
Men, şi Jupiter Ammon în Dacia Superioară, în Apulum, VI, 1967, pp. 145-161 ;
C. Petolescu, în SCJV, 1~72, 1, p. 79 sq. ; etc,
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Un impediment în calea cercetării acestui tip de monument funerar îl
constituie numărul foarte mare de piese Întregi sau fragmentare, de foarte
puţine ori descoperite „in situ". De altfel, acest număr nu ne este cunoscut
la ora actuală, Întrucît o mulţime de monumente reprezentînd lei se află
depozitate (uneori în dezordine) În lapidariile şi depozitele muzeelor mai
mici şi mai mari, sau răspîndite ori folosite pentru înfrumuseţarea unor case
(şi nu numai înfruinuscţar~a din păcate) din diferite comune ale Transilvaniei. ln multe cazuri nu se cunoaşte locul precis de descoperire a
lor, fapt la care se adaugă lipsa vechilor inventare ale unor muzee (Deva
de exemplu). Este de asemenea dificil de a avea o evidenţă exactă a pieselor
publicate Începînd cu sfîrşitul secolului trecut, prin aceasta Înţclegînd ~1
simpla enumerare a unor „lei funerari" (eventual cu loc de descoperire sau
păstrare), fără dimensiuni şi clişeu sau desen, de căre un Neigebaur, Ackner,
Gooss, Torma, cei doi Teglas, Buday etc. De asemenea criteriile diferite de
luare a dimensiunilor, descrierile sumare, la care se adaugă calitatea uneori
slabă a clişeelor fotografice, constituie alte impedimente În identificarea
monumentelor deja publicate. Nu trebuie să omitem nici distrugerea Între
timp a unor piese publicate mai demult 3 sau pierderea lor definitivă.
In stadiul actual al cercetărilor mai există o serie de probleme la care
Încă nu s-a găsit un răspuns. Deocamdată nu se poate stabili un criteriu valabil de datare, care în lipsa unui studiu complet din toate punctele de vedere rămîne evident prea largă (sec. II-III e.n.). Nu se poate afirma
deocamdată că „leii funerari" reprezintă un element deosebit de valoros În
arta provincială a Daciei romane. In lucrările unde sînt amintiţi au fost
preferate mai ales exemplarele mai reuşite, mai uşor databile şi al căror rol
funqional este îndeobşte cunoscut. Originea orientală a acestui tip de monument funerar este de mult stabilită şi subliniată de fiecare dată cu ocazia
publicării de noi materiale. 4 Considerăm totuşi că nu s-a dat un răspuns
complet privind această „influenţă orientală" În tratarea artistică a acestor
monumente.
Studiul de fată este departe de a avea pretenţia rezolvării unei probleme destul de dificile În ciuda aparenţelor, fără a beneficia de un cadru complet al cercetării în acest domeniu, prin redarea marii majorităţi a acest01
monument·~ circuitului ştiinţific. Incercarea de faţă îşi propune să deţăşească
etapa ~impiei rpublicări, prin ridicarea unor aspecte legate în special de
noţiunea de „leu funerar" şi de rolul funqional al acestor monumente. Stră
duinţa noastră de alcătuire al unei t i p o 1 o g i i. adică a unei separaţii a
monumentelor reprezentînd lei de celelalte tipuri de monumente funerare
din Dacia, considerăm că este bine venită. Din păcate acest tip de monument atît de răsoîndit a fost incomplet tratat În primele focercări de alcă
tuire a unor studii mai largi referitoare la arta romană provincială. S. Ferri
de exemplu foţelege prin noţiunea de leu funerar („leone funerario")5 acele
monumente ce reprezintă felina fără pereche, adică ceea ce vom numi „lei de
sine stătători", fo timp ce leii adosaţi sînt trataţi la cate~oria coronamentelor („fastigio"). Gr. Florescu În lucrarea sa cu referire la arta Daciei Su3 Ca de exemplu un coronament de la Micia reprezentînd lei adosaţi, publicat
ide Gr. F.loreS1Cu I monumenti funerari dell:t „Dacia Superior", i;n EDR, IV,
1926-1927, fig. 43. şi carf' astăzi se prezintă deteriorat, fapt ce poate c.rea
confuzie şi pericolul rei:; ublicării ca „inedit".
4 Deoarece nu ne-arn propus deocamdată să discutăm în detalii originea şi simblicat de Gr. Floresc·1, I monument! funerari della „Dacia Superior", în EDK,
bolistica acestor mc.numente, indicăm lucrarea lui I. Glodariu citată mai sus,
p. 475 sqq. ; cf. şi J „ Ţeposu - L. Mărghitan, în ActaMN, VI, 1969, p. 164.
5 S.Ferri, Arte romana sul Danublo, Milar.o, 1933, fig. 339-340, 347, 349-351,
într-un capitol consacrat leilor („Leoni" ), ca motiv funerar (p. 272-284).
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perior nici nu-i pomeneşte atunci cînd încearcă să facă o categor1S1re a principalelor tipuri de monumente funerare 6 , amintindu-i şi el doar În legătură
cu „coronamentele de stele lucrate aparte". 7 Gr. Florescu analizează doar 4
(patru) astfel de piese, ambele studii fiind În ultimă instanţă selective. O
Încercare de stabilire a principalelor tipuri de monumente funerare din Dacia
intracarpatică este făcută mai recent cu ocazia publicării unor monumente
funerare de la Mici a. 8 Ea constituie după părerea noastră singura tipologie general valabilă deocamdată, care poate fi aplicată cu succes În cercetarea acestui aspect cultural al vieţii provinciale. 9 „Leii funerari" ar constitui
după autorii acestei tipologii un tip aparte, deosebit de coronamentele de
monumente funerare. De altfel, separarea distinctă Între coronamente şi „lein
este făcută mai de mult şi de A. Schober 10, S. Ferri 11, şi Gr. Florescu (vezi
mai sus).
După părerea noastră, acest criteriu fu n c ţ i o n a l (felul de dispoziţie
a respectivelor piese faţă de alte monumente sau construcţii funerare) trebuie să fie mai elastic şi să cuprindă şi criteriul s i m b o l i s t i c propriu-zi~,
adică considerarea leului ca m o t i v funerar, nu doar ca m o n u m e n t funerar. De aceea sîntem de părere că noţiunea atît de des folosită, de „lei
funerari", poate fi utilizată În două sensuri, unul larg şi unul restrîns. In sens
larg ne gîndim la reprezentarea animalului ca motiv - simbol funerar de pe
diferite monumente şi ca monument funerar propriu-zis. In sens restrîns elementul funqional şi cel simbolistic se contopesc, definind tocmai tipul de
monument funerar În formă de leu sau lei, Înţelegînd prin aceasta reprezentările tridimensionale ale animalului. Noţiunea Împămîntenită de „leu funerar" oferă totuşi o anumită doză de nesiguranţă atîta timp cît persistă
părerea potrivit căreia toate aceste monumente din Dacia au servit ca monumente funerare. Elementele în general comune tuturor acestor piese sculpturale par să susţină aceas~ă idee, mai ales că În cazul coronamentelor reprezentînd lei adosaţi faptul este dovedit. Amintim aici că În ciuda unor păreri
rotrivit cărora leii reprezintă şi divinităţi ca Cybele, Attis, Mithras sau atributele lor 12, majoritatea specialiştilor optează pentu rolul lor exclusiv funerar. Interferenţa unor culte orientale, mai ales frigiene, cu arta funerară este
evidentă, prin trecerea În repertoriul motivelor funerare a reprezentării lui
Attis, a conului de pin, a coşului mistic, a lui luppiter Ammon etc. Un studiu
comparativ al leilor din mithraeum-uri şi a celor funerari ar putea aduce
poate unele precizări în această chestiune.
Revenind la noţiunea de „leu funerar" În sens larg, deci cu referire la
toate reprezentările de pe şi ca monumente funerare propriu-zise, am putea
stabili următoarele categorii (avem în vedere şi provinciile vecine Daciei) :
6 Gr. Florescu, op. cit. Acest studiu de pionierat cu multe deficienţe şi lipsuri
este deocamdată singurul instrument de comparaţie pentru studiul monumentelor funerare din Dacia intracarpatică.
7. Gr. Florescu, op. cit., p. 104 sq. - „coronamenti di stele lavorati separtamente".
8 L. Ţeposu - L. Mărghitan, în Acta MN, V-VI, 1968-9, passim.
9 Considerăm că pereţii de aedicula şi acoperişurile lor constituie de fapt clemente ale aceluiaşi tip de monument funerar. De aceea propunem reducerea
de la opt la şapte a principalelor tipuri de monumente funerare din Dacia.
10 A. Schober, Die romischen Grabstelne von Noricum und Pannonlen, Wien,
1923, p. 135 - „gesondert gearbeitete Grabsteinbekri:inungen".
11 S. Ferri, op. cit., fig. 310, 317, 319, 332-333 (Deva) etc. - ,.fastigio di tomba".
El consideră bazamentele tot coronamente (vezi fig. 327. 328, 330 de ex0mplu).
12 Vezi discuţia ~i bibliografia la I. Glodariu. op. cit., ; I. I. Russu, în AISC, III,
1936-1940, p. 187 sq. ; S. Ferri, op. cit., p. 266 sq. ; care acceptă că mai ales
leii adosaţi au un „rol funerar indiscutabil"; pentru funcţia leului ca motiv
în simbolist;ca mithriacă vezi şi : Leroy A. Campbcll, Mithraic Iconography
and Ideology, Leiden 1968, (vezi Index : Hon).
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a). Reprezentări În relief pe diferite monumente, mai ales stele, deobicei
la partea superioară În regiunea frontonului. 13
b). Reprezentări sculptate din acel a şi bloc cu monumentul funerar,
de obicei stele, jucînd rolul unor „coronamente" sau acrotere, de asemenea
ornamentînd acoperişuri de aedicula. Ni se pare că din acest ornament de la
partea superioară a stelelor a luat naştere coronamentul în formă de lei adosaţi. „Detaşarea" ornamentului lucrat din acelaşi bloc şi transformarea lui
Într-un coronament lucrat separat, dar avînd exact aceleaşi funcţiuni şi înfăţişare ne apare ca ceva practic, uşurînd sculptarea stelelor şi transportarea
lor. Stele astfel ornamentate se Întîlnesc şi În Dacia ca şi în Noricum şi Pannoni.1, ca de exemplu un monument din Muzeul Brukenthal (lei şi con de
pin) 14 , o stelă de la Budapesta 15 (lei şi Danubius), alta de la Marburg (lei şi
Delfini) 16 etc. Uneori stele terminate cu fronton triunghiular au ca ornament
Ici adosaţi. 17 De asemenea acoperişurile unor acdicula au ca ornament lei in
chip de acrotere. 18
c). Lei adosaţi În asociere cu diferite simboluri sau motive funerare antropomorfe de pe monumente ce serveau ca bazamentc (postamente) de monumente funerare.
d). Lei adosaţi servind ca şi coronamente.
e). Lei de sine stătători de diferite dimensiuni.
f). Lei adosaţi În asociere cu medalion funerar, lucmţi din acel~i bloc. 19
In sens restrîns, considerăm că numirea de „lei funerari" trebuie aplicată
doar leilor adosaţi şi celor de sine stătători. Ne bazăm pe faptul că termenul
de coronament de monument funerar („fastigio di tomba", „coronamento",
„Bekronung") este prea larg şi nu cuprinde doar lei adosaţi. Prin termenul
de coronament se Înţeleg În general acele elemente auxiliare de la partea superioară a unor monumente funerare (stele, altare etc.) care completează şi
ornamentează respectivele monumente. Ne referim la pinnia şi mai ales la trunchiurile de piramidă arcuită de origine nord-italică. 20 Leii adosaţi servind ca
şi coronamente completează îndeobşte stelele funerare iar conurile de pin şi
trunchiurile de piamidă, altarele. Un coronament tot de origine nord-italică
(Aquileia) este acel reprezentat printr-un singur leu, sculptat Împreună cu
un astfel de trunchi de piramidă alungită, Întîlnit În Noricum. 21 Pe considerentul că noţiunea de lei adosaţi nu se confruntă cu termenul general de coronament de monument funerar, după cum am arătat mai sus, considerăm
mai justă Încadrarea acestor coronamente reprezentînd lei adosaţi În categoria monumentelor funerare înfăţişînd lei („lei funerari"). Se va observa lesne
că de fapt rolul lor funcţional şi chiar simbolic este au x i l ia r, completînd
13 Ca de exemplu o stelă de la Alba Iulia, Gr. Florescu, op. cit., fig. 28, pe care
sînt reprezentaţi în relief două capete de lei. In Noricum şi Pannonia există
multe stele decorate cu lei, prezentaţi uneori chiar cu capul animalului ră
pus între labe : A. Schober, op. cit., nr. 70, fig. 29 ; mai vezi fig. 99 (Odenburg), 120 (Graz) etc. Tot ca reliefuri pot fi considerate reprezentările de pe
anumite postamente de monumente funerare, ornamentate de obicei cu lei în
relief.
14 Gr. Florescu, op. cit., nr. IO, fig. 10. Exemplele din Dacia sînt mai numeroase,
însă nu intenţionăm în acest studiu să ne ocupăm deocamdată de această
problemă.

A. Schober, op. cit., fig. 121.
A. Schober, op. cit., fig. 155.
S. Ferri, op. cit., fig. 324 ; A. Schober, op. cit., fig. 123 etc.
S. Ferri, op. cit., fig. 116 ; vezi aedicula de la Micia (fig. 448).
Am amintit şi acest tip de reprezentare a leilor adosaţi, de fapt considerat
cu justeţe un nou tip de medalion funerar: D. Protase, în SCIV, XI, 2, 1960,
p. 324-326, fig. 1-3.
20 Vezi H. Daicoviciu, op. cit., pp. 333-352.
21 Vezi S. Ferri, op. cit., fig. 337-336 (Viena).
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şi ornamentînd În acelaşi timp alte tipuri de monumente funerare de sine
stătătoare. Leii adosaţi joacă după cum se ştie rolul de coronamente iar cei
de sine stătători au şi ei diferite funqii arhitectonice cum se va vedea mai
jos. Acen rol auxiliar rezultă tocmai datorită simbolisticii destul de complexe
pe care o reprezintă leii În cadrul cultului morţii,. ca „aţ()ltropaioi" sau

„apotropoi daimones".
ln orice caz, caracterul lor bine determinat şi invariabilitatea acestor piese sculpturale ce atinge uneori banalul, justifică considerarea lor ca un tip de monument funerar aparte. Avînd în
vedere toate aceste considerente, putem schiţa următoarea schemă tipologică
a monumentelor funerare în formă de lei din Dacia avînd în vedere şi analogiile din alte provincii.
A). Leii adosaţi avînd rol de coronamente. In general sînt sculptaţi
înwreună cu o bază plintă, uneori ţinînd sub laba anterioară un cap de
ammal răpus ce reprezintă după unii cercetători dominaţia divinităţii sau a
spiritului divin (de fapt demoni) asupra morţii. 22 Pînă în prezent nu cunoaş
tem exemple de reprezentare în Întregime a animalului vînat sub labele leilor
adosaţi. Cele două feline sînt sculptate spate la spate, uneori chiar unitt:
(fig. 8). Caracteristica poziţiei leilor adosaţi este faptul că cele douil labe
posterioare ale fiecărui leu, simetrice, formează împreună un ansamblu comparabil literei greceşti de tipar omega sau „picioarelor de broască". Coada
este destul de rar reprezentată la leii adosaţi (vezi fig. 7). Cea mai frecventă asociere este cu conul de pin (fig. 1-4)„ element oriental, ca şi coşul
(cista) mistic. 23 Frecvent între cei doi lei este reprezentat capul Meduzei
(fig. 8), cu rol apotropaic evident, apoi Thanatos, Attis, luppiter Ammon 24
ca şi misteriosul zeu cu barbă şi păr abundent numit de S. Ferri ,.,Danubianus", Întrucît este Întîlnit În provinciile de-a lungul Dunării mijlocii. 25 O
asociere mai rară este cea cu vulturul, cunoscînd momentan doar două piese,
una de la Orăştioara de Jos 26 şi cealaltă Încastrată în zidul unei case din centrul Zlatnei. De asemenea apare, destul de des, sfinxul, uneori asociat cu
Meduza. 27
In actualul stadiu al cercetărilor îndrăznim să avansăm părerea potrivit
căreia leii adosaţi servind ca şi coronamente au luat naştere ca un auxiliar
al stelelor funerare, ceea ce În mod logic presupune că s-au desprins de stele
(vezi mai sus). Relaţia cronologică dintre stele şi lei adosaţi pare a indica, în
lumina aceleaşi logici, anterioritatea stelelor. Reamintind rolul auxiliar al leilor adosaţi în arhitectonica funerară, ei par a şi-l justifica numai În coexistenţă cu stelele. In legătură cu motivul funerar prezent Între cei doi lei ni se
pare că el este Împrumutat, În general, tot de la stele. Ne bazăm afirmaţia
pe faptul că cista mistică, conurile de pin, Meduza, vulturul, Attis etc. apar
şi pe stele, chiar împreună cu leii. Unele din aceste motive se întîlnesc pt:
stelele ornamentate cu lei adosaţi sau pereche28, În cîmpul stelei sau asociate
leilor adosaţi sau pereche (paraleli) de la partea lor superioară. Este foarte
interesant faptul că, unele simboluri frecvente În arta funerară ca de exemplu
kantharos, păunul, viţa, porumbelul etc. nu se asociază cu leii adosaţi cu rol
de cortonamentc. P,;: unele stde acem: simboluri apar, totuşi, alături de leii
reprezentaţi pe aceste stele. 29 Ca o ipoteză ce trebuie confirmată În cadrul
22
23
24
25
26
27
28
29

Vezi supra, nota 4.
A. Schober, op. cit., nr. 304, fig. 157 (Flavia Solva).
Al. Popa, în Apulum, VI, 1967, pp. 149-156.
S. Ferri, op. cit., p. 252 sqq.
ArchErt, XXXVI, 1916, p. 33 sq., pl. I, fig. 1.
Vezi M. Renard, în Apulum, VII/I, p. 292, nr. 4.
De exemplu la A. Schober, op. cit., fig. 29, 31 (şi vulturul), fig. 123, 155 etc.
A. Schober, op. cit., fig. 29 şi 155 (porumbei), 154 (Lupa Capitolina).
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nnei cercetări exhuastÎve, putem ~ ne g~ndim, eventual, la !aptul că ne a!lăm
în faţa unei anumite preferinţe de folosire a unor motive funerare de origine
orient·ală. Calea de pătrundere a acestui simbol funerar leul - În Dacia
re~ţectiv direct din Orient sau pe cale vestică (ca majoritatea monumentelor
funerare) nu este pe deplin clarificată30 , deşi este destul de semnifica.tiv faptul
că leii în general, ca şi alte simboluri funerare asociate lor, sînt întîlniţi mai
des În Dacia şi În provinciile estice ale imperiului. 31
B. L e i el e s i n e s t ă t ă t o r i Numeroasele monumente sculpturale
prezintă feline, în speţă lei, nepereche.
In
genera•!
este vorba de
piese 1nai mari, ceea ce indică evident un rol funcţional diferit de
cel al leilor adosaţi. Animalul este prezentat de cele mai multe
ori culcat, mai rar ridicat pe picioarele anterioare, cu capul întors în
general spre privitor şi formînd un unghi drept cu restul corpului. Expresia
fiarei este feroce, cu gura de multe ori larg deschisă, din care atîrnă o limbă
lungă şi ascuţită (fig. 13, 17, 19). Coama este tratată de la caz la caz mai
schematic sau mai „naturalist", uneori şuviţele de păr fiind reprezentate
sub forma unor, „trese", a unor şuviţe triple ce descriu volute 32 etc.
Majoritatea acestor monumente, ca şi leii adosaţi evident, au fost sculptate
în diferitele ateliere ale provinciei, utilizîndu-se de obicei piatră locală. Me~
terii lapidari erau obligaţi să execute comenzile fără să fi văzut în realitate
aceste animale, servindu-se de „albume de modele". 33 Din acest motiv de
multe ori reprezentarea lor este schematică şi grosolană, disproporţionată,
Yădind multă stîngăcie (fig. 10, 11, 14, 22). Unii cercetători identifică chiar
un tip „canin" de leu datorită feţei şi atitudinii animalului. 34 Pentru Dacia
acest tip de lei ridicaţi pe cele patru labe, ca un cîine, este după cunoştinţa
noastră inexistent. Tipul cel mai frecvent în Dacia este cel de leu culcat pe
cele patru labe, de multe ori avînd sub una din labele anterioare cîte un cap
de animal răpus, berbec· (fig. 11), asin (fig. 10), bovideu etc. Mai rare sînt
exemplele de feline sfîşiind un animal Întreg (fig. 13, 15) sau şi mai rar un
alt leu (fig. 14). Poziţia capului de animal răpus este În general cu botul spre
partea posterioară a leului, formînd cu linia labei şi baza-plintă un „triunghi"
(fig. 6, 10, 16, 18, 19, 21), spre exterior (fig. 1), cu botul în sus35 sau chiar
în jos.:i6 Coada este de obicei trecută sub una din labele posterioare, Înspre
abdomen. De cele mai multe ori leii stau pe o plintă de 10-15 cm grosime,
ceea ce indica faptul că aceste piese erau destinate unor suprafeţe plate, ca
pardosele sau postamente speciale. Un tip aparte sînt leii ridicaţi pe labele
anterioare, lucraţi pe ambele feţe cu multă Îngrijire, ceea ce presupune că
străjuiau intrări, ornamentau mausolee sau alte construqii funerare impor30 vezi L. Ţeposu - L. Mărghitan, în ActaMN, VI, 1969, p. 164 ; cf. şi C. Daicoviciu, TransAnt, p. 143 sq.
31 M. Ma.crea, Vi.aţa în Dacia romană, BlliCurcşti, 1969, p. 356 sq.
32 Ca de exemplu un monument de la Turnu Severin - S. Ferri, op. cit., fig.
348 sau altul la Alba Iulia (fig. 345) ; de asemenea două piese inedite din Muzeul de istorie Cluj (inv. I 6819 şi I 3187).
33 Em. Panaintescu. Monumente inedite din Largiana, în ACMIT, III, 1930-1931,
p. 107 ; cf. S. Ferri. op. cit., p. 344.
34 S. Ferri, op. cit., p. 272 : „con la testa abassatta e latrante".
35 Ca în cazul acelor piese pom,en:i,te - vezi supra, nota 32 (Muzeul de isitorie
Cluj). Unul din lei este Kl.teresant prin faptul că sub una din labe are un cap
de asin cu botul în sus iar sub cealaltă captul Meduzei, schiţat în relief pe
pieptul animalului, sub a doua labă din faţă.
36 ActaMN, VI, 1969, p. 534 sq., nr. 2, fig. 2 a, b.
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tantc 37 , Încadrau de o parte şi de cealaltă monumente funerare etc. Io lirsa
unor descoperiri mai numeroase Într-un context arheologic bine precizat, este
destul de greu de a stabili cu precizie rolul funqional destul de complex al
acestor monumente. 38
o vcateg?rie aparte o COJ?-Stituie leii. stilofori39, adică reprezentanţi pe o
c?loana,, ~a1 prec~s P.e vo, sem1c_oloana (fig. 16-24). De. regulă o coadă lungă
ş1 şe~pulta este daltmta m relief dealungul acestei semicoloane sau formează
o spirală. De cele mai multe ori au şi ei capete de animale ucise sub labă.
Rolul acc.:stor lei stilofori era de a constitui balustrade de mausolee, înoadrau
colţurile unor monumente mai mari sau erau Îngrădituri ale unor morminte.40
Din punct de vedere tipologic putem categorisi leii de sine stătători după
două elemente : poziţia lor şi prada pe care o ţin Între labe. După poziţie deosebim :
a). Lei culcaţi cu capul Întors În general spre privitor.
b). Ridicaţi pe labele anterioare Întinse sau cu una din labe pe un cap
de animal.
Din punct de vedere al animalului răpus deosebim lei care sînt pe punctul
de a devora sau ţin sub labe :
a). Capete de animale (berbec, asin, bovidee).
b). Animalul Întreg reprezentat sub labele leului sau sub întreaga fiară,
mai rar fiind vorba de alt leu.
c). Meduza sub una din labe (vezi, supra nota 35 ).
Ca material de confeqionare este folosit calcarul, travertinul, andezitul
(roşu şi cenuşiu), şi mai rar gresiile, tufurile vulcanice, marmura. Calitatea
adesea scăzută a majorităţii monumentelor şi dimensiunile uneori impresionante ale unor piese, Întăreşte presupunerea potrivit căreia marca majoritate
a leilor au fost confeqionaţi în atelierele provinciale.4 1
O ultimă problemă, cea mai dificilă de altfel, este cea a datării acestor
monumente. Din păcate, cum am afirmat şi mai sus, în stadiul actual al cercetărilor sîntem obligaţi să adoptăm cronologia largă : sec. II-III. Aceasta
deoarece ne lipsesc elementele sigure de datare, elemente ce se pot stabili
(credem) prin studierea comparativă a pieselor din Dacia şi din alte provincii unde acestea eventual ar exista. Pe baza unor indicii legate de tratarea
artistică (coamă, ochi) şi mai ales prin coroborarea cu materialul arheologic
V

37 Vezi G. Brusin, Aquileia e Grado. Guida storico-artistica, Padova, 1956, fig.
62 ; astfel de exemplare de la Bucerdea Vinoasă : vezi V. Wollmann, în
ActaMN, VI, 1969, p. 534, fig. 1 a, b.
38 După R. Mi.i.nsterberg - J. Oehler, în JOAI, V, 1902, Bbl. 133, chiar leii individuali dar perechi cîte doi ar fi servit" ... als Kronung eines Grabpfeilers".
39 L. Reau, Dictionnaire polyglotte des termes d'art et d'archeologie, PUF, Paris, 1953 t„Stylofore", „leone stiloforo", „lion bearing column", „săulentragen
der Lowe"); Mi.i.nsterberg-Oehler, op. cit., p. 134: „SăulenlOwen" ; astfel de
piese vezi în ActaMN, VI, 1969, p. 163, nr. 2, pl. III, 2 (Micia), S. Ferri, op.
cit., fig. 351 (Alba Iulia) etc.
40 vezi F. Koepp, Germania Romana, III Die Grabdenkmăler (Text u. Tafeln),
Bam~g J92i, p. 54, nir. 1, Pl. XLIV, 1 „Ei1I1ifassung einer gr6sseren Graibstătte" ; vezi şi L. Ţeposu L. Mărghitan, în ActaMN, VI, 1969, p. 163, nr. 2 ;
cf. C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 257, fig. 20 a, b ; vezi şi Gr. Florescu,
op. cit., fig. 3 (aedicula de la Micia).
41 Deşi se cunosc cîteva ateliere de pietrărie în unele oraşe ale Daciei, este dificil încă de a deosebi stilul de execuţie diferit de la un centru la altul. Totuşi în cazul unora dintre monumentele de la Micia, publicate în acest studiu,
se pot observa similitudini. Pentru problema atelierelor, vezi. A. Bodor, op.
cit., p. 47 ; L. Ţeposu David, în Studia, 1966, 1, p. 51 ; C. Pop, m ActaMN, V,
1968, p. 479 ; M. Macrea, op. cit., p. 357.

143
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

ce întovărăşeşte eventual aceste monumente, se vor putea ·stabili pe viitor
cîteva repere cronologice cu care să se poată opera.
Ţinem să menţionăm că cele arătate mai sus sînt de fapt doar o încercare de stabilire a unor linii directoare pentru viitoarele studii amănunţite
asupra leilor funerari din Dacia. Prilejul ne-a fost oferit de publicarea mai
multor piese inedite din muzeele Deva şi Sarmizegetusa, care constituie o
primă parte dintr-un studiu mai vast despre monumentele funerare În formă
de lei din judeţul Hunedoara.4 2 La Mintia au existat şi mai există o scrie de
lei, aduşi de la Micia, care decorau parcul castelului lui Kuun Geza. De asemenea În diferite alte localităţi şi comune ale judeţului există astfel de monumente, care vor forma toate obiectul altui studiu. lncercînd să Încadrăm
monumentele propuse spre publicare În schema tipologică prezentată mai sus,
probabil incompletă Încă, dar care se poate aplica rentru monumentele reprezentînd lei din toată Dacia, considerăm că facem un prim pas în vederea
cunoaşterii acestui tip de monument funerar din Dacia romană.
Piesele descrise mai jos• sînt adăpostite în marea lor majoritate În Muzeul
de arheologie din Deva, provenind mai ales de la Micia. Din păcate vechile
inventare ale muzeului s-au pierdut, fapt ce îngreunează cunoaşterea cu exactitate a locului de descoperire a multor monumente. Acolo unde nu vom mai
menţiona locul de păstrare (Muzeul Deva), se subînţelege că ele se află î11
acest muzeu :
A). LE I

AD OS A

ŢI

1. --- L e i a d o s a ţ i cu con de pin (PI. I, fig. 1); calcar f~n 0,90X
0,56X0,13 m ; stare de conservare bună. Execuţie destul de schematică cu
aplatizarea formelor. Ochii sînt mici şi ascuţiţi iar gura, din care iese limba
ascuţită, este deschisă. Sub labe au cîte un cap de animal cu boturile spre
extremităţi (asin ?). Se distinge obişnuita bază pe care stau leii. Sec. II-·
III e.n ..
2. - Lei adosaţi cu con de pin (PI. I, fig. 2); gresie, 0,96X0,56X
O, 19 m ; i.tare de conservare proastă, restaurat. De acelaşi rip ou piesa anterioară. Starea de degradare face imposibilă distingerea prăzii şi a plintei.
Sec. II-III e.n.
3. -- L e i a d e s a ţ i cu con de pin (PI. I, fig. 3); andeZJit roşu, 0,94X
0,56X0,32 m; starea de conservare destul de proastă cu deteriorări în partea stîngă (lipsa capului leului şi a unei părţi din piept). Lucrare schematid
şi totuşi expresivă, cu labele animalului puternic conturate şi o expresie tipică de ferocitate. Conul de pin este mult alungit putînd fi, eventual, un modius (?), dacă cele cîteva elemnete disFarate ale unei feţe umane (?) se disting într-adevăr la baza conului (În genul monumentului de la fig. 9). Plinta
este spartă la cele două capete ale coronamentului Sec. 11-111 e.n.
4. -- L c i a d o s a ţ i cu con de pin (PI. II, frig. 4) ; ·calcar, 0,70X
J,46X0,23 m ; stare de conservare proastă, puternica coiiodare a piesei a
42 Dintre piesele publicate mai demult sau mai recent, amintim: JOAI, V, 1902
Bbl., 110, fig. 24, 25, fig. 28 şi 134 ; ArchErt, XXXVI, 1916, p. 33 sq.; Dacia,
I, 1924, p. 257 sq., fig. 20 a, b, 21, 22 ; G. Florescu, op. cit., p. 104 sq. ; S. Ferri, op. cit., fig. 332-333 etc. ; ActaMN, IV, 1967, p. 473-476; Sargetia. V.
1968. o. 109-112 : ActaMN, VI. 1969, p. 161-164; Sargeţia, VIII, 1971, p. 7-1

*

sao. etc.

Mentionăin faptul că atunci cînd se vorbeşte despre leul din dreapta dP
exemplu. am indicat dreapta privitorului, în rest vom respecta dreapta sau
stîntza reală. Dimensiunile s-au luat în ordinea : lungimea, înălţimea (mllximă) &i grosime (la bază deobicei).
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şters absolut toate detaliile, distingÎndu-se totuşi plinta. De acelaşi tip cu
monumentele nr. 1-3. Sec. II-III e.n.
. 5. --- /, c i a d o s a ţ i (cu con de pin ?) (PI. II, fig. 5) ; andezit cenuşiu;
Lipseşte motivul funerar de deasupra celor doi lei ca şi capul animalului din
dreapta; 0,92X0,50X0,21 m. Lucrare destul de reuşită şi diferită datorit~
p02iţiei leilor reprezentaţi cu Între~ga parte din faţă Întoarsă spre privitl?r şi , cu labele din faţă . Î!ltinse Înainte şi paralele, cu ghiare rutern~ce, tntŢe care nu se distmge prada. 43 Coama bogată ce acoperă şi
pieptul f 1arelor, este redată destul de schematic totuşi, în ciuda aspectului
general de naturaleţe a animalului. Sec. II c.n.
6. -· I e i a d o s a ţ z (cu con de pin?) (PI. II, fig. 6) ; amkzit roşu,
0,85 :..< 0,50 X 0,22 m ; stare de conservare proastă. Capetele ca şi corpul
animalelor sînt sculptate cu multă stîngăcie, mai ales labele anterioare sub
care se disting cîte un cap de animal (viţel) în poziţia „triunghi" (vezi mai
sus). I ntreaga lucrare este tipică artei provinciale şi a fost executată probabil
la Micia, de unde provin majoritatea pieselor de la Deva. Sec. III e.n.
7. -Leu adosat (PI. III, fig. 7), fragment dintr-un coronament;
andc7it, 0,50 X 0,40X0,18 m. Este greu de stabilit dacă era asociat cu un
con de pin sau cu un alt motiv funerar. Labele puternice sînt tratate destul
d<! ~uperficial ca şi coama de: altfel. Ochii foarte apropiaţi sînt migdalaţi şi cu
pleo.1pelc marcate şi fără iris. Animalul reprezentat pe o plintă mai groasă
ţinc sub labă un cap de viţel. Se distinge o porţiune din coadă. Sec. II-III e.n.
8. - /,ei adosaţi cu capul Meduzei (PI. III, fig. 8) ; gresie, 0,88X
C,62~<0,20 m ; stare de conservare bună. Intre doi lei uniţi spate la spate este
reprezentat capul Meduzei care asemenea leilor este tratat foarte schematic şi
aplatizat.4 4 Coama leilor este redată prin incizii sub forma unor şănţuleţe
lungi iar capetele fiarelor sînt lucrate extrem de primitiv, lipsind propriu-zis
botul iar gura este prea mare, sub forma unei cavităţi lunguieţe. Labele animalelor sînt abia schiţate, la leul din dreapta distingîndu-se capul de animal
vînat. lntreaga lucrare vădeşte multă stîngăcie şi lipsă de rafinament. Sec. III e.n.
9. - Lei adosaţi cu Iuppiter Ammon (PI. III, fig. 9) ; andezit roşu,
0,8 8 X 0,63 X 0,23 m ; stare de conservare mediocră, lipseşte capul leului şi
parLea superioară a figurii lui Ammon. luppiter Ammon este foarte schematic tratat, cu părul şi barba lucrate ca şi coama leilor de altfel prin cîteva
adîncituri rare şi neregulate, executate cu dalta. Ochii apropiaţi, au irisul şi
pupila deschise. La tîmpla dreaptă a zeului se distinge un mic corn de berbec,
atributul principal al acestui zeu.45 Acest monument este foarte asemănător
cu o altă sculptură, de la Micia şi din acelaşi material, aflată în Muzeul de
istorie din Cluj.46 ln acest caz se desluşeşte după presupunerea noastră aceeaşi
mînă, mai ales În tratarea fiarelor prezentate, am putea spune Într-o poziţie
„înghesuită" şi cu pieptul şi capul mai ridicate. Similitudini se observă şi la
tratarea capului şi a labelor, piesa publicată de noi provenind tot de la Micia.
fiind totuşi de o calitate artistică ceva mai slabă. La cele şase piese cu reprezent"lrea lui Ammon din Dacia Superioară (vezi asupra, nota 45) s-ar adăuga
o a şaptea, un coronament, şi al cărei loc de provenienţă, Măghereşti (jud.
43

Aceeaşi poziţie

in cazul unui monument de la Poetovio: S. Ferri, op. cit., fig.

317.

'

44 Un alt monument reprezentînd lei adosaţi cu capul Meduzei, de la Budapesta : S. Ferri, op. cit., fig. 326.
45 Reprezentările lui Ammon în Dacia Superior sînt destul de rare: vezi Al.
Popa, op. cit., p. 149-156, în general fiind bazamcnte. De asemenea, este acceptat rolul funerar a lui Ammon.
46 Gr. Forescu, op. clt„ nr. 48, fig. 41.
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Gorj) 47 nu este ~ntrutotul singur. După autorul care publică acest monument
el ar reprezent..i singura prezenţă a lui Ammon în Dacia Inferior.48 Un coronament cu lei şi cu Ammon se cunoaşte şi la Savaria49 , fiind asemănătoare monumentului nostru. Nu este exclus ca acesta să fie confecţionat în acelaşi atelier cu piesa nr. 6, cu care are unele asemănări de execuţie. Monumentul ţre
zintă pe suprafaţa lucrată urmele dălţii cu dinţi, sub forma unor stl'iuri foarte
fine (sfîrşitul ~cc. !l - Începutul sec. III, perioada de maximă extenswne a
cultebr orientale).

B). L E I D E SINE ST A TA T OR I
10. --- /,cu (Pl IV, fig. 10) ; Muzeul Sarmizegetusa ; marmură, 0,84X0,69
XC,40 m ; stare de conservare bună. Provine de lîngă Sarmizegetusa (Ulpia
Traiana) şi a fost descoperit cu ocazia unui sondaj efectuat la sudul localităţii.
la „Rîuşor" În octombrie 1969. Coama leului, realizată prin adîncituri mari,
este puţin bogată, iar pe botul puternic reliefat se află o gură mică sub forma unei fante Înguste. Ochii au irisul marcat în colţuri şi sînt de formă
triughiulară. Pleoapele se unesc deasupra frunţii sub forma unui fronton, dînd
animalului un aer „Încruntat". Sub labă se distinge un cap de berbec (vezi
şi fig. 11). Animalul este reprezentat pe o plintă, iar la partea superioară, pe
coapsă, este dăltuită în relief coada sub forma unei volute. Realizarea este de
slabă calitate, tipică artei provinciale. Sec. II-III e.n.
11. - J, eu (Pi. IV, fig. 11) ; Calcar fosilifer ; 0,46X0,33 X0,22 m ; stare de
conservare bună. Leul ţinc capul mai ridicat exprimînd mai mult „durere"
decît ferocitate. Faţa leului este redată cu multă stîngăcie, cei doi ochi alun
giţi marcaţi doar cu conturul ; bot aplatizat şi o gură mult alungită şi mare.
Sec. III e.n.
12. -- Leu (Pl. IV, fig. 12) ; andezit roşu, 0,84X0,69X0,46 m; stare de
conservare proastă, lipsa unei părţi din capul animalului. Corodarea sculpturii face imposibilă distingerea trăsăturilor capului, fiind vizibile doar labek
schemat.jzatc, capul de animal răpus greu de determinat şi plinta. Sec II-III e.n.
13. - Leu (Pl. IV, fig. 13) ; calcar, 1X0,95X0,45 m; stare de conser··
vare bună. Fiara este cu partea anterioară a capului ridicată pe un animal
vînat Întreg, care după copitele despicate, urechi şi coarne, pare a fi un ţap
sau o căprioară. Lucrarea este de bună calitate, felina are labe puternice şi
proporţionate şi o coamă bogată, realizată prin şanţuri dăltuite. Ochii mici,
botul reliefat şi limba ascuţită redau cu meşteşug caracterul de fiară. Este
foarte reuşită şi încadrarea cornutei sub capul leului. Monumentul pare a fi
deteriorat la partea posterioară a leului, însă este sigur că nu făcea parte din
categoria leilor adosaţi. Sec. II e.n.
14. - Leu (Pl. V, fig. 14) ; andezit roşu, 0,80X0,50X0,43 m. Stare de conservare proastă, lipsind partea superioară a capului animalului. Această piesă
se distinge prin lipsa de proporţii şi de meşteşug cu care a fost lucrată. Laba
posterioară a leului este mult prea mare şi butucănoasă, lucrată în unghiuri
drepte. Coama este dăltuită sub forma unor şanţuri ondulate. Leul ţine sub
el un alt animal, mai mic, un leu ·- judecînd după coada lungă a acestuia
sculptată pe plintă şi după labele şi poziţia tipică de felină. Capul leului mic
nu se distinge. Este un exemplu mai rar pentru Dacia, neavînd momentan
analogii de reprezentare a leului pe cale de a devora altă felină. Materialul
47 vezi C. Petolescu, Ştiri noi privind cultele egiptene în Dacia Inferior, în
SCIV, 1972, 1, p. 79 sq„ nr. 1, fig. 1.
48 C. Petolescu, op. cit., p. 80.
49 S. Ferri, op. cit., fig. 322.
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şi

unele .trăsături cunoscute deja în execuţie, completează imaginea pe care
am Încefut să ne-o facem despre atelierele de piatră de la Micia, Sec. III e.n.
15. ---- /_eu (Pl. V. fig. 15); andezit ·roşu, 0,90X0,62X0,40 m; stare de
conservare bună, lipsa jumătăţii de sus a capului. Face parte din categoria
leilor reprezentaţi cu un animal Întreg sub labe. Felina este ou capul ridicat deasupa <:adavrului unui bovideu (copite şi coarne) pe care-l ţine fixat cu labele
posterioare de labele acestuia iar cu cea din faţă îi ridică botul Într-o atitudine firească animalului de pradă. Deşi faţa leului este mutilată, lucrarea estt
destul de reuşită, făcînd parte dintre exemplele cele mai sugestive ale genului. Poziţia Icului este În „triunghi", ca şi la piesele nr. 13 şi 14. Plinta Îngrijit
lucrată, poartă pe ea urmele dălţii. Sec. II e.n.
16. --- i e u s t i l o f o r (PI. V, fig. 16); calcar, l,20X0,84X0,54 m;
stare de conservare bună. Această piesă de mari dimensiuni provine de la
Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), unde a fost descoperită În 1952 Într-o grădi
nă din apropierea casei cu nr. 57 (proprietar Simion Corui) fiind folosită,
Împreună cu monumentul următor, la decorarea porţii, pe care o flachează
de la înălţimea gardului (fapt pentru care unghiul <le fortografiere a fost nefavorabil). Un leu cu gura foarte mare şi cu o coamă bogată este reprezentat
pe o semicoloană. Coada terminată printr-un smoc este dăltuită pe această
semicoloană, pe care mai este reprezentat, sub labele leului, un cap schematic
de animal, cu un ochi migdalat şi cu irisul scos În evidenţă (viţel ?). Suprafaţa leului este finisată cu grijă, deşi lucrarea nu este superioară ca execuţie.
Sec. II-III e.n.
17. -- I e u s t i l o f o r, (PI. V, fig. 17); calcar, 1,32X0,95X0,40 m;
stare de conservare bună. Descoperit şi păstrat În acelaşi loc cu p'fe<:edentul.
Corpul leului este mult alungit, cu capul ridicat şi Întors spre privitor. Coama redată prin bucle scurte şi paralele. Ochii mici şi înfundaţi În orbite, botul
rotup.jit, a vînd marcate mustăţile felinei, gura şi colţii precum şi limba sînt
foarte reuşit tratate. Un schematism se observă în cazul labelor, sub care se
distinge un cap de asin greu de identificat. ln orice caz nu este perechea leului de la fig. 16, fiind îndreptat tot spre dreapta şi vădind altă execuţie
Sec. II-,-IIJ e.n.
18. - Leu stil of o r (Pl. V, fig. 18) ; andezit cenuşiu, 1X0,60X0,40 m_
stare de conservare proastă. Lucrarea destul de grosolană, prezintă un leu pe o
sem.icoloană foarte groasă, ţinînd un cap de animal sub labă. Pîntecul formează
cu linia coapsei posterioare un unghi În formă de „v" Întors, caracteristic leilor
din Dacia. Capul rotund, fără bot, are ochii extrem de depărtaţi, realizaţi
prin două simple găuri, iar gura este grotesc de mare şi nenaturală. Detaliile
sînt aplatiza~e sau deteriorate, accentuînd şi mai mult aspectul primitiv al lucrării. Sec. III e.n.
19. --- L e u s t i l o f o r (PI. V, fig. 19); travertin, l,38X0,93X0,42 m;
stare de conservare destul de bună. Coama animalului este redată În forma
unor grupuri de 4-5 şănţuleţe puţin adîncite. Coada este dăltuită pe o semicoloană, în relief. Expresia feţei leului este cea obişnui·tă. Sub labă se distinge
triunghiul format de capul de animal. Sec. II-III e.n.
20. - Leu stil of or (Pl. VI, fig. 20); andezit cenuşiu, 1,45 X 0,72X
0,55 m ; stare de conservare proastă, foarte deterioarată. Se distinge coada
cu smoc la vîrf şi răsucită precum şi laba posterioară viguroasă, cu ghiare
puternice. Coama este redată sub forma unor ondule În zig-zag iar în faţă
au rămas vizibile foarte puţine elemente. Sec. II e.n.
21. - Leu stil of or (Pl. VI, fig. 12); andezit cenuşiu, 1,15X0,60X
0,44 ; stare de conservare destul de bună, lipsa părţii superioare a capului.
Aproape identic cu monumentul precedent din toate punctele de vedere, doar
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dimensiunile diferă puţin. Se distinge acelaşi meşter care a efectuat lucrarea,
probabil la Micia. Capul de animal, se pare un asin, formează obişnuitul triunghi. Sec. II e.n.
22. - Leu stil of or (Pl. VI, fig. 22) ; andezit roşu, l,15X0,62X
0,38 m; stare de conservare bună. Asemănător ca ,dimensiuni cu monumentul precedent, acesta însă ne apare ca veritabil rebut, datorită stîngăciei, a
aspectului de neterminat pe care-l emană. Faţa leului care nu are gît este mai
degr.ibă umană, cu un ochi doar (cel drept) cu irisul marcat, cu un nas şi o
gură mai mult sau mai puţin umane. Labele sînt total neîndemnatec lucrate,
ceeace Întăreşte ideea că ar fi un rebut. Sec. II-III e.n.
23. - Leu stil o Jo r (PI. VI, fig. 23); andezit cenuşiu, 1,40X0,66X
0,38 m, stare de conservare proastă, Întreg capul animalului este spart. Totuşi ceeace a rămas ne oferă o lucrare reuşită cu proporţii judicios cumpănite,
chiar elegante. Coada lungă cu smoc la vîrf este reprezentată pe ,semicoloană, În forma literei „S". Plinta este delimitată printr-o linie dreaptă, incizată
iar coama prezintă o lucrătură fină, sub forma unor circumvoluţiuni. Sub
labă un cap de animal sreu de determinat. Sec. II e.n.
24. - Leu stil of or (leoaică) (PI. VI, fig. 24) ; andezit roşu, 1,13X
0,29X0,43 rn; stare de conservare proastă, Întregul monument este „retezat" la
înălţimea semicoloanei. Se disting patru mamele şi un cap de asin sub labă.
Coada este de forma unei volute duble pe semicoloană. Sec. II-III e.n.

GRABDENKMALER MIT LUWENDARSTELLUNGEN AUS DEM BEZmK
HUNEDOARA
(ZUSAMMENFASSUNG)
Es werden 24 Steindenkmaler mit Liiwendarstellungen aus dem archiiologischen Museum von Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) und Deva veroffentlicht. Die
Verfasser versuchen eine Typologie dieser Gattung von Steindenkmălern aus Dazien aufgrund ihrer funktionellen Rolle, aufzustellen. Es wird vorgeschlagen, ln
die Bezeichnung „Grabliiwen" oder „Grabdenkmiiler mit LOwendarstellungen•
auch die Berkriinung mit den nach aussen gelagerten Lowen einzuschliessen, well
der Ausdruck „Grabsteinbekronung 0 zu allgemein ist, denn dazu gehoren auch
die Bekriinungen mit Pinienzapfen, mit gewolbten pyramidenformlgen Aufsatz
u.a. Demnach verstehen die Verfasser unter GrablOwen sowohl dle nach aussen
gelagerten Liiwen von der Hekronung, als auch Einzeldarstellungen von Liiwen.
In der vorliegenden Arbeit wird die nebensiichliche Rolle der Grablowen
in der Symbolistik und Arhitektur der Grabdenkmiiler hervorgehoben, denn dle
ilbrig·~n Darstellungen die zusammen mit den nach aussen gelagerten Lowen
erscheinen, stammen in erster Linie von den Grabstelen her, so, dass letzten Endes die nach aussen gelagerten Lowen von der Kathegorie von Stelen abzulelten
sind, die am obern Teii diese Bekronung hatten. Ole Typologle beriickslcbtlgt
auch die Stellung der Lowen (liegend, halbaufgerichtet) oder die Gattung und
Darstellungsart des Beutetieres (das ganze Tier, bloss der Kopf u.s.w.).
Zu der Gruppe der nach aussen gelagerten Lăwen gehiiren: Abb. 1-4 (mit
Pinienzapfen); Abb. 5-7 (vielleicht auch mit Pinienzapfen): Abb. 8 (mlt Medusenkopf) ; Abb. 9 (mit Juppiter Ammon).
Zu den Einzeldarstellungen von Liiwen gehăren : Abb. 10-24 (Abb. 15-24
stellcn săulcntragendc Lowen dar).
Die Verfossel' sind dcr Meinung, dass diese Typologie noch vervollkommnet werden kiinnk. wobei auch die Frage einer genaueren Zeltsetzung dleser
Denkmaler i;:ekliirt wcrden miisse, da man vorliiuflg mit elner zu welt gespannten Datierung (11-111 Jhd.) arbeitet.
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