BRONZURI* FIGURATE ROMANE
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In dorinţ<1 noastră de a publica, pe cit posibil exhaustiv, piesele figurate romane, turnate in bronz ~i păstrate în diferite muzee ale ţării, vom începe investiga\.iile de cercetare ~i catalogare (pc unităţi muzeistice) cu cele ar~ate în proprietatea Muzeului ele arheologie din .Sarmizegetusa (jud. Hunedoara), amintite doar
s~1ma;- în lucr[1rilc de specialitate 1. Toate ace-ste bronzuri (în afară de unul, o
Diana g{1sită la Ostrov, juri. Iluncdoara), au fost descoperite pe teritodul capitaki Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetl'sa.
Criteriul elf' publicare al pieselor de faţ<'i se f:1ce după caraclerul lor funcţio
nal : stal11Ple (de cult sau ru altii menire), fragmcnle statuare, obiecte ornamenta1e
(aplici), medalioane) şi de uz casnic (torţi).
I. STATUETE
1. Statuetă reprezentind pe zeiţa Venus~ (fig. 1), dcscnpc1·ire întîmplătoare 3•
Dimensiuni : înălţimea 15,8 cm, lăţimea 4,5 cm. înălţimea fe\ci 2 cm. Se păstrează
patina verzuie-închisă, caracteristicii bronzului. Turnată plin. Starea de conservare este fragmentară. Nr. inv. S 804.
Figurina prezintă pe zeiţa frumuseţii, seminuclC1, în picioai"e, centrul de greulnle este plasat pe piciorul slîng întins, cel[1lalt fiind uşor îndoit ~i adus înainte.
Fa\a tînără, prelungă, a1·e ochii mari, larg deschi~:;i. cu pupilele ma1Tn 1 c (vopseaua
din antichitate a e<'izut), nasul prelung, gura r·u buzele slrinsc ~i b;1rbia micii. Pftr:11 lung, ordonat nni11.ia\, cu C';lra1·c la mijlo(", l'S\e strîns în douii r·r>zi (';uviţel·~
fiind sugerate prin 111ici torsiuni). l1111~i. cc acvpcr;I pavilioanele 111·ec!Jilcr şi care
alirnă in faţ{1 pc umeri. Pc creştet are o diademă înaltă. Ca piesă Vfslimentară,
divinitatea poarlă un singur veşmînl, bogat drapat în fnlduri oblice şi verticale,
care îmbracă parţial trupul, C'Oboarii în spate pe diagonală de pe umărul sling,
ii acoperă picioarele (rupte mai jos de gcnunC'hi), fiind strîns înfăşurat în jurul
braţului stîng. uşor îndoit. Cu mina stingă prinde marginea 1·iisfrinlii a îmhrăcii
minţii. Ce!iilnlt braţ (clin C':.:rc astăzi se păslreazi1 doar un rest) l'ra. probabil, clt'părlat ~i puţin ridicat. In n•giunea axilei se poale rc111arca o bri"1\ar{t circuiar[1
rnnsivă, în genul celor purtate de zeiţa Venus, o statuetă descoperită la rotaissa 4•
Potaissa 4.
Sub aspect iconografic, această figurină, de lipul Ar.brodita 5 seminudă, tip
frecvent întîlnit in arta lumii medileranicnc clasice, îşi găseşte bune rnalogii !n
dteva cunoscute reprezentări grcco-rom;mc, pub'icate de S. Reinach 6•
• Fiind vorba şi de citeva piese singulare confectlonate din plumb sau metal alb, care nu
pot constitui o lu~rare aparte din cauza numărului lor redus, am considerat necesar să le
cuprindem in repertoriul de fa\ă (ca de altfel şi in viitoarele lucrări) printre bronzurile
fi;iurale romane descoperite în Dacia romană.
1. c. Daico,·iciu, Sarmizegetusa (Ulpla Tralana) în lumina săpăturilor, Cluj, 1938, p. 61, nr.
75 (stat,1et~ lui Pan, fi<(. 43. astăt.i în Muzeul de istorie al R.S. România, Bucureşti),
p. 62, nr. 7:1 (=C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Ulpla Traiana (Sarmizegetusa romanii.),
Bucureşti, 1963. p. 92-93, nr. 75, 78) : o. Floca, Muzeul de arheologie Ulpla Trailma Sarmlzegetusa, ghid, [Deva, 1967), p. 21, 29, 40, 47-48.
2. C. Daicoviciu, op, cit., p. 61, nr. 75 (=C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit„ p. 92, nr. 75) ;
O. Floca, op. cit„ p. 47, fig. de la p. 44.
3. o. Floca, op. cit„ p. 46.
4. A. Duday, in Erde!yi Muzeum, XXVI, 1909, p. 146-153, nr. 26 ; H. Daicoviciu, tn
Rom.Rum ; 1969. p. 196, nr. F„, pl. 1 (=H. Daicoviciu, în Clvtlta„ p. 205, nr. F,.., pl. XIX.
5. P«=.ntru tipul artistic, folosim denumirea originalft grecească AphrodHa, lip adoptat cte
către romani.
6. s. Reinach, Repertolre de la statualre grecque et romaine, I-V, Paris, 1697-192·1, passim.

101

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Lucrare autohtonă, cu oareca1·e disproporţionalitate a formelor anatomice (ţi
nută rigidă, statică, nasul gros, mina stingă prea lungă în comparaţie cu braţul,
sinii schematizaţi etc.), o atribuim cronologic mijlocului secolului II - mijlocului
secolului III.
Descoperirea în provincia traiană a unor monumente epigrafice 7 ce amintesc
de numele zeiţei Venus, precum ~i a numeroase statuete fie de piatră 8 şi bronz 9,
fie de teracotă 10 sau imagini pe geme 11, sînt argumente care înclină pe cercetători
să considere că acest cult al divinităţii se bucura de o largă popularitate în Dacia,
cult venerat, pare-se, deopotrivă în mediul civil 12 şi militar '3•

Fig, 1.

Statuetă

reprezentind

pe

zeiţa

Venus.

Fig. 2.

Figurină

cu Diana.

2. Figurină cu Diana 14 (fig. 2), descoperire fortuită de la Ostrov (jud. Hunedoara). Dimensiuni : înălţime 16,2 cm, lăţimea 4,6 cm, înălţimea feţei 1,6 cm·. Starea de conservare este bună. Nr. inv. 1468. Datare : secolul II e.n.
7. CIL, III, 1115, 1157, 1567, 7663.
8. I. Mitrofan, in Apulum, IX, 1971, p. 335-336, nr. 2, fig. 2 ; C. Pop, in Apulum, IX, 1971,
p. 561, nr. 14, fig. 6/1.
9. A. Buday, op. cit„ p. 146-153, nr. 26 ; D. Pretase, !n Apulum, IV, 1961, p. 137c138, nr. 6,
fig. 6 a-b ; c. Pop, în Sargetia, IX, 1972, p. 69, nr. 4, fig. 4.
10. L. Ţeposu-David, in ActaMN, I, 1964, p. 473-476, nr. 1-7, fig. 1-7 ; I. Mitrofan in ActaMN,
VI, 1969, p. 519, fig. 3 ; N. Gudea, !n ActaMN, X, 1973, p. 586, fig. 19.
ll. L, Ţeposu-David, in Om.D„ p. 528, nr. 12, fig. 2/31.
12. L. Ţeposu-David, în ActaMN, I, 1964, p. 475.
13. N. Gudea - I. Pop, Castrul roman de la Rişnov-Cumidava.
Contribuţii la cercetarea
limesului Daciei romane, Braşov, 1971, p. 54, fig. 51-52 ; E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel,
C. Pop, castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cerceta.rea limesuh1i Daciei Porollssensls, Cluj, 1972, p. 107-109, nr. 1-4, pi. CXXX-CXXXI - 3.
U. Această statuetă, de o execuţie artistică remarcabilă, face obiectul unui studiu aparte. Vezi,
c. Pop, E. Nemeş, tn Acta.MN, XI, 1974, P· 95-91, fig. 1-ld,
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3. Statuetă înfăţişînd un militar rom.an 15 (fig. 3-3b), găsită întîmplător 16•
Dimensiuni : înălţimea 11,4 cm, lăţimea 4,4 cm, înălţimea feţei 1,2 cm. Turnată
plin. Este păstrată fragmentar, prezentînd patină şi urme de arsură. Nr. inv.

s

890.

Piesa sculpturală reprezintă un ostaş roman surprins într-o poziţie plină de
dinamism, ce sugerează escaladarea unei scări de asalt, explicaţie judicioasă exprimată de prof. O. Floca 11. In orice caz, această ipoteză ni se pare mult mai plauzibilă, şi în sprijinul ei atragem atenţia asupra mîinii stingi a soldatului, cu
palma uşor închisă transversal, care, parcă, ar prinde traversa scării -, decît redarea unui dans, aşa cum a mai presupus acelaşi cerc;etător 1e.
Personajul poartă pe cap un coif simplu, în formă de bonetă, cu două protuberanţe în regiunea tîmplelor, asemănător tipului frigian, remarcat pe o reprezentare de pe arcul de triumf de la Roma al împăratului Septimius Severus 19•
Apărătoarele lungi pentru urechi se apropie sub bărbie. Faţa imberbă este ridicată, iar părul lung, ce iese de sub cască, este prins la ceafă într-un mic coc. Pe
corp are un veşmînt (tunica) uşor, pînă deasupra genunchilor, în falduri, cu mîneci scurte, braţele şi coapsele fiind protejate de lame (lambrachii). Deasupra se
află o manta (sagum, paludamentum). Peste mijloc se observă urmele unui cingulum militiae. De pe umărul drept, diagonal, peste piept este o curea de care se
prinde, pe şoldul stîng teaca (astăzi îndoită), lungă a unui gladius. Personajul este
încălţat (piciorul drept este rupt de la gleznă), cu cizme (calceus), nu prea înalte
cu carîmb răsfrînt. Braţul stîng este îndoit şi ridicat, cu pumnul aproape str!ns,
celălalt braţ aplecat, ţinînd în mină minerul sabiei (lama, îndreptată vertical, a
dispărut). Poziţia picioarelor sugerează o căţărare. Echipamentul simplu, fără a
prezenta o armură greoaie, poate identifica un ostaş dintr-o unitate de infanterie
uşoară.

Fig. 3.

15.
16.
17.
18.
19.

Figurină

!nfăţiş!:nd

un militar roman

(faţa).

Fig. 3. a.

Aceeaşi,

(lateral dreapta).

O. Floca, op. cit., p. 47, fig. de la p. 50.
Idem, op. cit., p. 44.
Idem.op cit., p. 47.
Ibidem.
P. Couissi.n, Les armes romaines, Paris, 1926, p. 406, fig. 151.
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In Dacia se cunosc cîteva mici bronzuri sau teracote înfăţişind militari 20 ori
gladiatori ~1, deci, într-un cuvint luptători, însă în ceea ce priveşte poziţia acestei
statuete şi scena pe care încearcă s-o redea (asaltul unei fortăreţe), ne îndeamnă
a o considera, deocamdată, singular[i în arta genului, atît pentru provincia noastră, cit şi pentru restul Imperiului.
Tipul de coif 22, purtat de os ta~, poate constitui un indiciu pentru datarea cronologică mai precisă a piesei şi anume, dinastia Severilor.
Confecţionarea figurinei este remarcabilă. Meşterul, desigur un localnic, a
reuşit să creeze o lucrare plastică plină de mişcare şi supleţe, respectind cele mai
mici detalii.

Fig. J b.

Aceeaşi

(spatele).

Fig. 4. Fragment de st3t„ie (mina

dreaptă).

II. FRAGMENTE STATUARE

4. Fragment de statuie 23 (fig. 4), găsit în curtea mică a Palatului Augustalilor 24. Dimensiuni: lungimea 21,8 cm, 11iţimea 12 cm. Piesa este goală în interior.
Foarte puternic arsă, bronzlll fiind pc alocuri topit. Nr. inv. S 1010.
ln sprijinul părerii prof. O. Floca, care considcrii piesa ca fragmentul unei
statui imperiale 2s, aducem argumentul - deşi s-ar părea destul de îndrăzneţ ca fiind vorba de mina dreaptă (şi numai de aceasta !), poziţia degetelor (cel mare
sprijinit pe ce' mijlociu, acesta, inelarul şi cel mir: strînşi în formă de trepte, iar
arătătorul întins), este caracteristică unor reprezent<iri de împăraţi în arta antică,
eum de pildă sînt celebrele portrete ale lui Julius Caesar 26, Augustus ~ 7 , Cal igula 28 , Traianus ~9, Marcus Aurelius 30, Lucius Verus 31 ş.a„ personaje cu braţul
20. C. Pop, Şt. Dănilă, în Banatica, I, 19il, p. 127-128, nr. t-2, fig. la-b
2a-b, p. 130, nr. 4,
fig. 4.
21. Idem, op. cit., p. 128-129. nr. 3. fig. 3 ; O. Floca, in Sargetia, X, 1971, p. 131-136, fig. 1-2.
22. Vezi nota 19.
23. C. Daicoviciu, op. cit., p. 62, n:-. 73 (=C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit., p. 93, nr. 78)
O. F!oca, M.uzeul de arheologie„., p. 40 ; idem, in Sargetla, VII, 1970, nota 8, fig. 4.
24. C. Daicoviciu, op. cit„ p. 62, nr. 78 (=C. Daicoviciu, H. Daicoviciu. op. cit„ p. 93, nr. 70) ;
25. O. Floca, Muzeul de arheologie„„ p. 40 ; Idem, în Sergetla, VII, 1970, nota 8.
O. Floca, Muzeul de arheologie„., p. 35, Idem. 1n Sargetla, VII, 1970, nota 8.
26. S. Reinach, op. cit„ I, Paris, 1897, p. 562, pi. 916, nr. 23180.
27. Fr. Winter, Kunstgeschichte in Bildern, I. Leipzig-Berlin, 1900, pi. I, 80/fig. 3.
28. S. Rcin2ch. op. cit„ I. P:iris. 1897, p. 57?. pi. 933, nr. 2374.
29. Idem, op. cit., p. 531. pi. 942. nr. 2u2.
30. Icţem, op. cit„ p. 536, pi. 952, nr. 2452.
31. Idem, op. cit., p. 589, pi. 957, nr. 2463.
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drept ridicat sau întins lateral şi degetul arătător în sus. Totodată, nu este întimplător faptul că locul de descoperire a fragmentului se plasează tocmai în incinta
Palatului Augustalilor 32, sediul central de venerare a cultului imperial şi a Romei
în provincia Dacia.
Fragmentul statuar, încadrat cronologic secolelor 11-111, de~i păstrează puternice urme de arsură, după aspect prezintă caracteristici de execuţie străine meleagurilor noastre.
5. Fragment statuar 33 (fig. 5), găsit fortuit. Dimensiuni : lungimea 27,4 cm,
lăţimea !J cm. Interiorul este gol. Se observă patina bronzului. Nr. inv. S lOO!J.
Piesa sculpturală constituie restul unei statui în mărime naturală şi anumr
laba piciorului stîng, purtind o sanda (sandalium, solea) simplă, cu talpa destul de
groasă. lncălţămintea se fixează de picior cu ajutorul unei scurte curele verticale,
plasată între degetul mare ~i următorul 'ii a două benzi ohlicc care fac corp
comun cu talpa sub călcîi.
Pc teritoriul României o oarecare analogic este fragmentul ;if!at la Man;;alia :· 4• Datare: secolele II-III.
Fragmentul este frumos turnat, canonul clasic al reprezentării piciorului (degetul marc redus ca proporţii în comparaţie cu celelalte), fiind respectat cu stricteţe. Pc tors s~ vi'id urmele unor petice aplicate, c::irc fac dov:;da unor dckcte ele
con~ec\ionarc relu)atc.

Fig. 5. Fragment statuar (piciorul stlng).

Fig. 6. Fragment de

aripă

(partea stlngi'1).

6. AripA 35 (fig. 6), aflau. intimplător. Dimensiuni : lungimea 21,6 cm, lăţimea
16 9 cm. Culoare verzuie. Turnată sub formă de placă, cu urme de retuşare (orifi~iul unei plăcuţe). Spatele nu este prelucrat. Partea superio::iră a aripei este distrusă. Nr. inv. 2080.
Restul stîng al unei reprezentări figurate mari, poate şi al unui grup sculptural, ce întruchipa, pare-se, o uriaşă acvilă sau o divinitate înaripată (Victoria?),
se remarcă prin acurateţea cizelării penajului.
32. Vezi nota 24.
33. o. Floca. în Sargetla, VII, 19i0, nota 8, fig. t.
3~. M. Irimla, Bronzuri figurate, Constanţa, 1966, p. 43-44, nr. 29.

35. o. Floca, în Sargetia, VII, 1970. nota 8, fig. 4.
10:;
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Presupunem că este vorba de un produs de
ca tip cu fragmentele similare provenite
7. Fragmente statuare, diverse, fără forme
poate fragmente ale unor statui 38 (printre care,
tească cu şuviţe de păr), descoperite în Palatul
nător

import din secolele II-III, asemă
de la Trier 36 şi Intercisa 37•
precise, unele din bronz aurit,
posibil, şi o calotă craniană bărbă
Augustalilor 39 sau fortuit 40 .

III. PIESE ORNAMENTALE
8. Bust al Minervei
(fig. 7), găsit întîmplător 42 • Dimensiuni : înălţimea 4,7
cm. Foarte bine conservat. Nr. inv. S 457.
Mica piesă înfăţişează pe zeiţa Minerva, cu trăsături de adolescentă, avînd
ochii mari şi pupilele adîncite, nasul drept, buze întredeschise, părul ondulat, cu
cărare la mijloc şi ordonat aranjat în rulouri. Pe cap are caracteristicul coif attic,
cu vizieră lungă şi marcarea arcadelor, panaş (crista) înalt, decorat prin linii incizate. Este înveşmîntată cu armură, avînd ca efigie (aegis) în partea centrală a
pieptului figura Medusei. Cuirasa este împodobită peste umeri cu cite un brîu
torsionat. Descrierea bustului acestei divinităţi comportă în general aceleaşi detalii iconografice întîlnite în cadrul ariei largi de răspîndire în lumea romană a
unor astfel de figurine, printre care cităm - lista lor fiind prea lungă - doar ci·
teva exemple concludente : piesele descoperite la Carnuntum o, Enns 44 , Winden am
I
41

Fig. 7.

Aplică

infăţişînd

pe

zeiţa

Minerva.

Fig. 8.

Aplică

reprezentînd pe Mars.

36. H. Menzel, Ole riimlscben Bronzen aus Oeutscbland. II. Trler, Mainz, 1966, p. 98, nr. 243,
fig. 47.
„_
b
37. zs. Bănkl, La collection du Mus~ roi Samt 11:tlenne. ObJets romains figur.,,. en
rom~e,
argent et p!omb, szekesfehervăr, 1972, p. 84, nr. 63.
38. O. Floca, Muzeul de arheologie„„ p. 40, 48.
39. Idem, op. cit„ p. 35.
40. Idem, op. cit., p. 46.
41. Idem, op. cit„ p. 47, fig. de pe copertă şi de la p. 45.
42. Idem, op. cit„ p. 46.
43. R. Flelscher, Ole riimlschen Bronzen aus Osterreich, Mainz, 1967 : a) p. 44, nr. 27, pi. 23/27 ;
b) p. 46-47, nr. 31, pi. 24/31 ; c) p. 47, nr. 32, pi. 24/32 ; d) p. 47, nr. 33, pi. 24/33.
44. Idem, op. cit., p. 44-45, nr. 28, pi. 23/28.
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See 45, Golubac 46, Obrenov·ac 47, comitatul Fcjer 48 (R.P. Ungară) ş.a. Personajul este
plasat pe un suport, mult aplatizat, în forma unui scut beotic, ornamentat central
cu două benzi împletite. Partea inferioară a postamentului prezintă două orificii
de fixare, care amintesc de rolul funcţional al piesei şi anume o aplică ce decora
fie un mobilier. un vas, fie un car (de luptă ?). în genul celor două statuete cu coif
de la Teliţa 49 (jud. Tulcea).
Datare: secolele II-III, cu pregnante tră·sături provinciale în confecţionare.
9. Aplică reprezentînd pe Mars 50 (fig. 8). descoperire fortuită 51. Dimensiuni :
înălţimea 12,2 cm, lăţimea 7,8 cm, înălţimea feţei 3,6 cm. Figurina este executată
în bronz aurit, starea de conservare fiind destul de bună (mici deteriorări ale coifului). Nr. inv. S 1003.
Aplica (în partea posterioară se păstrează un nit de fixare). întruchipează
bustul lui Mars, cu figura tînără şi viguroasă.
Elementele anatomice ale feţei
(ochii, nasul şi gura). sînt artistic redate. Părul, în bucle mari, este strîns cu grijă,
mascînd pavilioanele urechilor. Pe cap poartă coiful corinthian cu panaş bogat.
Deşi astfel de categorii de aplici reprezentînd pe Mars imberb şi îmbrăcat (de
obicei apare nud) 52 , sint rar cunoscute în arta bronzului roman, - şi dacă facem
această afirmaţie ne gîndim l·a reprezentarea lui frecvent bărboasă 53 - , insă tră
săturile masculine puternic individualizate, dar mai ales veşmîntul (platoşă cu
lambrachii pe umeri şi curele centrale în forma literei H) înt!lnit întocmai în cazul aplicilor sau a statuetelor unde această divinitate apare în puterea vîrstei, cu
barbă 54 , sînt elemente sigure care îl identifică ca fiind zeul războiului şi nicidecum Minerva, cum s-ar părea, la o ,primă observare superficială a· piesei 55.
Piesa este, probabil, un produs dintr-un atelier local ce fiinţa în se::ole:e
II-III.

10. Bust antropomorf 56 (fig. 9). provenit din incinta Palatului Augustalilor 51 .
Dimensiuni : înălţimea 6 cm, lăţimea 4 cm, înălţimea feţei 2,2 cm. Figurina este
confecţionată din metal alb. Excelent conservată. Nr. inv. S 437.
Prin analogie, forma piesei care prezintă bustul unei figuri antropomorfe, se
poate încadra în categoria aplicilor, ca şi bronzul precedent (vezi sculptura nr. 9).
Personajul, cu forme pline, are faţa rotundă, ochii parcă somnolenţi, nasul lat,
gura cu buze mari, gîtul masiv. Părul, bogat, are o coafură interesantă, fiind
aranjat în bucle grele, despărţite prin cite o canelură subţire orizontală în regiunea urechilor şi care este ridicat deasupra frunţii într-o diademă ce aminteşte o
semilună cu coarnele în sus, în mijlocul ei observîndu-se un mic coc. Ca îmbră
căminte poartă un veşmînt uşor cu un tiv gros, care îi acoperă umărul d-ept şi
în diagonală pieptul. Celălalt umăr, ci!rnos, este dezgolit.
In problema dificilă a identificării personajului, un indiciu îl poate constitui
semiluna din creştet, semnul distinct al zeiţei Diana. Dar tot aşa de bine, exceptînd coafura, această aplică se aseamănă cu bustul unui personaj masculin
(Mannliche Bilste). cu trăsături juvenile, aflat la Carnuntum 58 , asemănare mai
mult în ce priveşte formele pline ale corpului şi pieptul impuber. Deci, n-ar fi
exclus ca piesa să înfăţişeze un copil, ştiut fiind faptul că în iconografia romană
copiii sînt reprezentaţi cu astfel de caracteristici.
11. Aplică cu Gorgona Medusa 59 (fig. 10), găsită în campania arheologică dir.
vara anului 1973, în partea nordică a complexului de sanctuare dedicat lui Aesculapius şi Hygea. Dimensiuni : 15XGX0,8 cm. Starea de conservare este bună. In
45. Idem, op. cit., p. 45, nr. 29, pi. 24/29.
46. LJ. B. Popovic şi colab„ Antl~ka bronza u Jugoslavijl, Beograd, 1969, p. 110-111, nr. 166.
47. M. VeliCkovic, Petlts bronzes flgurh romalns au Must'ie Nattonal, Beograd, 1972, p. 176,
nr. 111.
4R. Zs. Bânki, op. cit„ p. 34, nr. 21.
49. M. Irlmia, op. cit„ p. 12-13, nr. 4-5 ; H. Daicoviciu, !n Kiim.Rwn .. „ p. 181, nr. E 260;mi. pi. 26,
(=H. Daicoviciu, in Civlltl, p. 195, nr. E 21•lm).
50. C. Daicoviciu, op. cit„ p. 61, nr. 75 (=C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, op. cit„ p. 92, nr. 75) ;
o. Floca, Muzeul de arheologie ••. , p. 47, fig. de la p. 48.
51. o. Floca, Muzeul de arheologie ..• , p. 46.
52. Pentru exemplificare, vezi cele două aplici provenite de la Teliţa (nota 46).
53. R. Fleischer, op. cit„ p. 55-56, nr. 47-49, pi. 30/47-49.
54. Ibidem.
55. In unele reprezentări ale artei antice, figura Minervei prezintă clteodată puternice trăsături
bărbăteşti, acestea datorate poate şi execuţiei mai st!ngace a pieselor de origină provincială. De pildă, vezi, R. Flelscher, op. cit„ p. 45, nr. 29, "pi. 24/29, p. 47, nr. 33, pi. 24/33.
56. o. Floca, Muzeul de arheologie •. „ p. 40.
57. Idem, op. cit„ p. 35.
58. R. Flelscher, op. cit„ p. 163, nr. 221, pi. 113/221.
59. Nu ne ocupăm mai detaliat de această piesă, deoarece ea constituie obiectul unul Important studiu privind astfel ele reprezentări descoperite !n Dacia Intracarpatică.
vezi,
D. Alicu - A. itusu, !n AotaMN, XI, 1974, p. 95-97, fig. 4.
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partea posterioară
secolului II e.n.

păstrează

sfîrşilul

trei nituri de fixare. Nr. inv. H67. Datare:

Fig. 10.

Fig. 9. Bust antropomorf.

Aplică

cu Gorgona MecLusa.

12. Icdalion cu Gorgona l\ledusa 60 (fig. 11), descoperit în Amiilealru 61 . Dimensiuni : 9X0,9 cm. Lucrat în plumb. In spale arc un inel de prindere. Esle păs
trat fragmentar. Nr. inv. S 462. D::itare: secolele II-CIT.

Fig. 11. Medalion

cu

Gorgona

Medusa.

Fig. 12.

Toartă

cu

mască

GO. Amintit de O. Floca, Muzeul de arheologie ..., p. 21. Explicaţia notei 59 se
lionUl respectiv. Vezi, D. Alicu - A. Rusu, o p cit., p. 94, fig. 3-3a.
o. F!oca, Muzeul de arheologie..•, p. 18.

61.
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umană.

referă

Ia meda-

IV. PIESE DE UZ CASNIC
13.
(fig. 12), aflată în For 6: 1. Dimensiuni: îniilţimea 5,8 cm. P[tstrată
fragmentar. Nr. inv. S 416.
Piesa, prelucrată doar pe o faţă, înfăţişează o mască umană, ovală, imberbă,
cu ochii mari, nasul drept, gura larg deschisă, bărbia mică. Coafura este alcătuită
din bucle lungi, ordonat pieptănate în trei rînduri de cozi (firele de păr sugerate
prin incizii oblice), care atîrnă peste urechi. Pe cap se află o tichie în forma unei
calole cu nervuri. Porţiunea de fixare a fragmentului cu obiectul de care era prins,
situată în regiunea gîtului, esle astăzi ruptă. Această piesă poate fi o toartă 6 ~
aparţinînd unui vas sau unui alt obiect de uz casnic, neexcluzînd posibilitatea să
provină şi de la o lampă, decorată cu mască de teatru, dacă se are în vedere tipul
aproape similar şi maniera de execuţie asemănătoare cu a unei piese descoperitt1
la Denclerwindeke 6 5.
Fragmentul, datat în secolele II-III, este poate transpunerea în bronz a unui
mî11C1· ornamental din lut, găsit, probabil, la Moigrad 66 (jud. Sălaj).
Toartă 62

*

Piesele de bronz figurate, păstrate în Muzeul de arheologie din Sarmizegetusa,
alutmi de numeroase alte reprezentări ale genului descoperite la Vipia Traiana şi
aflate astăzi în colecţiile de antichităţi romane ale diferitelor lăcaşe de ştiinţă
~i cultură ale ţării 67 , majoritatea publicate 68 dar şi multe încă inedite, fac dovada logiclt a existenţei unor ateliere locale - este drept încă nedepistate arheologic sau epigrafie - ce au fiinţat în capitala Daciei romane. Produsele acestor
ufficinc prin cantitatea, modelele variate şi stilul lor de execuţie contribuie categoric la îmbogiiţi1·ea formelor sculpturale provinciale originare din provincia
t1·aiană.

BRONZES FlGURf:S DANS LE MUSf:E D'ARCHf:OLOGIE DE SARMIZEGETUSA

Re s u m e
Les bronzes fJ.gures romains mis en disscution sont dccouverts, dans la plupart des cas
sur le territoire d 1 Ulpia Traiana Sa.rm.izegetusa, Ia capitale de la Dacie romaine et se conservant dans Ie Musee local d'acheologie.
Il s·agit d'une statuette representant la deesse Venus (no 1. fig. 1). d'une figurine de
Dlana (no 2, fig. 2), trouvee a Ostrov (dep. Hunedoara), d'une statuette representant un soldat
romain (no 3, fig. 3-3b), d"un fragment (la ma!n droite) de statue (no 4, fig. 4), d'un fragment statuaire - la patte du pled gauche d'une sculpture (no 5, fig. 5), d'une alle (no 6,
fig. G), des divers debris scuLpturaux sans formes preclses (no 7), d'une applique avec le
bustc de MLnerve (no u, fig. 7), du dieu Mars (no 9, fig. 8), d'une representatlon antropomorphe (no 10, fig. 9), et d"une Gorgona Medusa (no 11, fig. 10), d'un medalion avec Gorgona Medusa (no 12, fig. li), et. enfin, d'une anse (no 13, fig. 12) avec une masque humalne.
Ces pieces, datees au II-eme III-eme siecles. certaines confectionnees, probablement, dans des atellers autochtones d'Ulpla Tralana Sarmlzegetusa, apportent une contr!butlon considerable a la connaissance de J"art provinciale de la Dacic romaine.
Table des
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Wustratlo.ns

1. Statuette representant la deesse Venus.
2. Figurine avec Diane.
3. Figurine presentant un soldat romain (face).
3 a. La meme (lateral drolte).
3 b. La m~me (partle posterieure).
4. Fragment de statue (la main drolte).
:;. Fragment statuaire (le pled gauche).
6. Fragment d'aile (la partle gauche).
7. Applique representant la deesse Mlnerve.
8. App\lque representant Ie d!eu Mars.
9. Buste antropomorphe.
10. App\lque avec Gorgona Medusa.
11. Medalllon avec Gorgona Medusa.
12. Anse avec masque humaine.

62. Idem, op. cit., p. 29, fig. de la p. 30.
63. Idem, op. cit., p. 28.

G4. Idem, op. cit., p. 29.
G5. Fr. Braemer, L'art dans !'Occident romain. Tresors d'argenterie. Sculptures de bl"onze et
de plerre, Paris, 1963, p. 116, nr. 522, pi. XXXVI.
G6. C. Pop, in Apulum, X, 1972, p. 178, nr. 3, fig. 8.
67. Piese păstrate in Muzeul de istorie al R.S. România din Bucureşti, Muzeul judeţean Hunedoara din Deva, Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj ş.a.
Gil. Cîteva lucrări, pe Ungă cele amintite, privind bronzurile figurate romane descoperite la
Vipia Traiana Sarmlzegetusa : H. Daicoviciu, in OmD., p. 131-139 ; o. FJoca. in Sargetia, VII,
1970, p. 79-86 (=O. Floca, in Latornus, XXIV, 2, Bruxelles. 1965, p. 35~-358, pl. XXXIV) ;
I. Andriţoiu, in Sargetla, VII, 1970, p. 93-95 ; I. Andriţoiu, L. Mărghltan, Muzeul de arheologie
din Deva (ghid), Bucureşti, 1972, p. 36, fi.g. 41, 50, 54, 64 ; c. Pop, !n Sargetia, IX, 1972, p. 70-72,
nr. 6-10, fig. G-10.
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