UN RELIEF VOTIV CU PAN DESCOPERIT LA CIGMĂU (GERMISARA)

Victor Popa
Cu ocazia efectuării unor lucrări agricole pe teritoriul presupusului castru de la
Clgrriău 1 , în primăvara anulul 1987, mecanizatorul Avram Dandea a descoperit o plăcuţă
de marmură care, ulterior, a Intrat în colecţia Muzeului judeţean De11a (nr. lnv.
35357/1428).
Piesa (Fig. 1 - 2), o plăcuţă votivă din marmură cu dimensiunile de 28,5x16,5x2
cm„ îl înfăţişează pe zeul Pan. Reprezentarea este încadrată într-un chenar, simplu,
rectangular, de 4,5 cm lăţime în partea inferioară şi 1 cm lăţime pe celelalte laturi. Starea
de conservare a piesei este bună.
Scena figurată îl înfăţişează pe Pan, cu barbă şi coarne, având picioare păroase,
de animal, terminate cu copite. Sexul, supradimensionat, ascunde ln parte o coadă din
care se distinge partea inferioară, adosată piciorului drept. Zeul execută o mişcare uşoară
spre dreapta, cu greutatea corpului pe piciorul stâng, iar piciorul drept făcând o mişcare
spre înainte. În mâna dreaptă, întinsă, Jlne o patera 2 , iar în mâna stângă un pedum 3 ,
ambele atribute tradiţionale ale zeităţii. ln co~ul din dreapta jos al câmpului reprezentării
este plasat un mic altar. Se poate, deci, presupune că scena îl reprezintă pe Pan în timpul
oficierii unui serviciu divin, probabil a unei libaţii. Pe umărul stâng îi atârnă o hlamidă, în
rest imaginea zeului fiind nudă. În spatele piciorului stâng se poate distinge, abia
sch~ată,imaginea unui animal, probabil un miel sau o capră. Co~ul din dreapta sus al
scenei figurate este ocupat de un motiv vegetal abia sch~at.
Determinarea tipologică a acestor reprezentări se face în funcţie de ponderea
naturii animale a înfăţişării zeului. În cazul de faţă avem de-a face cu un tip de
reprezentare Intermediar, foarte răspândit, care face trecerea între tratarea preponderentă
a naturii animale a divinităţii şi situaţia în care animalitatea acestuia este abia sch~ată 4 .
Din punct de vedere al execuţiei, este evident o piesă neîngrijit realizată, da tip
provincial. S-ar putea ca aceasta să provină din acelaşi atelier sau, poate, chiar din mâna
aceluiaşi meşter care a realizat o plăcuţă asemănătoare, descoperită la Apulum. 5
În ce priveşte obiectul reprezentării, dacă acesta este Pan sau Sllvanus, nu ne
putem pronunţa cu precizie. În general, adorarea lui Silvanus sub înfăţişarea lui Pan, de
trad~ie greco - dalmată, este specifică zonei.sudice a provinciei sau Dobrogei. 6 În Dacia
acest tip de reprezentări coexistă cu cele de trad~ie Italică în cazul cărora Sllvanus nu i se

1. Pentru CSlllrul de la Cigmiu - Germisara a ae vedea N. Gostar, în Sargetia, III, 1956, p. 57 - 58, 92 95; IDR, 111/3, p.212 fi nr. 213, 214, 219, '127, 228.
2. DA, IV, p. 342.
3. Ibidem, p. 368 - 369.
4. Ibidem, p. 230.
5. C. Pop, tn Apulum, VI, p. 171 - 173, P- 172, fig. 3.
6. I. Bogdan CAlinlclu, în Sargetla, XI -XII, 1974 - 1975, p. 330.
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substituia niciodată lui Pan 7 . Având în vedere faptul că la Cigmău. avem atestată o trupă
auxiliară de militari britanici 8 , este mai probabil ca plăcuţa să nreprezinte pe Pan.
Această nouă piesă vine să completeze repertoriul reprezentărilor figurate ale lui
Pan în Dacia, 9 ajutându-ne să conturăm ponderea cultului acestuia.

7. Ibidem; M. Birbuletlcu, lntefferenie spirituale in Dacia romani, Clul - Napoca, 1984, p. 47 - 48.
8. Humerus Singularium Pedlb.lm Britannlcorum, care, în a doua jumilale a eecolulul III li - lea
schimbă numele, tramdonnindu-ee în Humerus Singularium Britannlcorum. (d. IDR, llV3, p. 212).
9. Vezi I. Bogdan Cătăniciu, op. cil, p. 323 - 330.
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Fig. 1 Aefief cu reprezentareci lui Pan descoperit la Cigmău (foto).
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Fig. 2. Refief cu reprezentarea lui Pan descoperit la Cigmău (desen).

www.cimec.ro

677

Victor Popa

UN RELIEF VOTIF AVEC PAN DECOUVERT ĂLA CIGMĂU (GERMISARA)
Resumă

Pendant le printer";:Ps de l'annee 1987, sur le territoire du castre de Cigmău - Germisara, a
ete decouverte un petit refief votiv de marbre (28,5x16,5x2cm.), avec la representation du d6e Pan.
Les pieces specifiquement provincielles, sont sa trouvent ii Apulum 5, en provenant. probablement,
de meme atelier, pour cela la temoigne en etant, la meme rnaniere de realisation.
La liste des

il~strations

Fig. 1. Refief avec la representation de P6n deecowert au Cigmău (photo).
Fig. 2. Refit avec la representation de Pan decouvert au Cigmău (dessin).
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