LEI FUNERARI ROMANI PĂSTRA ŢI ÎN MUZEUL DIN SEBEŞ
Cristian I. Popa, Radu V. Totoianu

Colecţia Muzeului Municipal "Ion Raica" din Sebeş adăposteşte numeroase
vestigii antice, multe dintre ele de epocă romană. O categorie aparte în cadrul acestor
antichităţi o reprezintă monumentele din piatră, ce formează lapidarium-ul actual,
alcătuit din monumente funerare, altare votive, inscripţii, elemente arhitectonice, parte
inedite; doar inscripţiile şi o parte a monumentelor sculpturale au constitut obiectul unor
articole de specialitate'.
În rândurile de faţă ne-am propus semnalarea şi prezentarea a patru lei funerari
romani, inediţi, păstraţi în acest muzeu, descoperiţi în localităţile Alba Iulia (Partoş),
Benic, Miercurea Sibiului şi Vinţu de Jos, alături de care, doar semnalăm, doi lei,
imitaţii medievale după modele romane.
1. Apulum Uud. Alba)
Muzeul din Sebeş achiziţiona, în anul 1968, de la localnica Ecber Comei din
Vinţu de Jos, capul unui leu funerar. Piesa a fost inventariată alături de un altar roman
dedicat zeiţei Diana. Altarul votiv a fost publicat începând cu sec. al XIX-iea, când a
fost copiat din Partoş, locul de unde, mai târziu va fi transportat în Vinţu de Jos 2 , ceea
ce ne face să credem că şi fragmentul din leul funerar provenea, iniţial, tot de la Partoş.
Cap de leu, lucrat din piatră de calcar. Leul este reprezentat cu privirea în faţă,
având gura deschisă, cu limba scoasă, într-o expresie ce se dorea una feroce. Trăsăturile
animalului sunt redate realist, cu simţ artistic. Se detaşează atitudinea impunătoare a
leului, cu coam~ bogată ce acoperă întregul piept şi ceafa, realizată din bucle în zona
gâtului. Pe de altă parte, remarcăm anumite trăsături ale operei ce o apropie de cele
specific canine, ciudată fiind subţierea accentuată a gâtului la partea inferioară, spre
trunchi. Dimensiuni: înălţimea = 45 cm; grosimea max. în zona coamei = 67 cm;
grosimea la baza gâtului= 47 cm (nr. inv. 4697) (Fig. 111-4 =PI. 1/2a-2b).
Zona Partoşului a oferit de-a lungul timpului bogate vestigii de epocă romană,
provenite din ruinele fostului Colonia Apulensis, între care şi numeroase monumente cu
caracter funerar 3 . Totuşi, remarcăm numărul redus al leilor funerari cunoscuţi de la
Apulum4 .
Apulum-ul constituia, după Al. Popa, un centru de difuzare a formelor de
manifestare artistică, cu impact major asupra altor centre provinciale apropiate 5 . Pe
parcursul secolului II p. Chr., aici este presupusă existenţa unui atelier de confecţionare
a monumentelor funerare 6 , un atelier similar funcţionând, la sfârşitul sec. II p. Chr. şi
începutul secolului următor7 . Dintr-un astfel de atelier apulens trebuie să fi provenit şi
fragmentul de leu funerar de la Partoş.

Wollmann 1970, 163-183, Fig. 1-17; Pop şi colab. 1972, 509; Popa, Aldea 1974, 109-114, Fig. l;
Marinescu 1982, 193, PI. XXXIII (M 21); IDR IIU4, 31-34, Fig. 10-13; Moga 1988, 49-50,
Fig. l; Moga 1997, 127-129, Fig. 1-2.
2
Vezi Wollmann 1970, 174, nr. 11, Fig. 11.
3
Pentru generalităţi privind descoperirile romane de la Partoş, vezi RepArhAlba 1995, 41-43.
4
Protase 1961, 138-140, Fig. 7; Pop şi colab. 1972, 506; Băluţă 1974, 127-130, Fig. 3; Moga 1974, 592,
Fig. 2; Popa 1975, 101; Băluţă 1988, 255, 265, PI. VIIUl, 3.
5
Popa 1975, 101.
6
Popa 1975, 101; Ţeposu Marinescu 1982, p. 70.
7
Piso, Blăjan 1993, p. 227-228, 236.
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2. Benic (jud. Alba)
În anul 1973, muzeul sebeşan achiziţiona, de la Aurelia Preja, un leu funerar
roman apărut undeva în hotarul Benicului, fără a se preciza şi locul exact al descoperirii.
Leu funerar adosat (? ), lucrat din travertin. Leul apare reprezentat cu picioarele
din faţă întinse, în timp ce picioarele posterioare aveau forma unei jumătăţi din litera
greceasă omega, fapt ce ne determină să îl includem în rândul leilor adosaţi. Se poate
constata o tratare mai atentă a capului, ce beneficiază de detalii bine exprimate de artist.
Coama bogată înconjoară faţa, fiind redată cu multă acurateţe. Botul este deschis, într-o
atitudine feroce. Coada animalului se prelinge în partea dorsală. Între labele anterioare,
dintre care stângul este uşor adus în faţă, şi cele posterioare se distinge, vag, un animal
răpus, ce poate fi cu mare greutate identificat. Leul se află aşezat pe un postament
patrulater. Monumentul se individualizează prin faptul că este foarte plat, iar una dintre
feţe este extrem de sumar lucrată, cu puţine detalii. Dimensiuni: înălţimea = 108 cm;
lungime= 105 cm; lăţime= 30 cm (nr. inv. 4697) (Fig. 2/1-4 =PI. 1/3).
Leii funerari adosaţi, servind ca şi coronamente, apar asociaţi cu medalioane
funerare 8 . În unele situaţii, precum la Benic, în care întâlnim un animal răpus, leul apare
în postura de "protector", de dominare a divinităţii sau a spiritului divin asupra
demonilor9 .
Piesa de la Benic se încadrează unui tip aparte pentru Dacia, cel al leilor ridicaţi
10
pe picioarele anterioare, interpretaţi ca flancând construcţii funerare importante • În
sprijinul acestei ipoteze vine şi piesa de faţă, care, prin aplatizarea deosebită a părţii
sumar tratate indică o realizare special concepută pentru a se fixa pe o construcţie. Piese
cu destinaţie similară mai sunt cunoscute din Dacia: un coronament, format din doi lei
adosaţi, despărţiţi de chipul unei Meduze şi un medalion funerar, găsit la Aiud prezintă
un sistem de fixare pe o construcţie 11 , iar două nişe dreptunghiulare întâlnite la un leu
12
funerar de la Apulum au servit aceluiaşi scop .
Lei funerari cu picioarele anterioare întinse şi privirea în faţă constituie variante
13
rare pentru provincia Dacia, exemplare similare întâlnindu-se la Geoagiu (Gennisara)
14
şi Bucerdea Vinoasă (jud. Alba) . Cât priveşte execuţia realizată doar pe o parte a
leului (în cazul nostru o parte fiind foarte sumar tratată), menţionăm că un astfel de
exemplar a fost găsit la Gennisara 15 .
Nu este exclus ca leul de la Benic să facă parte dintr-un ansamblu funerar,
format din doi lei adosaţi sau chiar dintr-un grup statuar, precum cele de la Aiud,
16
Apulum sau Micia I Sarmizegetusa •
Hotarul satului Benic este cunoscut prin desele descoperiri romane înregistrate
de-a lungul timpului. Cu diverse ocazii au apărut întâmplător, în vatra actuală (casa nr.
170), un fragment de medalion funerar 17 şi o inscripţie votivă dedicată lui Liber Pater,
Isac şi colab. 1973, 140-141.
lsac şi colab. 1973, 141.
10
Isac şi colab. 1973, 143.
11
Horhat 1961, 277, Fig. 1.
12
Bălută 1974, 126, 128.
13
Woll.mann 1968, Fig. 1-2, 4.
14
Wollmann 1969, 533-534, Fig. 1.
15
Albu 1971, 75, Fig. 3.
16
Cele trei grupuri statuare deosebindu-se însă prin faptul că au fost lucrate dintr-un singur bloc de piatră;
vezi Protase 1961, 138-140, Fig. 7; Horhat 1961, 276-280, Fig. l; Wollmann 1968, nota l; lsac şi colab.
1973, 140; Ţeposu Marinescu 1982, PI. XXXII; Lipovan 1983, 147-149, Fig. 2/2.
17
Lipovan 1993, 147-149, Fig. l; 2/1.
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ultima aflată alături de urme de construcţii şi o urnă ce conţinea cereale carbonizate .
Pe malul drept al Văii Gălzii, aproape de marginea satului a fost găsit un altar închinat
19
lui Jupiter . În hotarul Benicului s-a mai găsit şi o colonetă de marmură, un inel de
bronz şi o râşniţă romane 20 . Cele mai numeroase descoperiri provin însă din locul numit
Fântâna Satului, de unde au fost semnalate materiale de construcţie romane (ţigle,
cărămizi), o bază de teasc şi un leu funerar, toate acestea indicând prezenţa unei aşezări
21
rurale romane pe acel loc .
Nu ştim însă cu siguranţă dacă leul funerar deja semnalat în literatura de
specialitate este identic cu cel achiziţionat de muzeul sebeşan. În vecinătatea aşezării
rurale sau a unei villa rustica (?) presupuse la Fântâna Satului, trebuie să se fi dezvoltat
şi necropola comunităţii din epoca romană, din care provin cei doi lei funerari şi,
probabil, monumentul funerar, descoperit în vatra actuală a satului 22 . Datorită inscripţiei
altarului dedicat lui /OM ştim că la Benic se afla, în a doua jumătate a sec. II p. Chr.,
proprietatea unuia dintre magistraţii superiori (quattuoerviri) ai Mun. Aurelium
Apulense 23 . Locuirea romană din hotarul Benicului a continuat sigur până spre mijlocul
24
sec. III p. Chr. perioadă de timp când a fost datat altarul dedicat lui Liber Pater .
3. Miercurea Sibiului Uud. Sibiu)
Muzeului din Sebeş îi era donat, în anul 1962, un cap de leu funerar găsit
întâmplător la Miercurea Sibiului. Conform fişei de obiect, piesa a apărut cu prilejul
scoaterii lutului pentru o ţiglărie şi cărămidărie, la adâncimea de 1,15 m, alături
aflându-se un padiment din cărămidă mare. Nu este specificat, însă, toponimul sau o
localizare mai precisă 25 .
Cap de leu funerar, lucrat din calcar, rupt în antichitate. Animalul este redat cu
privirea în faţă, "într-o expresie feroce. Sunt realizate naturalist detalii ale feţei, cu ochii
şi botul închis, bine conturate. Botul leului, pe care observă, de ambele părţi, câteva
inciizii orizontale (mustăţile?) este deschis, lăsând la iveală dinţii puternici. Pe cap,
între urechi (una dintre ele fiind lipsă), se distinge coama ce lasă fruntea dezvelită.
Dimensiuni: lungime = 28 cm; lăţime = 17 cm; înălţime = 14 cm (Nr. lnv. 2234)
(Fig. 3 =PI. 2).
Localitatea Miercurea Sibiului este deja cunoscută prin numeroasele urme
romane apărute de-a lungul timpului în hotarul său. Interpretările date vestigiilor
romane de la Miercurea Sibiului converg în direcţia localizării aici a unui târg sau vicus,
aflat pe drumul ce lega defileul Oltului de centrul urban de la Apulum, identificat de
unii specialişti, ipotetic, cu antica Sacidava 26 .
18

18

Popa, Aldea 1974, l 09-113, Fig. l; /DR 11114, 56-57, Fig. 30.
Daicoviciu 1937-1940, 316; Tudor 1968, 135-137; Moga 1977, 147-149, Fig. l; IDR 111/4, 55-56. Fig. 29.
20
IDR IIl/4, 55.
21
Tudor 1968, 179; Florescu şi colab. 1980, 58; Lipovan 1993, 148-149; IDR III/4, 55; Enciclopedia
1994, 174; RepArhAlba 1995, 53. Al. Popa şi I. Al. Aldea menţionează descoperirea unei aşezări rurale,
probabil o vil/a rustica la Benic, dar nu se face precizarea dacă este vorba de punctul Fântâna Satului sau
un altul (Popa, Aldea 1974, 109, nota 3).
22
Trebuie să ţinem cont de observaţia lui I. T. Lipovan, care avansează ipoteza întregirii fragmentului de
medalion funerar cu un monument funerar de la Micia, păstrat în Muzeul din Ploieşti (Lipovan 1993, 147-149).
D. Protase opina că monumentul în cauză provine de la Sarmizegetusa sau de pe Mureşul mijlociu (Protase
1961, 139). În acest caz, medalionul de la Benic a fost doar o "piatră călătoare", adusă de la Micia.
23
Tudor1968, 179; Moga 1977, 147-149.
24
Popa, Aldea 1974, 113.
25
Descoperirea, produsă, se pare, în luna iunie a anului 1962, este datorată lui Moisă Andrei din Sebeşel,
donatorul piesei (Cf. Registrul de corespondenţf1 a Muzeului Raional Sebeş pe anul 1962, p. 414).
26
Tudor şi colab. 2003. 139; Popa 2002, 173, 190; Luca şi colab. 2003, 141.
19
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O vil/a rustica a fost parţial cercetată pe malul stâng al văii Secaşului, iar din
locuri neprecizate exact sunt semnalate monede republicane şi imperiale romane 27 .
Alături de urmele unor construcţii romane, au mai fost găsite opaiţe, un tipar de turnat
terra sigillata, precum şi o cărămidă cu ştampila P. AEL. TER (tius/ 8•
Mai mult, la mijlocul secolului XIX, în vecinătatea pârâului Budser, a fost
dezvelit un mormânt de înhumaţie roman, amenajat din fragmente de cărămidă şi ţigle
romane, având un pavaj din ţigle, din care a fost recuperat un bogat inventar funerar
(ceramică, un pandantiv de aur şi o monedă de la Hadrian), datat în primele decenii ale
sec. III. O stelă şi o piatră de mormânt cu doi lei, ultima ivită în locul numit Biserica
Albă, completează seria monumentelor funerare romane din această localitate 29 .
Capul de leu funerar poate constitui o piesă dintr-un monument funerar izolat,
dar, în acelaşi timp poate proveni dintr-o necropolă. Menţiunile despre existenţa unor
pavaje formate din materiale de construcţie, atât pentru mormântul descoperit în anul
1858, cât şi pentru contextul găsirii fragmentului de leu funerar prezentat de noi, face
plauzibilă, cel puţin teoretic, plasarea ambelor apariţii în aceeaşi arie de înmormântări.
4. Vinţu de Jos-Str. Poştei Uud. Alba)
Cu ocazia săpării unei fundaţii pentru o locuinţă, pe str. Poştei (Str. Primăverii) a
fost descoperit, în anul 1996 un mic leu funerar, păstrat întreg. Monumentul a fost
recuperat de regretatul coleg Nicolae Marcel Simina şi donat muzeului din Sebeş.
Leu funerar de sine stătător, lucrat din piatră de calcar. Exemplarul este de mici
dimensiuni, în poziţie culcată, având capul uşor plecat şi orientat cu privirea înainte.
Faţa, din păcate este spartă, astfel că nu putem cunoaşte trăsăturile acesteia. Capul este
30
înconjurat de o coamă redată prin grupe de şuviţe, îngrijit lucrate, ce descriu volute .
La fel de atent este redată coada, ce se încolăceşte peste piciorul posterior din dreapta. O
tratare mai puţin atentă o înregistrăm în cazul labelor, puternic schematizate.
Dimensiuni: h = 29 cm; lungime= 54 cm; lăţime spate= 20 cm; lăţime coamă = 23 cm
(nr. inv. 6299) (Fig. 4/1-6 =PI. l/la-lb).
Analogii pentru leul de la Vinţu de Jos atât ca dimensiuni, cât şi ca mod de
înfăţişare, prin redarea cu privirea îndreptată înainte şi în jos, avem la Peştişu Mare 31 • O
bună paralelă, în privinţa stilului de reprezentare al buclelor coamei o avem într-o
descoperire de la Gilău 32 . Lipsa capului de animal răpus dintre labele leului de la Vinţu
de Jos, permite încadrarea acestuia în rândul pieselor care aveau menirea doar de a fi
33
paznici împotriva profanatorilor de morminte .
Localitatea Vinţu de Jos este cunoscută de multă vreme în literatura de
specialitate prin descoperiri de epocă romană. S-au putut delimita mai multe zone cu
vestigii romane: în zon:i de vărsare a văii Pianului în Mureş, în zona staţiei de gaz
metan, ar,oi în locurile numite Cingăi, Podei, După Gară sau în alte puncte din hotarul
comunei 4 . Pe terasa de Deasupra Satului au fost cercetate sistematic urmele unei
locuiri romane, din care provin urme de substrucţii, fragmentul unui altar, ceramică şi
material de construcţie, precum şi o monedă de la Marcus Aurelius, ce indică, probabil,
existenţa unei vil/a rustica. Mai mult, D. Tudor preconiza chiar posibilitatea localizării
Luca şi colab. 2003, 140-141.
Tudor 1968, 139.
29
Tudor 1968, 139; Luca şi colab. 2003, 141.
30
Mod de redare al şuviţelor blănii, descris şi sub forma unor '"pipe" (cf. Isac, Diaconescu 1980, 131).
31
Albu 1971, 73-74, Fig. 1-2.
32
Isac, Diaconescu 1980, 131-132, Fig. 14; Ardevan 1989, Fig. 6.
33
Isac 1970, 16.
34
Tudor 1968, 135-137; Moga 1988, 49-50, Fig. 2; RepArhAlba 1995, 209; Simina 1995, 473-474, 478, Fig. l.
27
28
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la Vinţu de Jos a unui mic castru ce depindea de Apulum şi chiar identificarea pe acest
loc a anticei localităţi Blandiana 35 •
Descoperirile cu caracter funerar de la Vinţu de Jos se înmulţesc astfel cu încă o
piesă. Acesteia i se adaugă splendidul medalion descoperit După Gară 36 , o inscripţie 37
şi un sfinx găsite tot în preajma gării 38 . Nu putem aprecia dacă descoperirile reflectă
existenţa cel puţin a unei necropole romane în hotarul Vinţului 39 . Oricum, de remarcat
distanţa dintre cele trei puncte cu monumente funerare, databile în sec. II-III p. Chr.

***
Cu o origine orientală, leii funerari vor deveni în epoca imperială caracteristici
artei funerare balcano-dunărene, simbolizând forta divină păzitoare a sufletului după
'
moarte 40 .
41
.
Lei funerari sunt întâlniţi, ·în general sub formă de coronament de monumente
funerare 42 . Este admis astăzi că astfel de piese, cu puţine excepţii, nu pot fumiza
elemente de datare mai exacte, astfel încât, în cazul nostru nu putem decât să plasăm
cele trei monumente în perioada secolelor II-III p. Chr., în timpul existenţei provinciei
Dacia.
Fără ·a avea pretenţia că ne aflăm în faţa unor piese cu valenţe artistice deosebite,
subliniem totuşi, în cazul celor patru lei funerari romani păstraţi în Muzeul din Sebeş,
nivelul mediu de realizare al operelor sculpturale, cu particularităţi care fac totuşi din
descoperirile de la Benic şi Apulum rarităţi pentru Dacia intracarpatică. În acelaşi timp,
exemplarele sebeşene completează repertoriul leilor funerari din Dacia, provincie care
încă nu dispune de un catalog actualizat al acestor însemnate opere de artă provincială
romană.

35

Tudor 1968, 136.
Moga 1988, 49-50, Fig. 2; RepArhAlba 1995. 209.
37
Ferenczi 1912, 92-93; Russu 1965, 208, Fig. 4.
38
RepArhAlba 1995, 209.
39
Spre exemplu, I. I. Russu era de părere că lespedea funerară cu inscripţie a fost adusă Ia Vinţu de Jos de
la Apulum sau chiar Sarmizegetusa, deci nu este locală (Russu 1965, 208).
40
Vezi Florescu 1926-1927; Ţeposu, Mărghitan 1968, 164; Isac 1970, 16; Isac şi colab, 1973, 138, 142;
Băluţă 1974, 130; Marinescu 1977, 133; Ţeposu Marinescu 1982, 43.
41
Din bibliografia cu privire la leii funerari din spaţiul intracarpatic al Daciei romane, vezi Florescu
1926-1927, 104-105, Fig. 41-43; Protase 1961, 134-135, 138-140, Fig. 2-3, 7; Horhat 1961, 276-280,
Fig. l; Glodariu 1967, 473-476, Fig. 1-2; Pop 1968, 482, Fig. 5; Wollmann 1968, 109-112, Fig. 1-5;
Ţeposu, Mărghitan 1969, 163-164, PI. U2-4; IIU2-3; Wollmann 1969, 533-535, Fig. 1-2; Isac 1970, 14,
16, Fig. 3-4; Albu 1971, 73-75, Fig. 1-3; Mărghitan 1971, 63-64, Fig. 39; Pop şi colab. 1972, 506; Jude
1972, 497-498, Fig. 1-4; lsac şi colab. 1973, 137-148, Fig. l-24; Băluţă 1974, 127-130, Fig. 3; Moga
1974, 592, Fig. 2; Wollmann. Grecu 1976, 103-104, 109-110, Fig. 4, 9-10; Marinescu 1977, 133, Fig. 6;
Rusu 1979, 186; Andriţoiu 1979, 272, Fig. l; Florescu şi colab. 1980, 207; Isac, Diaconescu 1980,
131-132, Fig. 14; Ţeposu Marinescu 1982, 43-44, 155-160, PI. XVI-XVIII; XXIV-XVI; XXXII; Băluţă
1988, 255, 265, PI. VIIUl, 3; Sântimbrean 1989, 164, Fig. XX; Ardevan 1989; Blăjan 1989, 300, 328;
Bălos şi colab. 1998, 71; Mărghitan 2000, 251-253, Fig. l; Moga 2001, 236-237, Fig. l; Moga 200la,
384, Fig. 1. La aceştia semnalăm un leu funerar inedit, văzut de noi încastrat în zidul unei construcţii din
Peşteana Uud. Hunedoara).
~ 2 Florescu 1926-1927, 104: Florescu şi colab. 1980, 207.
36
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Fig. 1. Lei funerari romani de la Apulum (Alba lulia-Partoş) (foto)
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Fig. 2. Lei funerari romani de la Ben ic (foto).
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Fig. 3 Miercurea Sibiului. Cap de leu funerar roman
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Fig. 4. Lei funerari romani de la Miercurea Sibiului (foto).
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PI. 1. Lei funerari romani de la Vinţu de Jos(!); Apulum (2) et Benic (3).

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

228

Lei funerari romani

păstraţi

în Muzeul din

PI. 2. Cap de leu funerar descoperit la Miercurea Sibiului (desen)
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LIONS FUNERAIRES ROMAINS GARDES AU MUSEE DE SEBEŞ
Resume
Dans l'oeuvre ci-dessous sont presentes quatres lions funeraires romains inedites
gardes au Musee Municipal „Ion Raica" de Sebeş.
L'un des lions a ete le resultat d'une decouverte fortuite dans la zonne centrale
de la localite Vinţu de Jos. Le monument est de petites dimensions, etant un peu
deteriore dans Ia zone de la tete.
De Benic provrent un autre lion funeraire romain, de grandes dimensions,
execute avec soin seulment sur l'une des parts. D'autres decouverts de monuments
funeraires romains, parmis lesquelles un lion nous indique l'existence a Benic d'une
necropole romaine.
Le troisieme exemplaire, dont on garde seulement la tete, provienne de Alba
Iulia-Partoş (Apulum).
Le demiere exemplaire garde fragmentaire, a ete decouvert fortuite a Miercurea
Sibiului.
Exemplaires sont dates au If':me_ Illeme siecles apres Chr.

Explicationes des figures
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 Lions funeraires romains
2 Lions funeraires romains
3 Lions funeraires romains
4 Lions funeraires romains
PI. 1 Lions funeraires romains
PI. 2 Lions funeraires romains

de Apulum (Alba Iulia-Partoş) (foto).
de Benic (foto).
de Miercurea Sibiului. (foto).
de Miercurea Sibiului (foto).
de Vinţu de Jos (1); Apulum (2) et Benic (3).
de Miercurea Sibiului.
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