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Cercetările arheologice
medievală din Sălaşu de Sus

întreprinse în vara anului 1977 la curtea,
(jud. Hunedoara) ne-au prilejuit cunoaşterea,
altor cîteva puncte de interes istoric aflate în perimetrul comunei. Între
ele se detaşează prin bogăţia materialelor zona denumită „Şasa", aflată
în hotarul de nord-vest al comunei, o terasă naturală delimitată spn'
vest de culmea unui deal.
Din „Şasa" ne-au fost semnalate numeroase fragmente de ceramică
romană, între care o urnă funerară, precum şi trei reliefuri ale „Caval<>rului trac"1, descoperite întîmplător în urma unor lucrări agricole. Semnalăm în rîndurile ce urmează principalele caracteristici ale pieselor păs
trate astăzi în corn. Sălaşul de Sus.
1. Placă dreptunghiulară de marmmă de Bucova. Dimensiuni :
h = 50-fJ0,5 cm, 1 = iJl,5 cm, gros. = 3,5-4,5 cm. În partea superioară
prezintă o spărtură adîncă de 8 cm. Descoperită în noiembrie 1975. Reprezentările sînt incluse într-un chenar lat de 2,5 cm în partea de sus,
7,5 cm jos, iar lateral 1,5 cm. Figura centrală o constituie cavalerul trac,
îmbrăcat într-un veşmînt scurt, pînă deasupra
genunchilor; pe umeri
cu o mantie ce flutură. 'fine în mînă o lance scurtă, pînă la nivelul pieptului, gata de lovire. Capul cu trăsăturile feţei şi părul nu i se disting clar.
Calul, în galop spre dreapta, este disproporţionat în comparaţie cu zeitatea
tracă. Sub pîntecele calului se disting două animale alergînd alături, doi
ciini, sau eventual una dintre figuri reprezentînd vînatul. În stînga călă
reţului se conturează o figură umană, acolitul, în tunică scurtă pînă dea1mpra genunchilor, pe cap, se pare, cu un acoperămînt ascuţit. Cu mîrn1
dreaptă, ţinută de-a curmezişul corpului, acolitul prinde coada calului.
Piciorul drept este întins, stîngul uşor fandat. Un al treilea personaj se
află situat în dreapta zeului, lingă botul calului, cu mîna dreaptă ţinînd
frîul, în timp ce stînga este uşor îndoită pe veşmînt. După forma acestuia
este reprezentarea unei femei, în cazul de faţă probabil o simplă orantă 2 ,
alteori ea redind figura zeiţei Cybele a. Deasupra femeii, mai mult se
intuieşte reprezentarea unui arbore, prezent şi el în iconografia zeului
trac asociat cu un şarpe (fig. 1 a şi b ).
1 Piesele au fost descoperite de Tiberiu Bal (2) şi Ioan Faur (1). Ulterior au fost recuperate prin grija primarului comunei Sălaşu de Sus şi depozitate in clădirea Consiliului comunal.
Aducem mulţumirile cuvenite primarului Petru Itul pentru amabilitatea cu care ne-a furnizat date despre punctele arheologice de pe întreg perimetrul comunei şi pentru sprijinul
în organizarea şantierului.
a Gawril I. Kazarow, DissPann, s. 2, 1938, 14, p. 6.
3
C. Scorpan, Cavalerul trac, Constanţa, 1967, p. 69 cu bibliografia sumară mai veche.
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Fig. 1.

Sălaşu

de Sus. Relief al cavalerului trac. a toto ; b desen.
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Relieful este lucrat simplu şi fără mari pretenţii artistice. Fundalul
este inegal cioplit în grosime, lipseşte preocuparea pentru redarea clară
a amănuntelor sau pent.ru o finisare superioară. La atenuarea contururilor
a contribuit eroziunea îndelungată a pietrei, care s-a păstrat foa··t.p aproape
de suprafaţa solului.
2. Placă de marmură de Bucova,, :-;partă din vechime pe toate laturile cu excepţia. unei mici porţiuni din dreapta, unde se mai observă chenarul. În timpul descoperirii, în punctul „Şasa", în toamna anului 1976,
a fost spartă în două fragmente. Dimensiunile reliefului, păstrat : h. =
între 14-28 cm, 1 = 36 cm, gros. = 3,5 cm. Chenarul măsoară în partea
păstrată 2 cm ~rosime. În forma iniţială dimensiunile se apropiau mult
de cele are reliefului 1. Cavalerul t.n1c, în centrul piesei, este orientat spre
dreapta. Şi aici este în postura de războinic, dar se pare, în varianta. a
doua, reprezentat ca întorcîndu-se de la vînătoare. Nu i se distinge clar
veşmîntul, care pare încreţit pe piept. Capul nu se mai păstrează. Lancea
are vîrful pînă la nivelul pieptului, ţ.inută ridicată în mîna dreaptă. Calul
mai bine proporţionat are piciorul drept ridicat pentru a păşi. Capul este
afectat de brutalitatea cu care piesa a fost extrasă la descoperire. În
stînga zeului se află plasat slujitorul său, ale cărui trăsături se disting greu
din cauza eroziunii pietrei. Mîna stingă pare a fi ridicată, în timp ce cu
dreapta ţine coada calului. În partea opusă se distinge un personaj feminin care prinde cu mina dreaptă frîul calului. Deasupra calului se desluşeşte o mică porţiune din trunchiul figurat al unui copac (fig. 2a şi b).
Tehnica de execuţie este asemănătoare cu a primului relief. Şi în
a.cest caz eroziunea pietrei este foarte marcată.
3. „Cavaler trac". Descoperire semnalată în 1971, tot din punctul
„Şasa" 4 • Nu se cunosc caracteristicile piesei. În descoperire se prezenta,
foarte deteriornt. Astăzi, se pare, pierdută în sat.
Părţi

*

componente ale unor monumente funerare, sprijinite sau încastrate în peretele locuinţelor adoratorilor zeităţii, piesele reprezentînd
cavalerul trac, descoperite la Sălaşu de Sus, se încadrează în relativ numeroasele semnalări de acest gen din Dacia romană.
O primă observaţie ar ţine de numărul mare al descoperirilor de la
Sălaşu de Sus. Repartiţia celor 35 de piese cunoscute pînă în prezent pe
tieritoriul Daciei, plasează aşezarea de la Sălaşu de Sus printre cele mai
însemnate, după Potaissa, cu 6 reprezentări, Drobeta şi Sucidava, cu cîte
5 piese şi Romula, ffipia Traiana şi Apulum cu cite patru descoperiri 5 •
Oricum, în rîndul localităţilor rurale deţine cu siguranţă primul loc.
' Descoperirea este semnalată de S. Pocanschi in lucrarea sa de grad Monografia satului Săla
Sus (jude/ul Hunedoara), multlgrafiată, 1971, p. 7. Mulţumim arheologului Ioan Andriţoiu
de la Muzeul jude~ean Deva, care a sprijinit cercetările de Ia Sălaşul de Sus, pentru Informaţiile
care au confirmat descoperirea piesei ca şi faptul că ea nu se află în Inventarul muzeului.
1
I. I. Rusu, ActaMN, 4, 1967, p. 95-101; se mal adaugă piesele publicate ulterior de
la Mlcla (O. Floca, ActaMN, 5, 1968, p. 116-117), Bolduţ, corn. Vllşoara-Aglrblclu (ArchErt.
29, 1909, p. 347; ActaMN, 5, 1968, p. 470), Pojejena (N. Gudea, SCIV, 22, 1971, 2,p.
345-349, reluat în Banatlca, 1, 1971, p. 107-109), Drobeta (C. C. Petolescu, Drobeta, 1,
1974, p. 249-252) şl Potalssa (R. Raţiu, I. I. Russu, SCIVA, 28, 1977, 4, p. 599-602);
Cf. ,1 C. C. Petolescu, CAB, 2, 1976, p. 292. Pentru Dobrogea, vezi C. Scorpan, op. cil.;
Idem, Danublus, 2-3, 1969, p. 71-79; Idem. Pontica, 4, 1971, p. 297-301 şi 5, 1972,
P· 520-523; idem, SCIVA, 25, 1974, 3, p. 443-444; Idem, Pontica, 9, 1976, p. 195-196.
A. Opaiţ, Peuce, 6, 1977, p. 187-190.
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Fig. 2. Sălaşu de Sus. Relief al cavalerului trac. a foto ; b desen.
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În al doilea rînd merită semnalate dimensiunile mari ale pieselor
descrise de la Sălaşu de Sus, de regulă reprezentările cavalerului trac nedepăşind înălţimi între 10 şi 30 cm 6 •
Tipologic reliefurile se încadrează în grupa mare a acelora care reprezintă zeul în postura de luptător şi în interiorul căreia în literatura de
~pecialitate se disting mai multe tipuri şi subgrupe 7 • Relieful 1 ar face
parte după Kazarov din varianta Bc, reprezentînd zeul la vînătoare, însoţit
de acolit şi figura feminină 8 • Cel de-al doilea relief, din grupa reprezentînd
zeul întorcîndu-se de la vînătoare şi alăturat cele două personaje, s-ar
incadra în tipul C la Kazarov 9 , sau mai potrivit, după tipologia Georgijeva, în grupa a II-a din tipul C, subgrupa 5 10 •
Cele mai apropiate analogii ale cavalerilor traci de la Sălaşu de Su~
pot fi găsite în vecinătate, la ffipia Traiana. Dintre cele patru reprezentări găsite acolo 11 , trei sînt tipuri întru totul asemănătoare (16, 18, 19).
Două (16, 18) sînt executate tot din marmură. Cu siguranţă toate reli<'furile au aparţinut unei serii comune, produse ale unui atelier din capitala
Daciei 12 •
Piesele de la Sălaş constituie un nou argument pentru prezenţ~L
unui grup etnic de colonizare trac, aflat în capitala provinciei şi în zona
Haţegului 13.

Descoperirile fortuite efectuate la Sălaşu de Sus, alături de cele alC'
„cavalerilor traci", aşa cum ar fi relieful dedicat lui Hercule 14 , un fragment dintr-un altar ( ?) cu parte a unei inscripţii citită SIL r ANUS 15,
dovedesc existenţa unei bogate necropole alăturate unei aşezări rurale
romane 16 . Urmele acestui complex, puţin semnalate în literatura de specialitate 17 , provin de la o importantă aşezare rurală, concentrată probabil
în jurul unei villa rustfra, de felul celor cunoscute în numeroase puncte din
Ţara Haţegului

1s.

Valoarea descoperirilor scoase la lumină pînă acum întîmplător la
de Sus impune pentru anii următori cercetări arheologice sistematice.
Sălaşu

6
Ernest Will, Le relief cultuel greco-romain. Conlribution li L'hisloirc de L'art de l'empire
romain, Paris, 1955, p. 24.
7 C. C. Pctolescu, op. cil., p. 292.
8 G. I. Kazarow, op. cil., p. 8 şi o încadrare în tipul Ilb mai puţin convingătoare la
C. Scorpan, op. cil., p. 8.
9
G. I. Kazarow, loc. cil.
10
Ivanicka Gcorgijeva, Eirenc, 1, 1965, p. 114.
11
I. I. Rusu, op. cit., p. 8.
12
Un astfel de atelier a fost de curind semnalat: Dorin Alicu, Conslantin Pop, Victor
Căţănaş, ActaMN, 13, 1976, p. 125-140.
13
I. I. Russu, op. cil.; V. Eskenasy, SCIVA, 28, 197i, 4, p. 603-609; pentru semnificaţia cayalcrul11i trac. vezi R. Raţiu, I. I. Russu, op. cil., p. 601-602.
u .'\lircca Dan Lazăr, Sargcţia, 10, 1973, p. 409-412.
15
S. l'ocanschi, op. cil.; piesa găsită de Ştefan Tirca parc să se fi pierdul.
16
Ibidem. Semnalări confirmate de periegheza efectuată de noi în august 1977 in
punclul „Şasa", unde lucrările agricole distrug permanent vechile construcţii romane.
17 Cca mai veche menţionare pare să fie din 1848, in lucrarea rămasă ln manuscris a lui
Fodor Andrâs, la Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca, Mss. 754/I, f. 4or, 745/II
f. 15r; O. Floca, SCN, :i. 1960, p. 89-131; M. D. Lazăr, op. cil.
18 I. Winkler şi colab., Sargcţia, 5, 1968; O. Floca, M. Valea, ActaMN, 2, 1965;
R. Popa, ActnMN. 9. 1972; I. l\litrolan, Sargeţia, 11-12, 1971-1975, p. 291-297.
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"THRA.C'L-\.N HEROES" DISCOVERED AT SĂLAŞU DE SUS,
HUNEDOARA COUNTY
ABSTRACT

The authors present tlu·ee reliefs of "Thracian Heroes" fortuitously
discoYered at Sălaşu de Sus, Hunedoara County. There are two marble
reliefs relatively well preserved and a third one which is lost. They belong
to a large rural Roman settlement ( 'llilla rustica ~) located not far from
the c~pital of Dacia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. The pieces have great
dimensions - about 50 cm height - and might be assigned according
to Kazarow'~ typology, one to the Bc class, first group, while the other to
t.he C type, the second group - fifth subgroup, after Georgijeva. It seems
that they come from Ulpia Traiana where the closest analogies are to
be found.
EXPLANATION OF THE FIGURES
Fig. 1. Fig. :l. -

Sălaşu
Sălaşu

de Sus. Relief of Tbracian Hero, a Photo, b Design.
de Sus. Relief of Thracian Hero, a Photo, b Design.
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