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Arheologia rom�nească, ale cărei mari realizări în ultimul 
sfert de veac sînt 'cunoscute lşi căre.ia ,'în viitorul apropiat i se 
pot prezilce fără exagerare şi altele, tot atit de însemnate, se 
găseşte în oarecalre întîrziere în ce priveşte studierea şi publi
carea monumentelor de al"tă greco-romană aflate pe pămîn
tul ţării şi datind din primele veacuri ale erei noastre. Ne-a 
lipsit - şi în bună parte continuă să ne lipsească -, în acest 
domeniu de cercetare, tradiţia puternică iniţiată în arheologia 
preistorică de Andrieşescu şi de P�rvan, ne-au lipsit şi alte 
condiţii în lipsla cărora e greu de încihÎ\puit - şi încă 'Şi mai 
greu de realizat - formarea unor adevăraţi istorici ai artei 
antice. Contribuţiile în această direcţie ale regretatului Gri
gore Florescu sînt concepute înlir-un spirit astăzi depăşit, cele 
ale GabrieHei Bordenaohe - mai temeinice şi mai bine 
orien tlallie în Ilo·are p,râ,vicr1\ie!J.,e - încă !pfl(!la .reCe.Jllt'e pentru a fi 
a vut răgazul să rodească. 

Aşa se face (ca să nu citez declit !puţine exemp�e) Ică 
ducem încă lipsă de un studiu adîncit asupra stel'elor funerare 
din Dobrogea, că sculpturile aflate la Histrja timp de o 
jumătate de secol, nu sînt încă publicate şi că, în aşteptarea 
altor lucrări rom�neşti asupra artei provinciale din Dacia, 
sîntem reduşi la cartea veche de patruzeci de am a lui Silvio 
Ferri ' .  

Sînt totuşi ş i  unele semne bune, pe care bucuros le înşir şi 
care ne dau dreptul să sperăm înlir-o apropiată îndreptare a 
situaţiei : un corpus al reliefurilor înfaţişînd pe Cavalerul 

1 A rte romana sul Dannbio, Milano, 1933.  
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Trac, întocmit de H. Nubar, de apropiată tipărire; un album 
închinat sculpturilQr histriene de Gabriella Bordenache, în 
noua seriÎle a Descoperirilor fă'oUJte pe acest şaJnt�er, fer�cci·t 
începută cu un tfascicul numismatic ; o teză de ample propor
ţii despre arta romană în Dacia, pregătită de Lucia Marinescu 
- şi, rr.n:amn'lie de 'Uotate, 'a/oe.aJstă ouleger,e ]l1Itegr,ală a ediwlelor 
fUllieIlaife de�ooipelfli,ue pe păIm�IlJtIUIl Transei,l vlanlÎei, rea.llimtă de 
Octavian Floca, fost membru al Şcoli i  rom�ne din Roma, fost 
di,rector al Muzeului regional din Deva, cercetător cu mari 
me.rtÎlte 'atI ,a:I1J1jiohităţ�I'o'r fiomane dinur�o par·ve a ţări,i pe Dalre 
o cunoaşte ca nimeni altul, în colaborare cu Wanda Wolski. 

Despre caracterele proprii acestei grupe de monumente, 
ca şi despre ţelul urmărit de lucrare, se dau sufjciente indi
caţii în Introducerea semnată de autori. Din punctul meu de 
vedere, aş vrea să relev în primul rînd împrejurarea că stu
diul oferit astăzi publicului prin rivna înţelegătoare a con
ducerii Buletinului Monumentelor Istorice reprezintă nu numai 
o :oon1JrJÎlhuţie de pr.eţ aa ounoaJşt,er1ea ,aruei Ifomane înflorite pe 
meleagur.il'e Daciei, dar şi o contribuţie la arta provinciilor 
dunărene îndeobşte în perioada luată în consideraţie ; în al 
doilea rînd, făgăduiala autorilor de a tOaJrce mai departe firul 
acestor preocupări, dîndu-ne în continuare studii de aceeaşi 
valoare despre alte categorii de mate.riale arheologice din 
muzeele transilvănene. 

E un angajament pe care l-am dori realizat la o dată cit • • v • •  v 1\ A ..... ...... 
mal apropIata, COnVll1şI ca ar putea Insemna o l11torsatm"a 
fericită în dezvoltarea cercetărilor rom�neşti de artă romana 
provjncia lă .  
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AEDICULA FUNERARA IN DACIA ROMANĂ 

_____ , ___ ,_ Dr. docent OCTAVIAN FLOCA şi WANDA WOLSKI 

Cei 1 65 de ani de stăpînire remană in Dacia au lăsat in 
urma ler, pe teriteriul de azi al Remâniei, 0' variată şi begată 
gamă de vestigii arheelegice: ruine de censtrucţii, drumuri 
şi expleatări miniere, un număr impresienant de menumente 
epigrafice şi sculpturale etc., care au fermat, in decursul 
cimpu�ui, oIb�e,onuQ de struld�'lL .a:l cel1cetăverilor. 

Dacă lin prirv,ÎIl1iţa ma1terialde1" epigrafi,oe ,atenţia oameniler 
de ştiinvă s-;a �ndteptat (lU procăder,e spre loÎ'tlÎrea 'şi oementar'ea 
i11lsariplţ'ml101r, nlUlmM pUlţine răIffi�TI�nd nepubli(laJte piese,le s;culp
turale, majeritatea de natură funerară, cu teată insemnătatea 
ler arheelegică şi isterică nu s-au bucurat de un interes simi
lar, nefiind incă pe de-a intr,egul valerificate. 

Lucrarea de faţă are drept scep prezentarea uneI Imper
tante categerii de menumente funerare de pe teriteriul Da
ciei, cunescute sub denumirea de aedicula. Deşi starea de 
censervare a materialului este adesea fragmentară, am cău
tat, pe cit pesibil, să cuprindem teate datele referiteare la 
tipul respectiv de censtrucţie, stabilind tetedată aria de răs
pindire şi frecvenţa sa pe harta previnciei. 

Pină acuma, necre�elele remane din Dacia au dat 0' 
singură aedicula intreaga. Părţi cempenente (pereţi laterali şi 
pesterieri, aceperişuri, pestamente), rezultate de cele mai 
multe eri din desceperiri fertuite, se găsesc in schimb in 
lapidariile muzeeler din Transilvania, la Deva, Turda, Cluj, 
Th'lg'u Mureş, Ailba Iul'ÎIa, Btaj, Zalău, �st.I'li�a şi T�mişeara, 
fixind ca lec de prevenienţă ueriteriul Daciei Superier. Cu 
teată starea precară de censervare a uner piese, se păstrează 
tetuşi suficiente elemente pentru schiţarea caracteristiciler şi 
relev,ar,ea cLemliiaelr nerhm,ce de 'oonstl'uqie şi o.rnamentale, 
specifioe provinciei noastre. 

Menţionăm că in pofida răspindirii sale generale pe pă
mintul' Transilvaniei, acest gen de monument este deosebit de 
frecvent la Micia, aşezare din lunca Mureşului, la &,

raniţa de 
vest a provinciei. De aici provine 0' aedicula intreaga, precum 
şi un ifiumăr de peste 30 de pl'ese, părţi componente ,ale unor 
asemenea construcţii, conferind Miciei, sub acest raport, un 
loc de frunte printre celelalte aşezări run Dacia Superior. 
Mărturiile arheologice scoase la lumină din aria de intindere 
a necropolel'or acestui pagus, constituie deci, atit pentru edi
cuIe, cit şi pentru alte categorii de monumente funerare, o 
sursă preţioasă de informare. 

O dificultate serioasă in comentarea datelor o formează 
însă absenţa observaţiiler arheologice referiteare la lecuI şi 
împrejurările desceperirii diferiteler piese, la mediul ambiant 
in care au fest găsite, la amplasarea ler in cadrul necrepo
IdOlr, in aJ:>ocia�ie cu ,alte categJelrii de me!llUlmente fUTIiOC,are. 

Materialul din Dacia centribuie, pe de altă parte, la stu
diul aedicula-ei in general, cercetată pe baza uner cazuri izo
late din Italia de Nerd, Raetia şi Nericum, aparţinind tipului 
de nişă cu statuia defunctului sau defuncţil'or in interier. La 

cele citeva aediculae recenstituite putem adăuga 30 de pereţi 
din Pannenia, publicaţi Ide G. Erdelyi ("Arc:haeelogiai erte
site, 88 ,  2, 196 1 ), preoum ,şi 'oele ,dÎ'rev,a pie:s'e slemnalate în 
revistele de specialitate mai vechi, rămase neidentificate la 
vremea respectivă. Dintre părţile componente de aedicula, 
foarte rare sînt aceperişurile, întregirile făcute fiind adesea 
ipetetice. Pentru a ne limita la un singur ,exemplu, printre 
materialele din Pannonia nu figurează nici un fragment de 
acopenş. 

Dacia întruneşte pină la ora actuală 78 de pereţi şi 1 4  
acoperişuri, piese intregi sau fragmentare, eferind cea mai 
amplă decumentaţie pentru cuneaşterea acestui tip de cen
sltr'UlOţie fiuner'Mă. O mare divers�t.Me se 'Ob:servă şi �n ,alegerea 
sceneler figurate de pe pereţi, Daciei revenindu-i un lec 
aparte şi din acest punct de vedere în arta romană previn
cială. 

Am căutat, prin urmare, să înglebăm intregul material 
arheelegic priviter la această categerie de monumente, in 
ciuda faptului că unele piese sint păstrate numai sub formă 
fragmentară, tocite sau ere date, mai puţin apte pentru 0' in
terpretare cuprinzăteare, dar valerease totuşi sub aspectul 
înregistrării numărului şi răspîndirii ler teritoriale. 

Lucrarea işi \prepune stabilirea trăsăturiler arhitectonice 
ale aediculae-ler funerare, caracteristicile lor structurale şi 
stilistice, reprezentările figurative, pertretistice şi ornamen
tale, precum şi eveluţia şi dezvoltarea ler cronelegică, în 
măsura în care este posibil aşa ceva, luind in censideraţie 
timpul istericeşte limitat in care au fest realizate. 

In prima parte a studiului se dă descrierea pieseler În
tregi sau părţi compenenue, insoţite de un bogat aparat ilus
trativ, fotografii şi desene, precum şi de harta -de răspîndire 
a menumentelor în fermă de aedicula pe teriteriul pro
vÎJnc�ei. In partea 'a drolUia 6[[}Jt 'oonlOentraue obs1errvaţiile şi 
concluziile ce se desprind din trecerea in revistă a intregului 
n:aterial, alcătuind in acelaşi timp o bază de discuţie, cu 
posibilitatea unor completări şi comentarii din partea altor 
cercetători. Unele aspecte vor putea fi lărgite in viitor prin 
aportul noilor descoperiri sau prin aprofundarea unor ele
mente insuficient tratate, cum ar fi, de pildă, îmbrăcămintea, 
coafura etc., atenţia noastră fiind �nldreptată, mai ales, asu
pra aedicula-!eO. ca o C!at.egori,e de monuJment rfunler:ar ,în >sine 
şi a Vlairiantelor sale tipo:logilce. 

Deşi studii mai ample referitoare la monumentele scul'
pturale romane din Dacia, care să ajute in lămurirea şi re
zolvarea unor probleme, sint destul de puţine, am apelat 
la lucrările mai noi sau mai vechi ale unor cercetători din 
ţara noastră şi de peste hotare, ce se ocupă fie de anumite 
categorii de monumente funerare, fie de unele detalii privind 
originea şi calea de pătrundere a diferitelor tipuri sau motive 
ornamentale, imbrăcăminte, podoabe etc. 

CATALOGUL PIESELOR DE A E DIC ULA DIN DACIA 

Prezentarea materialului s-a facut în func
ţie de harta de raspÎndire a aedicula ei fune
rare În Dacia, fiind respectat principiul frec
venţei sale În localitaţile consemnate pe 
harta. Din acest punct de vederei Micia ocupa 
primul loc, urmata de Potaissa, Cristeşti, Na
poca. 

MICIA 

1. Aedicu1a intreagă 
Descoperire ÎntÎmplatoare, provenind din 

colecţiile vechi ale Muzeului judeţean Deva, 
(fig. 1-5, 1 a, b). 

Deva, Muzeul judeţean. 
Fr. Cumont, Neue Funde aus Dacim Ilnd 

Moesim, în "Archaeologische-epigraphische 
Mitteilungen",  XVII ,  1 894, p. 2'4-26, fig. 3-4 ; 

G. Teghls. Hunyadvarmegye tortenete, voI. 1 ,  
Budapest, 1 902, fig. 191-193; Gr. Florescu, 
1 monummti june rari della "Dacia Superior", 
În "Ephemeris Dacoromana", IV, 1 930, 
p. 80-8 1 .  fig. 3 .  

Starea de conservare buna, se pastreaza 
toate elementele componente ale monumentului. 

Dimensiuni: înalţimea, fara coronament, 
2,30 m ;  lungimea frontonului 1 ,20 m. 

Construcţia în forma de nişa, cu elemente 
artistice şi simbolice funerare, în relief şi 
sculpturale, este lucrata în augit-andezit din ca
riera romana de Ia Uroi. 

Monumentul este compus din urmatoarele 
piese arhitectonice: un postament în forma dl;" 
lespede masiva dreptunghiulara (dim. 1 ,05 X 
X 0,83 X O,27 m), cu partea de jos îngustata 
spre interior; trei pereţi verticali - doi late
raIi şi unul în spate - care închid o nişa 

4 

(dimensiun ile pereţilor lateral i l , 1 7  X 0,65 X 
0,17 m ;  a celui din spate 1 ,1 7 X O,60 X O, 1 7  m); 
un acoperiş în bolta (deschiderea bolţii 0,50 m, 
Înalţimea de 0,30 m, adîncimea de 0,60 m) , 
pl;" al carui ax median se afla, În faţa şi În 
spate, cîte un coronament (con de pin, Înal
ţimea de 0,35 m) aşezat pe un mic soclu, 
cioplit în acoperişul propriu-zis, cu care face 
corp comun, avînd la mijloc un orificiu rec
tangular, destinat fixarii coronamentului (di
mensiunile postamentdor 0,28 X O,24 X 0,05 111 
şi respectiv 0,30 X O,27 X O,05 m). 

r n partea superioara, cei trei pereţi sînt 
prevazuţi în colţurile din spate, corespunza
toare Împreunarii lor În vederea obţinerii nişei 
respective şi menţinerii pozitiei verticale, cu 
cîte o scobitură adîncă, destinata fixarii unor 
scoabe de fier, pentru a lega Între ele cele 
trei piese (fig. 1 a). 
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Pe colţurile d in  faţă ale acoperişul u i  sîn t 
'sculptaţi doi lei, cu gura deschisă şi labele 
<lin faţă spr ij in ite pe un cap de laur. In 
'spate, În locul  corespunzător le i lor ,  este redată 
.cÎle o acroteră emisferică, de 0,20 m. Atît leii, 
.cît şi acroterele fac corp comun cu acoperişul. 

Faţada acoperişu l u i  boltit este ornamentată 
·cu un motiv vegetal, format din frunze În fă
:şurate în taenea, purtînd În partea de jos şi 
la mijloc cîte o roz.etă . 

Pc suprafeţele interioare a le  perqilor sînt 
ifeprczentaţi, În relief pronunţat, membrii unei 
familii, tOate persoanele fiind redate În pi

·cioare (fig. 2, 3, 4) .  Astfel, pe pere lele din 
.dreapta (fig. 3),  mai  bine păstrat, apar trei 
.defunCţi. O persoană de sex mascu l i n ,  cu 
barbă şi mustaţă; părul este adus în raţă, 
1n şuviţe lerminate În melcişori. Poartă o tII
.nica manicala pînă la gen unch i , iar deasupra 
·0 mantie sau o haină închisă În fală, răs
.croită în unghi l a  gît, cu mÎneci chimono. 
Parte� de jos se termină în două colţuri. In 
II11Îna stîngă, adusă pe piept, ţine un sul, iar 
cu dreapta, trecută pe la  spatele femeii, se 
reazemă de umărul ei drept. Femeia, la rîndul 
său, ţine mîna stîngă pe umăru l drepl al 

·bărbatulu i . Părul e i  este ridicat Într-un m ic 
"coc", fiind aranjat deasupra fmnţii În şuviţe 

'paralele, orientate În stînga şi dreapta. In urechi 
.are cercei. Este Îmbrăcată În tunica l ungă pînă 
la pămînt, cu mînecile terminate Într-un fel 
de manşeta dantelata. Deasupra poarta o man

·tie ceva mai scurtă, cu partea de jos croită 
În formă de petale. La încheietura mîinii drepte 

'se observă o braţară dublă cu spirală şi cap de . 
şarpe. Mîna dreaptă este aşezata pe umărul co

;pilului aflat În faţa părinţilor, la mijloc. In
faţişarea, pieptănătura şi îmbrăcamintea aces
tuia sîn t asemănătoare cu ale barbatlllui .  In 
mîna stîngă ţine o CrII.mena, în mîna dreapta, 

.adusă pe piept, un stillls. e remarcă expre
'sia rigidă a feţei celor trei personaje, globul 
<ocular bine marcat, gura m ică, inexpresivă. 

Peretele l ateral stîng (fig. 4) repetă scena 
.de pe peretele drept, cu deosebirea ca în faţa 
părinţilor se gaseşte o fetiţă, îmbracată ca şi 
femeia, în tunica lunga şi mantie. rn mîna 

.dreaptă ţine o floare. 
Pe ambii pereţi laterali, deasupra scene

lor descrise, se află sculptată o ghirlandă 
t(serta), pe care sta la m ij loc o pasăre. 

Pe suprafaţa interioară a peretelui (fig. 2) 
care formează l atura din spate a aedicl/./a-ei, 

'sÎnt prezentate patru figuri, aşezate pe două 
planuri. 1n p lanul  doi, un bărbat În partea 
,dreaplă cu mîinile aduse pe piept, şi o femei e  
1 n  partea stîngă. în  primul plan, În faţa băr
batll lu i  este Înfăţişată o fetiţa, iar În faţa 
femeii un băiat. Fetiţa are părul strîns în 

.creştet Într-un coc, redat sub formă de şuvi\e 
·onclul:1te, iar  în urechi cercei pandantivi globu
lari. Poană wnica lunga şi mantie. 1 n mîna 
stÎngă ţine un fruct sau o floare. La Înche
ietura mîinii drepte se vede o braţara identică 
cu aceea a femeii de pe peretele la�eral drepl. l3ăiatlll, Îmbrăcat în wnica curtă şi mal1lie, 
.are mîinile aduse pe piept; În mîna stînga ţine 
o floare. 

Cantllrile (antae) cel r doi pereţi late
l'ali sînt ornamentate cu cîte lin şarpe sinuos. 

Monumentul descris se prezintă ca cea mai 
,completă şi bine pastrată aediettla, descoperită 
pînă în prezent pe teritoriul Daciei Superior, 
permiţînd obţinerea u nei viziuni clare asupra 
monumentalităţii ,  arhitecturii şi figuraţiei aces
tui gen de monument Funerar. Totuşi, inexacta 
montare a monumentului  În muzeu a indus 
în eroare, În unele privinţe, pe cercetatori i  care 
l-au avu t în vedere. e impune deci o recti
ficare a stru.cturii arhitectonice a acestei con-

truCţii, pentru a-i stabili  înfăţişarea reală 
(fig. 1 a, b). Descoperite cu deceni i  În urmă, 
părţile componente ale monumentului aLi fost 
mont�te în Muzeul din Deva. S-a făcut Însa 
greşeala ca cei doi pereţi laterali sa fie inver
saţi, în sensul ca peretele din dreapta a fo t 
montat În locul celui din stînga şi invers. 
Datorita acestui lucru s-a inversat ş i  pozIţIa 
Feţelor reliefate, două panouri apărînd CU relie
furile pe suprafeţele exterioare, iar cel din spate, 
mon tat corect, cu imaginile defunqilor spre 
interior. In realitate, panourile reliefate ale 
acestei aedicula au fost executate toate trei 
pe feţele interioare şi nu pe doi pereţi la 
ex terior, iar pe al treilea la in terior. 
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Rectificarea a fost posibilă În urma de
montării construCţiei, În vederea transportării 
ei la o expoziţie în străinătate, cu care prilej s-a putut efectua examinarea mai atentă a di
feritelor piese componente şi, mai ales, obser
varea scobiturilor tăiate în partea de sus a 
pereţilor, pentru fixarea lor În corpul propriu
zis al construqiei. 

2. Acdicula fragmclltluă 
Descoperire fortuită, cu prilejul unor lu

crări de construqii industriale, În anul 1967, 
În necropola de est a aşezării (fig. 6, 7, 7 a, 
b, c). 

Deva, Muzeul judeţean. 
L. David şi L Mărghitan, Monumente 

sculptltrale de la Micia, în "Acta Musei Na
pocensis" ,  V, 1 968, p. 1 26,  pl. I� fig. 1 ,  2 .  

Părţile componente constau. �lntr-:IO ac:o-
periş şi doi pereţi laterali sparţi ŞI toCiţi. LIp
seşte peretele din spate şi postamentul. 

Piesele sînt lucrate În gresie calcaroasă 
(riabiIă. 

Acoperişul. Dimensiuni:  Înălţimea 0,45 m; 
lungimea 1 , 1 5 ,  lăţimea 1 m. 

Este lucrat dintr-un singur bloc de pia
tră, conceput În două pante domoale. 

Pe frontonul tr iunghiular, În prezent foarte 
deteriorat, nu se poate constata prezenţa :vre
unei ornamentaţii, care fără Îndoială a eXistat 
în forma iniţială a monumentului. Absente sînt 
şi acrote:-rele din colţuri. E prezent Însă, În 
faţă, sus, pe linia mediană, postamentul (dim. 
0,32 X 0,22 X 0,05 m) pentru fixarea şi aşezarea 
coronamentll lu ; .  Lipsa unui asemenea postament 
În spate arată absenţa coronamentului În acest 
loc. 
loc. Pe faţa interioară sînt reprezentate, Într-o 
nişă adîncă (0,82 x 0,36 m), delimitată de o 
profila tură dublă, busturile opuse a două Gor
gone. Infăţişarea lor eSte identică: părul bogat, 
cu cărare la mijloc, umflat lateral, coboară de 
o parte şi de alta a feţei, pînă pe umeri, de 
unde extremităţile se evazează spre exterior. 
Expresia feţei, buzele Împreunate, colţurile lă
sate În jos şi  ochii sferici, bine marcaţi, dau 
figurii o expresie statică, de rigiditate. 

rmbrăcămintea este formată dintr-o subucula 
cu falduri unghiulare pe piept, şi palla, cu cîte 
o bandă lată, un fel de tivitură, pe- ambele 
laturi ale bustului. 

Cei doi pereţi, care închideau lateral aedi
cula (înălţimea actuală de 1 ,24 m şi 1 ,35 m, 
lăţimea de 0,57 m, grosimea de 0,17 m), sînt 
În parte deterioraţi şi tociţi. Pe suprafaţa lor 
nu  se mai pot descifra eventualele reprezen
tări; doar pe marginile înguste din faţă, se 
păstrează pe cant (antae), în bune condiţii, 
lujerii cu frunze de viţă şi iederă, Îmbinate pe 
aceeaşi tulpină, Încadraţi Într-un chenar sim
plu, desfăşurlndu-se pe întreaga înălţime a 
peretelui. 

Peretele posterior, menţionat în publicaţia 
citată, fără indicarea dimensiunilor, nu se mai 
găseşte în colecţiile muzeului din Deva, aşa că 
am fost nevoiţi să-I omitem. 

Acopcl"işmi dc acdicula 
3. Descoperire întîmplătoare, provenind din 

colecţiile vechi ale Muzeului din Deva (fig. 8,  
9, 9 a, b, c) .  

Deva, Muze:-ul judeţean. 
Monument inedit. 
Lucrare În relief, din augit-andezit din 

cariera de la Uroi. Uşor deteriorat În partea 
de sus. 

Dimensiuni: înălţimea, inclusiv postamentul 
pentm coronament, 0,50 m, lungimea totală a 
faţadei 1 ,25 m, laţimea 0,93 m, deschizatura 
arcului de bolta 0,58 m, Înalţimea 0,22 m, 
adîncimea bolţii 0,27 m. 

Acoperiş de aedicula în bolta, lucrat din 
acelaşi bloc, cu partea de sus În două ape 
(fig. 8). In faţă, ca şi pe monumentul pre
cedent, cîte:- un leu culcat pe labe (aproape 
complet distruşi). 

In colţurile din spate, doua acrotere simple, 
emisferice din care una singura a rămas intactă 
(Înălţimea 0,24 m). 

Pe faţa interioara a bolţii este reprezen
tat bustul unei persoane feminine (fig. 9), cu 
părul ,ridicat pe creştet, desparţit în două 
cozi sinuoase, de-a lungul feţei şi bustului, ca 
O replică îndepărtată a şerpilor Gorgonei. Are 
faţa lată, ochii pronunţat sferici. gur:1 mică, 

buzde paralele, împreuna te. Bustul este acope
ri t de o haină închisă la gît (subucula), aran
jată pe piept în falduri unghiulare paralele. In 
această figură se recunoaşte o M�dusa, redată, 
ca şi pe alte monumente funerare din Dacia, 
mult umanizată, înfrumuseţată chiar. 

In faţă, în stînga şi în dreapta arcului de 
boltă, cîte o pasăre, probabil păuni, aşezaţi 
şi întorşi cu capul spre interior, mîncînd din
tr-o grămăjoară de grăunţe. 

Frontispiciul propriu-zis al bolţii nu poartă, 
În afara de un chenar profilat, nici un or
nament. 

In partea de jos, lateral, la Îmbinarea 
acoperişului cu pereţii laterali, inclusiv în jurul 
arcului de boltă, acoperişul este frumos, pro
filat. Deasupra arcului de boltă, În punctul 
cel mai înalt al piesei, este executat un mic 
postament pătrat (cu latura de 0,27 m; înalt de 
0,07 m), cu un orificiu la mijloc, destinat aşe
zării şi fixării obişnuitului coronament (con 
de pin). 

• 
4. Descoperire Întîmplătoare, din necro-

pola de est a aşezării (fig. 1 0) .  
Deva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedită. 
Lucrare În augit-andezit din cariera de la  

Uroi; monumentul este deteriorat. parţial, în 
par t�a superioară. 

Dimensiuni: înălţimea actuală 0,45 m, lun
gimea totală a faţadei 1 ,30 m, lăţimea 0,85 m. 
Deschiderea laterala a bolţii 0,50 m, înalţimea 
bolţii 0,28 m, adîncimea 0,65 m. 

Monumentul reprezintă acoperişul în forma 
pe bol�ă, al unei aedicula, cu partea superioară 
111 doua pante. 

In cele două colţuri din faţă sînt repre
zentaţi cîte un leu culc:1t pe labe, astăzi de
terioraţi, iar În colţurile din spate este redată 
cîte o acroteră simpla emisferica (înălţimea 
de 0,23 m). Frontonul ,  pe întreaga sa supra
faţă, inclusiv arcul cu boltă, este ornamentat 
cu un decor vegetal, format din frunze stili
zate. 

Creasta mediană a acoperişului fiind de
teriorată, prezenţa şi dimensiunile postamen
tului din faţa, pentru SUSţinerea şi fixarea 
coronamentului (nelipsit la aceste monumente), 
nu pot fi stabilite. r n partea de jos, în faţa 
şi lateral, inclusiv în jurul arcului de boltă, 
acopl.'rişul este frumos ornamentat printr-o suc
cesiune de profilaturi drepte, geometrice. 

• 
5. Descoperire foftuită, cu prileju: unor 

constrUCţii industriale, în necropola de est a 
localităţii (fig. 1 1 ). 

Deva, Muzeul judeţean. 
Monument inedit. 
Lucrare în relief, din calcar. Starea de 

conservare slabă, piesa fiind foarte erodată 
şi ruptă În mal multe bucăţi, dar recon
stituibilă. 

Dimensiuni: înălţimea actuală 0,44 m, lun
gimea faţadei 1 ,40 m, lăţimea 1 ,02 m, Înăl
ţimea bolţii 0,22 m. 

Reprezintă un acoperiş de aedicula În bol
ta, con fecţionat din acelaşi bloc d� piatră, cu 
partea exterioară în două ape. 

Se constată În cele doua colţur i din faţă 
prezenţa, ca şi la alte acoperişuri, a celor doi 
lei culcaţi pe labe, iar În colţurile corespun
zatoare din spate, a acroterelor emisferice. 

Postamentele din faţă şi din spate, situate 
pe Cfeasta acoperişului, destinate susţinerii şi 
fixării unor coronamente, sînt erodate şi dis
truse. 

Nu se poate distinge, din cauza slabei 
conservări a monumentului, dacă faţada arcu
lui boltit a fost ornamentată. In partea de jos, 
În faţă şi lateral, inclusiv În jurul arcului de 
boltă, acoperişul poartă o profilatLlră geome
trică regulată, identică cu cea de pe alte 
monumente similare din Dacia Superior. 

• 
6. Provine din coleCţiile vechi ale muzeu-

lui.  (fig. 1 2, 13 ,  1 2  a, 13 a). 
Deva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedită. 
Starea de conservare a monumentului este 

bună, cu excepţia unor neglijabile erodări. 
Dimensiuni: înălţimea frontonului 0,38 m, 

lungimea în faţă 1 ,10  m, lăţimea 0, 97 m. 
Lucrare în relief, în gresie dură. Aparţine 

tipului de acoperiş de aediettla fară bolta. în 

8 

partea de sus lucrat în două ape. In faţă are
un fronton triunghiular, pe care este repre
zentat un Triton. Monstru l  este reprezentat cu 
bustul gol, purtînd În jurul mijlocului, la brîu, 
un fel de şorţ dantelat. Membrele inferioare,. 
În formă de cozi de peşte, se Întind lateral,. 
Încolăcite În stînga şi dreapta, umplînd deco-· 
rativ Între-aga suprafaţă a frontonului. In mîna 
stîngă, ridicată În sus, ţine o vîslă, În timp ce 
dreapta se sprij ină de coadă. 

rn cele doua extremităţi din faţă ale aco
perişului este sculptat cîte un leu, cu gura. 
deschisă, culcat pe labe (leul din stînga este' 
parţial spart). In colţurile corespunzătOare dil11 
spate se află cîte o acroteră simplă, emisfe
rică (înălţimea de 0,1 8  m.). 

In faţă, la  mijloc, deasupra capului mon-· 
stfului Triton, în punctul cel mai înalt al 
frontonului, se află un mic postament dreptun
ghiular (0,20 X 0,25 X 0,04 m), parţial distrus" 
cu un orificiu la mijloc destinat aşezării şi 
fixării obişnuitului coronament. In spate aco
perişul este lipsit de coronament. 

In partea interioară a acoperişului, În cen
tru, se află o scobitură În formă de nişă drep
tunghiulară (0,45 X O,37 m, adîncă de 0,10 m). 
De jur împrejur, această suprafaţă este încon
jurată de un cadru profilat. 

• 
7. Descoperit întîmplător în anul J 967, în. 

necropola de est a aşezării, cu prilejul con
struirii unor obiective industriale (fig. 14 ,  1 4  a). 

Deva, Muzeul judeţean. 
L. Ţeposu şi L. Mărghitan, Morwmente fu

nerare de la Micia, în "Acta Musei Napocen
sis" ,  VI, 1969, p. 1 59, pl. I,  fig. 1 .  

Dimensiuni: înalţime:1 frontonului 1:1 mijloc 
0,30 m, lungimea în faţă 1 ,04 m, lăţimea 
0,64 m. 

Monument lucrat În gresie dura. 
Face parte din categoria acoperişurilor de 

aediwla în două ape, cu fronton triunghiular. 
rn faţă, la mijloc, sus, are un mic postamellt 
(0,3 0 X O,30 X O,05 m), cu orificiu rectangular 
la mijloc, destinat fixarii, în punctul cel mlli 
înalt al acoperişului, a unui coronament, care 
lipseşte. In spate piesa este lipsită de un ase
menea postament, deci şi de coronament. De 
asemenea, este lipsită de acroterele şi leii care 
împodobesc de regulă acoperişurile de aedicula. 

Pe suprafata frontonului este reprezentat. 
monstrul Triton, cu bustul nud, cu membrelr. 
inferioare în forma de cozi de peşte, Înco
lacite şi îndreptate spre cele două colţuri late
r:1le ale frontonului. In mîna stîngă, îndoită b 
piept, ţine un trident. Tavanul acoperişului este 
uşor scobit, avînd o forma ovala. 

• 
8. Provine din coleCţiile vechi ale Muzeu-

lui Deva. (fi.g . 1 5 ,  1 5  a, 16 ,  1 6  a, b) .  
Deva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedita. 
S-a păstrat numai partea din faţă a mo

nU111entului. 
Dimensiunile actuale: înălţimea frontonului 

0,38 m, lungimea 1 ,52 m, lăţimea păstrată 
0,58 m. 

Lucrare în relief, din piatră de calcar 
friabilă. 

F ace parte din acoperişurile de aedicltla 
cu fronton triunghiular, în partea de sus 1"n 
două ape. In colţurile din faţă, păstrate, se află 
cîte o arroteră (înălţimea este de 0 , 1 3 111.) In 
actuala stare de conservare, nu se poate apre
cia dacă piesa a fost prevăzută cu acrotere 
şi în spate. 

In faţă, la mijlocul frontului, e înfăţişat capul 
Medusei (foarte tocit), al cărei păr bogat se 
desfăşoară sinuos, în stînga şi în dreapta, um
plînd tot spaţ iul . Reprezentarea e încadrată d,! 
un chenar marginal simplu, profilat. La mij
loc, deasupra capului Medusei, în punctul cel mai Înalt al frontonului, este prezent postamen
tul pentra fixarea şi aşezarea coronamcntului 
(0,25 X O,25 m). Acest element arhitectonic se 
gasea probabil şi în partea din spate a acope
rişului. 

Pe tavanul drept, orizontal, al monumen
tului sînt executate două nişe paralele (0,30 X 
0,30 X 0,8 m), de formă mai mult ovală, des
părţite printr-o profila tură-chenar, Iată de cca 
0,1 5  m. Ele imită pînă la un punct forma de 
boltă. In mijlocul fiecarei nişe s-a sculptat cîte 
o roze ta mare, frumos stilizata. 

http://patrimoniu.gov.ro
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Avînd În vedere l im;tele din raţ" şi, ma, 
ales din spate ale celor două nişc, ca şi lăţi
mea ancadramcntu l u i  marginal la teral al  tava
nulu i  (de regulă l ucrat de aceleaşi proporţii cu 
cel din spate) ca şi pornirea accstLri an cadra
ment, sesizabil şi În spate, se constată d faţă 
de l ungimea mare ( 1 ,5 2  m) a acoperişu l u i ,  lă
ţimea nu depăşeştc proporţiile medii obişnuite, 
Întî ln i te l a  a lte piese similare. 

1 n tot cazul, acest acoperiş 
partea de jos de o profiiarură 
rămîne, În ce priveşte proporţiile, 
aediwla cu Faţada cea mai lungă 

• 

mărgll1lt În 
Înl,;rijită -

acoperişul de 
din Dacia. 

9.  Provine din coleqii le vechi ale Muzeu-
lui din Deva. 

Deva, Muzeu l j udeţean. 
Piesă inedită. 
Se păstrează un fragmcnt din mij locu l  aco

perişului.  
Dimensiu n i :  Înălţimea 0,26 m, lungimea 

0,64 m, lăţimea 0,57 m. 
Monumentul este lucrat În augit-andezit. 
face parte din acoperişurile În boltă, cu 

panta lină, avînd În faţă, pe creasta, un posta
ment (0,22 x O,2 1 m) ce servea la SUSţ iner ea şi 
fixarea coron amen tului (con de pin).  Panea 
inferio:lră a arcului  de boltă este, ca de obicei, 
fru'llos profil:\tJ . 

PCI'C!,i de lwdicllia 

1 0. Descoper i re Întîmplătoare, Provine din 
coleqiilc vo,ehi aLI M u ._eu l u i din L en (fig. 1 7, 
1 8) .  

Deva, Muzc u l  jude\ean. 
Piesă inedită. 
Starea de conservare bună, În unele locuri 

relieful uşor tocit. 
Dimensiuni :  înălţimea 1 ,4 8  m, lăţimea 

0.78 m, grosimea 0, 1 9  m. 
Lucrare În relief, din piatră de calcar, din 

cariera romana de la Cărpiniş. 
Monumentlll arc form·a unei lespezi drep

tunghiulare, avînd pc unul din canturi (antae) 
o coloană angajată, cu fusul neted, prevăzută 
cu plinthu-s şi capite! u l  respectiv, Împodobit cu 
frunze de factUră corin tic5. Pc muchia supe
rioară, În stînga, arc un orificiu de fixare. 

Pc una din fe�e (fig. 1 7) es.te reprezentat 
Un d lăreţ .În mers, cu  chipul  deteriorat, în tlt
I/ica mallicata, obi�nuit5, scurtă, (Înalrimea de 
0,46 m, iar lăţimea de 0,40 m). 

Pe cealaltă faţă a monumentu l u i  (fig. 1 8 )  
este în făţişat u n  personaj Î n  picioare, Înalt de 
1 ,00 m, �inÎnd În mîna dreaptă, lăsată În jos, 
un gltttu-rI7ium. Stînga este adusă în faţă, În 
dreptul taliei, Personajul poarta o cămaşă lun
gă, încinsă l a  mij loc, iar pe umărul stÎn l,; Îi 
atîrnă un şervet, terminat cu franjuri la cap:lt. 
Părul este tratat în şuviţe parale:e,  adu ; spre 
frunre, 

Piesa făcea parte din peretele lateral drept 
al  u nei aediwla, faţa cu personaju l  În picioare 
fiind cea exterioară, iar cea cu căIăreţtd, inte
rioara. 

1 1 .  Descoperit 
anul  1 939, În urma 
(fig, 1 9) .  

• 
în necropol a  aşezaru, în 
unOr cercetări arheologice. 

Deva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedită. 
Monumentul este spart În trei bucă\ i ,  per

fect racordabile. 
Dimensi u n i :  înălţimea 1 , 1 4  m, l ăţimea 

0,60 m, grosimea 0 , 1 2  m. 
Lucrare în augit-andezit, din cariera ro

mană de la Uroi .  
Pc una din  fcţe, pe În treaga înălţime a 

pietrei, este reprezentat un motiv vegetal, fru
mos st i liz;'\t , În desfăşurare ondulată ;i ter
m in at la unul din capete cu o rozetă trilo
bată, formată din frunze. Pe una din margi
nile Înguste, pe cant, se află o coloană tor
sată angajată, cu fusul înalt de 0,84 m, ter
minată cu un capitel. 

Monumentul provine din necropola aşe
zăr i i  de la Micia şi  a fost găsit Împreună cu 
a l  te  piese - o stelă funerară, doi  le i  fune
rari, un mormînt etc. Semnificaţia lu i  fune
rară fiind clară, a servit ca perete lateral 
drept de aedieula, 

• 

1 2. Descoperit întîmplător, În anul 1 967, 
în  necropola aşezării, Împreună cu alte elemente 
de cult funerar, cu prilej u l  construirii unor 
obiective industriale (fig, 20). 

Deva, Muzeul j udeţean. 
L. David şi L. Mărghitan, MOllumente 

sculpmrale de la Micia, În "Acta Musei Na
pocensis" , V, 1968,  p, 1 2 8 ,  pl. r, fig. 5.  

Monumentul este spart În două bucăţi, 
Lipseşte partea inferioară şi colţtd drept de 
sus. 

Dimensiuni: Înălţimea actuală 0,80 m, lă
ţimea 0,55 m" grosimea 0 , 1 3  m. 

Lucrare În a l torelief, din augit-andezit 
provenit din cariera de l a  Uroi. 

Monumentul este prevăZUt pe unul din 
canturi cu o coloană angajată, netedă, cu un 
capitel simplu. Pe faţa sa interioară, Într-o 
nişă mărginită În stînga de o bordură În
gustă, iar sus şi lateral , pe dreapta, de una 
mai lată, se află reprezentată figura unui băr
bat În picioare, Îmbrăcat În tU17ica scurtă pînă 
la genunchi, făra mîneci, încinsă peste brîu, 
care coboară de la cingătoare în fald uri re
gulate. Părul este redat în şuviţe paralele, 
trase pe frunte, ochii au irisul şi pupi lele mar
care, iar nasul este drept. 

Cu mîna dreaptă, lăsată În jos de-a lun
gul trunchiului ,  ţine u n  vas, în timp ce în 
palma stînga, întinsă lateral, SUSţine un obiect, 
greu de identificat, monumentul fiind deterio
rat În acest loc. Se pare că estc vorba tot de 
de un vas. 

Piesa formează peretele stîng al unei ae
diC/tla, 

• 
1 3 , Desc0J'c�'it , în anul 1 967, în necropola 

de est a aşezam, Impreună cu doi lei funcrari 
ş i  alte vestigii funerare (fig . 2 1 ,  22). 

Deva, Muzeul judeţean. 
Oct. Floca, Monumente epigrafice şi sCltljJ

turale de la Micia, În "Acta Musei Napocen
sis", V, 1968 ,  p. 1 1 6- 1 l 7, fig, 5 ,  

Suprafaţa reliefată, deşi este tocită, nu Îm
piedică comen tarea piesei. 

Dimensiun i :  înălţimea 1 ,80 m, lăţimea 
0,83 111, grosimea 0,20 m, 

Lucrarea este execu ta tă în gresie de slabă 
rezisten ţă. 

Monumentul, de forma unei lespezi masive, 
dreptunghiulare, lucrat pe una din suprafeţele 
mari şi pe unul din canru r i  (anta), a constituit 
peretele lateral stîng al unei aedicula, 

Pe suprafaţa reliefată, nedivizată În regis
tre şi lipsită de un chenar marginal, se desfă
şoară o scenă de vÎnatoare: un călăreţ, în wnicCl 
manicata scurtă, ce cade În f alduri regulate 
paralele, Încinsă la  brîu, galopează pre dreapta; 
cu mîna stîngă prinde frîul, iar cu dreapta, 
ridicată lateral înapoi, simulează mînuirea unei  
lăncii, absentă în imagine. Sub picioarele calu lu i  
apare un animal căzut la pămînt, avînd capul 
aplecat în jos. 

Scena, Înscrisă pe monument în relief pro
n unţat, cu toată sttngăcia redării m işcărilor şi 
chiar cu unele erori de anatomie În conturarea 
celor două figuri - corpul calului prea scurt, 
nesim('tria p icioarelor etc. - este deosebit de 
dinamică. Detal i i le figuri i  călăreţului, redate la 
origine, desigur, cu expresivitate, nu mai POt 
fi sesizate în actuala stare de conservare a 
mon umen tului ,  

Este de observat că reprezentarea sculp
turală se Întrerupe brusc la una din margin i ,  în 
aşa fel Încît partea de dinapoi a calu lu i  nu 
mal este redată integral. 

Pe suprafaţa Îngustă, anterioară, a acestu i 
perete este sculptat un lujer de viţă de vie, În
cadrat de un chenar simplu, care se desfăşoară 
bogat, sinuos, de la baza pietrei pînă la cea
l a ltă extremitate a ei (fig. 22),  

Avînd În vedere scobitura din parte:\ de SUI 
a monumentului, se constată că piesa forma pe
retele lateral stîng al unei aediwla, aşezată cu 
marginea Îngustă, ornamentată cu vi�ă de vie, 
În faţă şi avînd, deci, partea reliefată cu călă
reţul În in terioru l construCţiei. 

Scen a sugerează reprezen tarea consacra t?! 
cu l tu lu i Călăreţul ui tr:\c. Monumentu l  are Însă , 
în acest caz, u n  înţeles funeru, rezultat din 
destinaţia lu i ,  locul descoperirii (necropola) şi 
Contextu 1 obiectelor cu care a fost găsit. La fel ,  
I1:\tura � i  însuşirile htoniene ale acestei divinităţi, 

10 

cunoscută sub denumirea frolll trac (zeitate larg 
adoptad de romani la Dunarea de Jos), pot 
explica aflarea unei atari scene pe un monu
ment funerar.  

• 
1 4. Provine din coleCţi ile vechi ale Mu-

zeulu i  judeţean Deva (fig, 23). 
Deva, Muzeul j udeţean. 
Piesă inedită. 
Se păstrează jumătatea superioară a mOllu

mentulu i .  
Dimensiunile actuale: înălţim('a 0,65 m, 

lăţimea 0,60 lll, grosimea 0, 1 5  m. 
Tablă dreptunghiulară, l ucrată În al torelie! 

în augit-andezit din cariera de la Uroi . 
Monumentul este prevăzut pe unul din can

turi  cu o coloană angajată, netedă, terminată în 
partea de sus cu un capitel, avînd o profila tură 
geometrică la baza căreia se suprapun frunze 
simplu stilizate, dînd impresia unui  capitel corin
tizan t. In partea opusa coloanei ş i  sus, lespedea 
este Încadrad de un chenar lat. Intr-o n işă su
p('rficială, mărginită de acest chenar şi de co-
10:\nă, este reprezentată în picioare o femeie. 
In actuala stare de conservare a monumenruluÎ 
figura s-a păstrat pînă deasupra genunchilor. 
Personaju l  este îmbrăcat cu wnica manicata şi 
cu  o mantie ce acoperă aproape În Întregime 
mîna dreaptă, adusă pe piept. J n stînga, lăsată 
în jos, de-a lungul corpului, tine un ciorchine. 

Părul, despărţit pe frunte, cade l ateral în 
ondule mari peste urechi, f i ind redat În şuviţe 
paralele. Pe creştet este strîns Într-un mic "coc". 
Faţa ovală, gura mică, nasul distrus. 

Bordura lată din dreapta l espezii (0, 2 1  m) 
demonstreaza că avem de-a face cu peretele late
ral stîng al unei aedicrda, montat cu relieful 
în interiorul constrUcţiei. 

• 
1 5 .  Descoperit Întîmplător, în anul 1 966, 

În necropola de est a aşezării, cu prilejul con
struirii unor obiective industriale (fig. 24) .  

Deva, Muzeul j udeţean. 
L. David şi L. Mărghitan, MOlUtmente 

sC/Jlptr.trale de la Micia, în "Acra Musei Napo
ccnsis" ,  V, 1 968,  p. 1 27, pl. 1, fig, 3 .  

S e  păstrează numai partea d e  mijloc a 
monumentu l u i ,  

Dimensiunile actuale: Înălţimea 0 , 4 0  m, lă
ţimea 0,56 m, grosimea 0 , 1 4  m, 

Lucr:uea în altorelieI', din ;lugit-andezit 
provenit din cariera roman?! de la U roi ,  

Piesa este Împărţită prin tr-u n chenar pro
filat, orizontal, În două registre, din care s-a 
păstrat n umai cel superior, parţial spart. Tnfă
ţişează bustul unui bărbat, cu barbă şi mus
taţă. Pănd, tras pe frunte şi lateral peste ure
chi ,  este redat În stri uri geometrice, paralele. 
Aceleaşi striuri sînt de observat în tratarea 
bărbii defunctului.  Nasul şi buzele drep,te, 
ochii î n făţişaţi fără marcarea pupilelor. Imbră
cămintea constă din tIIllica, avînd deasupr a  o 
manta indigenă, decoltată În unghi şi încheiată 
la mij loc, Întîlnită şi pe alte monumente fune
rare de la Micia şi din alte centre romane din 
Dacia Superior. 

Bordura lată din partea stîngă indică fap. 
rul că piesa forma peretele lateral drept al 
unei aediC/lla, 

• 
16 .  Descoperire fortuită În anul 1 966, în 

necropola de est a aşezării, cu pri lej ul construi
rii unor obiective industriale, (fig. 25, 26). 

Deva, Muzeul judeţean. 
L. David şi L. MărE hitan, M017umente 

smlpturalc de la Micia, în "Acta Musei Napo
censis", V, 1 96 8 ,  p, 1 27- 1 28 ,  pl .  1, fig, 4 .  

Se păstrează numai  partea dreaptă de sus 
a mOllumentului. 

Dimensiunile actuale :  Înălţimea 0,42 m, 
Iă�imea 0,58 m, grosimea 0 , 1 4 ,  111, 

Lucrare În ahorelief din augit-andezit, din 
cariera romană de l a  Uroi. 

rragmenwl de perete este Împărţit prin
tr-un chenar simplu, profilat, în două registre. 
In registrul superior, cel păstrat, sînt redate, 
Într-o nişă pUţin adîncă, bustll rilc a douiî 
personaje. O femeie cu părul aranjat Într-o 
coafură Înaltă, despărţită deasupra frunţii în 
?ouăv şu,::iţ�, tras� lateral, În jos, pes3e urechi, 
I mbracata ll1 tumea, peste care poarta o man
tie caracteristică, cu falduri bogate pc piept, 
avînd În jurul gîtului un ' guler Încheiat asi
metric. In dreapta femeii este Înfăţişat un tî-
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năr, cu faţa ovală, nasul drept, geometric, pă
rul adu s pe frunte În striuri regu late, paralele. 
Poartă tunica şi sagum. 

Trăsaturile şi În genere expresia feţei celor 
doi derunqi sînt foarte asemanatOare, ceea 
ce rCZlI ltă rie dintr-o subliniere a Icgărurilor 
de rudenie, rie din man iera şi posibil ităţ i le 
scu lpturale ale pietrarului provincial .  

Din reprezentarea de pe registrul inferior 
nu s-a păstrat n imic. 

U n  caz aparte este prezentarea femeii  În 
stînga barbatului, cînd cunoscut este că pe 
tOare monumentele funerare femeia este redată 
În totdeau Il a În dreapta acestuia. S-ar putea ca 
aranjamenru l sa fie inversat În urma Împre
jurării că avem de-a face cu un tÎnar, poate 
copi l ,  rigurat dupa posibilitaţile modeste ale 
pletraru�ui .  Faţa bucălata, l ipsa bărbii, ş i  chiar 
expresia generala a figurii, evidenţiază inten
ţia redări i un u i tînăr. 

Can tul este ornamen tat cu un şarpe SI
n uos, la fel cu cel al ediculei de la nr. 1 .  

• 
1 7. Provine din colecţiile vechi ale Muzeu-

lu i  j udeţean Deva ( fig. 27) . 
Deva, Muzeul j L ldcţean. 
Piesă inedita. 
Starea de conservare buna, l ipseşte doar 

co llul  drept de sus. 
D imensiuni :  Înă lţimea 1 ,20 m,  lăţimea 

0,60 m ,  grosimea 0, 1 6  m. 
Lucrare În a l to-rel ief, din augit-andezit 

provenit din cariera romana de la Uroi. 
De formă dreptunghiulara, monumentu l În

făţişează pe una din feţe, într-o nişă prevă
ZlIIă cu un ancadrament Îngust, doua persoane 
În p icioare, aşezate pe profil atura de jos a 
n işei, mai lată aici, În formă de soclu. Femeia 
este Îmbracată 1n tullica dublă şi  mantie. 
Poarta coafură înaltă ,  cu cozi Înfăşurate pe 
creştetul capul ui ; restul parului este aranjat 
Într-o scrie de ondule şerpuitoare În j urul frun
Iii �i al reţei .  T n m ;na dreaptă , adusa la Înal 
ţ,imea pi �pt ll lu i, line o floare. Celui de-al 
do ilea person aj Îi l ipseşte partea superioară, 
din cauza ruperii colţului  drept al peretelu i . 
Bărbatul e·;te Îmbracat în t111'Iica, cu mÎneci 
l ungi, ÎnciI;să l a mijloc, peste care atîrnă în 
raţ.:1 co l ţ u rile în unghi ale unei mantii .  Ţine 
în mîna stînga un rOl'lllus. Cei. doi derunqi 
Îşi pun, reciproc, mîinile l ibere pe umeri. 

in  colţul stîng de sus, rămas În treg, se 
afla o scobi tură, regulat taiata (de 0,12  m) 
existentă fără Îndoială şi în colţul opus, des
timna a fixa cu scoabe piesa, ca perete din 
spate În corpul unei aediwla. 

• 
1 8 .  Provine din coleCţii le vechi ale Mu-

zeului  judeţean Deva (fig. 28).  
Deva, Muzeul j udeţean . 
P iesa inedi ta . 
Se păstrează numai partea superioară a 

monumentului .  
Dimensiuni le actuale: Înalţimea 0,47 111 , 

laţ imea 0,75 m, grosimea 0 , 1 5  m. 
Lucrare În  relief, din gresie. 
Tablă de forma dreptunghiu lară, pre�ă

zuta pe margini cu un chenar simplu .  In 111-
terioru l acestuia, pe Întreaga suprafaţă a les
pezii, Într-un spaţiu uşor adîncit, sînt repre
zentate figu rile a cinci personaje: trei adulţi şi 
doi copii, În planul doi. Din cauza spaţiului 
redus defunqii sînt redaţi Înghesuiţi . După 
fel u l  tratarii capilarurii (singurul criteriu de 
apreciere pos ibil) ,  se pare că dintre cei trei 
adulţi ,  cele doua persoane de pe margini sîn t 
de sex feminin, iat al treilea, cu mîinile aduse 
În faţa, ţinînd În stînga o cupa, este un bar
bat. In actuala stare de conservare cele trei 
persoane sînt pastrate de la mijloc în sus. Con
sideram că iniţial, aceşti defunCţi au fost re
prezentaţi În Întregime În timp ce În planu l 
doi au fost redate n umai  bustllrile celor doi 
copii,  restul fiind acoperit de personajele  din 
primul plan. 

Detaliile pr ivind înfăţişart>a figurilor ş i 
Îmbracamintea nu pot fi bine observate, relie
ful fiind tocit şi degradat . In tot ca1.lll ,  de
funCţii poarta haine taiate circular la gît , cu 
falduri bogate şi mÎneci lun gi. 

In  partea de sus a lespezii , se observă 
cîte o scobitură laterală pentru fixarea piesei 
În complexu l unei constrUCţi i .  Este vorba d ;  
peretele posterior a l  unei aediclIla, c u  imaginea 
defuncţilor pe faţa interioara. 

1 9 . Descoperire întîmplătoare din anul 
1 967, Î n  necropola aşezaril (fig. 29). 

Deva, Muzeul j udeţean . 
L. David şi L. Marghitan, Momtmeme 

seulpwrale de la Micia, În "Acta Musei Napo
censis", V, 1 968,  p. 128- 1 29, pl.  II fig. 1 .  

S-a păstrat numai partea d e  mijloc a mo
nUll1entului .  

Dimensiun ile :  Înallimea 0,29 m, lăţimea 
0,60 111, grosimea 0 , 1 3  lll . 

Lucrare În re l ief din grt>sie friabi lă. 
Cîmpu l  reliefat al monumen tulu i  este Îm

parţi t în două registre, ambele pastrate frag
mentar. 

în registru l inferior, despărţit de cel de 
sus printr-un chenar simplu, se pastreaza fi
gura unui  personaj masculin,  vă1.llt din profi l ,  
avînd În mîna dreaptă, ridicată deasupra capu
lui, o măciucă cu noduri - Hercule UcigÎl1d 
Hidra din Lema. 

In registrul de sus se pot vedea, În cen
tru, p icioarele unei mensa tripes, iar În dreapta 
ei un altar cilindric sau paralelipipedic, ser
vind pe unele monumente funerare ca suport 
pen tru o pîine. 

• 
20. Descoperire fortuita din necropola aşe-

zari i .  Provine din coleCţii le vechi ale Muzeu
lui (fig. 30).  

Deva, Muzeul j udeţean . 
Piesa inedita. 
Se pas trează sub forma fragmen tară. 
Dimensiuni :  Înăl ţ imea maximă, în actuala 

stare, 0,55 m, laţimea 0,40 m, grosimea 0,15  m. 
Lucrare În relief, În augit-andezit, din ca

r iera de la Uroi. 
Fragmenll l l  păstrat, i l ustrat pe una din 

feţe, este Împărţit printr-un chenar profllat 
orizontal în doua registre. Pe cel inferior se 
gaseşte o scena de coma jltIJebris. In jurul  
unei mese cu trei picioare (mensa tripes), În
carCata cu al imente, stau doi bărbaţi, aşeza\i 
central pe kline, şi o femeie În stînga, pe ka
thedra. In dreapta o servitoare, În p icioare. 

Trăsaturile sînt greu de descifrat din cau
za execuţiei şi a materialului  în care sîn t  lu
crate. Feţele ovale, ochii lipsi ţi de pupi le, cu 
globul ocular bine punctat, trădeaza o stare de 
rigiditate. Doua dintre personaje se pare că 
poarta barba. Păr u l  de pe cap este tratat în 
forma de calotă fiind tras peste urechi,  iar  
l a  cele doua personaje laterale este prins dea
supra capulu i  Într-un m ic coc. 

Reprezentarea din registrul superior l ip
seşte aproape în Întregime. Se observă doar 
partea de jos a p icioarelor unor persoane. 
Piesa face parte din peretele lateral stîng al 
une i aedicrtla, ceea ce rezul tă atît din propor
ţ ii le cît şi din prezenţa chenaru l u i marginal 
lat din partea dreaptă a lespezii, aşa cum o 
Întîlnim adesea la pereţii laterali ai unor ase
menea construcţi i .  

• 
2 1 .  Provine din necropola de sud-vest a 

localitaţii, descoperit cu p r ileju l  unor construc
ţii industr ia le (fig. 3 1 ,  32). 

Deva, Muzeul j udeţean .  
Piesă inedită. 
Monumentlll este spart în partea stînga 

sus şi foarte tocit. 
Dimensiuni: înălţimea 1 ,20 m, lăţimea 

0,55 m ,  grosimea 0 , 1 5  m. 
Monument În relief, lucrat În gresie. 
Suprafaţa este Împarţi tă în doua registre, 

desparţ i  te printr-o profil atură orizontala (fig. 
3 1 ) . In partea pastrata a registrul u i  de sus se 
afla reprezen tat un barbat, În faţa caruia se 
poate distinge o mensa l'ripes. Aman un tele 
scenei nu pOt fi desluşite. In registrul inferior, 
foarte tocit, se mai POt d istinge b tlsturile a 
doua persorrne, se pare un barbat şi o femeie. 

Pe u nu l din can tllrile lespezii de piatra 
se desfăşoara , pe toată lungimea, lujeri i  unei 
viţe de vie, cu frunze şi  ciorchini de struguri 
(fig. )2). 

Prezenţa cantu lu i  ornamentat, a bordurii 
l ate din dreapta pietrei, ca şi  existenţa unei 
scobitllri în col ţul din dreapta sus, arată ca 
această p iesa cO!a$t itu ia  peretele lateral stîng 
al unei aedicula Cl! imaginile drfuneţilor în in
teriorul constrUcţiei . 

• 

12 

22. Provine din coleCţ ii le vechi ale Muzeu
l ui (fig. 33) .  

Deva, Muzeul j udeţean .  
Piesă inedită. 

e păstreaza n umai partea super ioara <li 
mOll umen ndui.  

Dimensiuni :  Înalţimea 0,70 m ,  lăţimea 
1 ,05 m, grosimea 0 , 1 8  m. 

Lucrare în altorelief, În augit-andezit din 
cariera de la Uroi. 

Chenarul lat din partea de sus a 1110t1l1-
men tulu i  ar părea sa indice că fragmentll l  pro
vine din peretele posterior al unei aedicula. Pe 
l aturi un chenar s implu ,  uşor profi lat, de 
0,70 m. La stînga se gaseşte capul unei femei, 
cu coafura înalta, părul strîns În coc , fiind 
tratat În şuviţe paralele. La baza cocului, pe' 
creştet , s-a practicat un mic orificiu rotund. 
In  dreapta se află capul  unui bărbat cu barbă 
şi mustaţa . Parul ondulat formează la tÎmple 
doua intrÎnduri sau două goluri. Pe creştet se' 
remarca acel aşi orificiu ca şi la femeie, însă 
de dimensiuni mai mari. Feţele sînt prel unţJ" 
trăsatu rile regulate, ochi i  redaţi fară pupi la 

• 
23. Provine din colecţi i l e  vechi ale Mu-

zeul u i  (fig. 34).  
Deva, Muzeul  judeţean.  
MOt1llmellt inedit. 
Starea de conservare fragmen tară. Se păs

treaza n umai  un fragment din colţul drept su
perior. 

Dimensi u n i :  înălţimea 0,56 m, lăţimea 
0,60 m, grosimea 0, 1 4  m .  

Lucrare În relief d i n  piatra de calcar. 
Facea parte din peretele lateral drept al 

unei aedieula, avînd suprafaţa Împarţita în 
două registre, mărginite în dreapta de o bor
dura lata. Din registrul superior se păstrează 
partea inferioară a unui  călăreţ spre stînga. 
Sînt vizibile picioarele calu lu i  şi  extremitatea 
piciorului stîng al calăreţului.  In registrul de 
jos apare În profil un barbat, nud, fără barbă 
privind spre dreapta , cu muşchii b raţulu i dez
voltaţi. Mîna dreapta , Îndoita de l a  cot, este' 
Îndreptată lateral şi  adusă pe piept, ţinînd un 
obiect greu de identificat. In dreptul mîinii 
stîngi şi ceva mai jos pare că se observa o' 
piele de an imal. 

Pe can tul din faţă (ama) apare un motiV' 
vegetal foarte erodat. 

• 
24. Provine din colecţiile vechi ale Muzeu-

lui (fig. 35, 36) .  
Deva, Muzeul j udeţean .  
Piesa inedită. 
S-a pastrat fragmen taI' partea din colţ Ll1 

stîng inferior al peretelui. 
Dimensi u n i  : înălţimea 0,78 m, Iăţime<t 

0.52 lll, grosimea 0,13  m. 
Lucrare În rel ief din augit-andezir. 
Reprezinta un perete lateral stîng de aedi

Cltla, avînd ambele feţe ornamentate. 
Faţa in terioară pastreaza numai o porţiune' 

m ică din bordura lata, afl ata În partea dreaptă 
a peretel u i . In spaţiul uşor adîncit din interior 
(lăţimea de 0,34 m) este redat un personaj În 
picioare, privind în faţă. Se vede o parte din 
tunica defunctei şi un capat al şervetului  arun
cat pe u mar. în mîna dreaptă, lăsată de-a 
l ungu l  corpu lu i şi  uşor Îndepartată latera l ,  ţine 
de mîner o cY/.tmena cu Închizătoare mare. 
Mîna stînga, Îndoită d in cot, este adusă pe 
piept, cu palma Întinsa peste eşarra ce co
boară În ralduri bogate de pe umăr u l  drept.. 

Faţa exterioară a monumentll lu i ,  l ipsită dc' 
nişa şi chenar, este ornamentata pe toată su
prafaţa cu u n  motiv vegetal, format din vre
j uri de viţă, frunze şi ciorchin i de struguri .  

Cantu l din faţă este l ucrat în forma de 
coloană plată, neteda, cu postamen t, şi pro
b:lbi l eli cap ite l . 

• 
25. Provine din coleCţi i le  vechi ale Mu-

zeu l u i  (fig . 37). 
Deva, Muzeul j udeţean. 
Piesa inedita. 
Stare fragmentară de conservare. 
Dimensiuni: Înalţimea 0,40 m, laţimea 

0,54 m, grosimea 0, 1 2  m. 
Lucrare În relief din augit-andezi t. 
Piesa facea parte din peretele posterior 

a l unei aedicula. Sînt redate figurile a doua 
personaje :  În stînga o femeie, îmbrăcata în tIt
l1ica l unga şi mantie. Un capat al mantiei co-
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boară de-a lun!\ul  braţ u l u i  drept, Îndoit din 
cot şi adus pe piept, Înfăşu rJndu-se În ch ip de 
eşarfă şi lăsînd mîna În care ţine un măr desco
perită. 1n dreapta se află un bărb:u În t/ll1ica 
şi man tie deasupra, prinsă pe umărul drept C11 
fibulă rotundă . Imbrăcămintea ambilor defunqi 
cade În pliuri bogate şi regulate . Capetele nu 
se păstrează. 

• 
26. Provine din necropola de est a aşe-

zării, fiind descoperit cu ocazia unor construc
ţii industriale (fig. 38). 

Deva, Muzeul j udeţean . 
Piesă ined ită . 
Se pă trează un mic fragment . 
Dimens iun i : Înălţimea 0,29 m, lăţimea 

0,46 m, grosimea 0 , 12  m. 
Executat În augit-andezit din cariera de 

la  Uroi. 
Fragmentul provine probab il din peretele  

posterior al unei aedicula. Pe marginea supe
r ioară se păstrează un chenar lat, uşor profi lat. 
Tn j umătatea stîngă a peretelu i este redat 
capul  unei femei, cu faţa puternic erodată, cu 
păru l umflat În părţi şi sus, coborînd spre 
umer i sub formă de şuviţe paralele. 

• 
27. Provine din coleCţiile vechi a le  Muzeu-

l u i  (fig. 39) . 
Deva, Muzeul judeţean. 
P iesă inedita. 
Se păstrează un fragment din partea in

fer ioară a monumentului. 
Dimens iun i : înălţirnea 0,63 m, lăţimea 

0,34 m, gros imea 0,2 1 m. 
Lucrat În travertin. 
Feţele nu sînt ornamentate. Pe cant apare 

un chenar profilat simplu, decorat În interior 
cu vrej, frunzr de viţă ş i  ciorchine. Aparţine 
unui perete lateral, care făcea probabil parte 
din categoria ediculelor cu pereţii neornamen
taţi, sau fip,uraţia Începea foarte de sus, lăsînd 
În partea de jos un spaţiu mare nelucrat. 

40). 

• 
28. Descoperit În necropola aşezari i  (fig. _ 

peva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedită. 
Se păstrează un fragment din partea in

fer ioara a monumenrulu i .  
Dimensiuni: Înălţimea 0,59 m, lăţimea 

0,37 m, grosimea 0 , 1 4  m. 
Lucrat În piatră de calcar. 
Feţele sînt neornamentate. Pe unul din Lan

turi apare un chenar simplu profilat, În in te
riorul caruia se găsesc frunze de iederă stili
zate. 

Piesa reprezintă peretele lateral al unei 
aediwla. 

Postamentc de aedicula 

29. Piese inedite, provenind din necropo
lele aşezării. 

Deva, Muzeul judeţean. 
Două se păstrează în întregime şi un lI1 în 

stare fragmentară. 
Dimensiuni: a) 1 ,30X O,62 X O, 1 5  m; b) 

1 , 1 2 X O,75 X O, 1 8  m; c) 0,48 X O,58 x 0 , 1 4  m. 
Executate În augit-andezit din cariera de 

la Uroi .  
Toate cele trei postamente s�nt de formă 

dreptllnEhiulară simpla, fara profi latură . Ele 
corespund ca dimensiuni cu proporţ ii le con
statate la ediculele funerare. 

lliese provenite din regiunca hunedorea-
nă, evcntual chiar Micia 

30. Provine probabil de la Micia, (fig. 41) .  
Deva, Muzeul judeţean . 
Gr. Florescu, J mOllumenti !unerari romani 

della "Dacia Superior", în "Ephemeris Dacoro
mana" , IV, 1 930, p. 83, fig. 7. 

Starea de conservare este relativ buna. 
Dimensiuni :  Înălţimea 1 ,05 m, lăţimea 

0,60 m, grosimea maxima 0,1 5  m. 
Lucrare În relief, din gresie. 
Lespede de piatră dreptunghiulara, cu o 

bordură lata pe marginea dreaptă (0,1 8  m), 
avînd reprezentată Într-o nişa un personaj fe
minin, În picioare, În tUl1ica ce-i ajunge pÎna 
la glezne, deasupra cu o stola scurta. Parul 
bogat, în forma de calota, este tras peste 

urechi. Mîin ile sînt aduse pe p iept, În dreapta 
ţine un pahar. Femeia stă pe bordura la ta de 
jos a pietrei, care serveşte mai degrabă ca 
postament al reprezentări i  decît ca ancadrament 
propriu-zis. Pe un alt piedestal o mensa tripes, 
pe care sînt redate vase şi al imente. 

Deasupra scenei de mai sus, pe Întreaga 
laţime a nişei, se desfaşoara o ghirlandă de 
frunze (serta), cu o rozeta În mijloc . 

Un a din marginile Înguste (anta) este Îm
podobită de jos pînă sus cu lujeri de vilă de 
vie, I runzr şi ciorchini. 

Piesa forma peretele lateral stîng al unei 
aedicula, avînd un orificiu pentru Îmbucarea 
p iesei, prin tr-o scoabă, de peretele din spate 
a l  constrUCţiei. 

• 
3 1 .  Provine probabil de la Micia. 
Piesa se află În Muzeul de istoric nlaj 

(fig. 42). 
Dan lsac, MOnltmente funerare romane in 

Muzeul oraşului Blaj, În "Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, Series Historia " ,  f asc. 1, 1 970, 
p. 1 1 - 1 3 , fig. 1 .  

Peretele este rragmentat În doua. 
D imensiuni : ÎnăI\imea 1 , 1 7  m, Iă\imea 

0,60 m, grosimea 0, 1 6  m. 
Lucrare În relief, din augit-andczit, d in 

cariera de la U roi. 
Dupa marginea din dreapta şi orificiul de 

prindere vizibil pe muchea de sus, avem de-a 
face cu un perete lateral stîng de aediculă. 
Suprafaţa peretelu i este împarţi ta În două re
gistre printr-o bară profilata (înaltă de 0,05 m). 
In registrul superior (0,75 m) este reprezentată, 
În altorelief, o pereche În picioare. La dreapta 
femeia, cu parul Împărţit cu cărare la mij loc 
şi ridicat În creştetul capului într-un coc. In 
urechi are cercei. Este Îmbracată În tl/.llica 
lungă, deasupra cu palla. Tn mîna stînga, În
doită din cot, ţine un măr. Barbatul are parul 
adus pe frun te, poartă barbă şi mustaţi . Este 
Îmbrăcat În tunica scurtă pîna la genunchi şi 
deasupra o mantie, petrecută În faţa peste an
tebraţul stîng, avînd un colţ cu franjuri. In 
mîna stîngă, Îndoită de la COt şi adusa spre 
piept, ţine un volumen (după D. Isac, măr). De 
deget are atîrnat un lanţ, lucrat în formă de 
torqltes. 

In registrul inferior este redat un cal În 
galof' spre stînga, cu coama bine lucrata şi 
gÎtu exagerat de Îngroşat. 

ACOIJel'iş de aetlicula 
32. Descoperit la sud-est de oraşul Deva, 

în necropola unei Villa rustica, Împreuna cu 
un leu şi alte vestigii funerare (fig. 4 3) .  

Deva, Muzeul judeţean. 
Piesă inedită. 
Starea de conservare slabă, suprafaţa mo

numentului fiind tocita şi  erodata. 
Dimensiuni :  înălţimea maxima, inclusiv 

postamentul pentru coronament, 0,45 m, lun
gimea totala a faţadei 1 ,35 m, lăţimea 1 ,07 111, 
deschizatura arcului  de boltă 0,65 m, adîn
cimea bolţii 0,85 m, Înalţimea interioară a 
bolţii 0,30 m. 

Lucrarea este execu tată În piatra de cal
car din cariera romană de la  Carpiniş. 

Face parte din categoria acoperişurilor de 
aedicula cu bolta , executat dintr-un singm bloc 
de piatra. Partea superioară , În două ape, are 
creasta mediana bine marcată. Deşi d istruşi 
În buna parte, se constată În cele două col
ţuri din faţa, prezenţa leilor culcaţi pe l abe, 
iar în colţurile corespunzăto:ue din spate, acro
terele em isferice. 

In punctele cele mai înalte ale acoperi
şului este prezent nelipsittll postament (0,32 X 
0,26 xO,05 m), preVazut cu orificiu la mijloc, 
destinat susţinerii şi fixării coronamenrului. 

Faţada arcului de bolta, puternic erodata, 
este ornamentata În partea de sus şi lateral cu 
cîte o rozetă frumos concepută. Se pare că 
aceste rozete erau aplicate pe fundalul unui 
ornament vegetal. Arcul de boltă este margi n it 
de o profilarura geometrica, regulată . 

POTAISSA 
Pereţi tie aedicula 

33. Descoperit pe platoul castrului legiunii 
a V-a Macedonica (fig. 4 4). 

Turda, Muzeul de istorie. 
]. F. Neigebaur, Dacien. Aus den Ober

resten des klassischen Altherwms mit besond. 

14 

Riicksicht auf Siebm!Jiirgc/'l, Braşov, 1 85 1  ş i  
] .  Oehler, Âmike Dcnkmăler in  Sicbcnbiirgm, 
În "Jahreshefte des Osterreichischen Archăolo
gischen Institutes" ,  V, 1 902, p. J 03-105,  fig. 2 1 ;  
I .  M i u'ofan ş i  L. Ţeposu , O aediwla fltnerară 
de la Potaissa, În "Acta Musei Napocensis" .  
VII,  1 970, p. 533-534 , fig. 3 ;  M. Jud� şi 
C. Pop, Monumcnte scnlptrtralc romal1e în MIt
zeltl de istorie Tltrda, 1 972, p. 7, pl. J .  

Stare de conservare buna. Lipseşte colţt l !  
superior stîng. 

D imensiuni : Înălţimea 1 ,35 m; laţi mea 
0,74 m, !;rosimea 0,1 5  m. 

Lucrare În rel ief, din p iatra de calcar. 
Con sti tu ia peretele posterior al unei aedi

c/tla avînd pe muchea superioară două ori ficii 
de fixare . Pe toată suprafaţa pietrei s-a prac
ticat o n işa, Încadrată lateral de u:, chenar În
gust, profilat, iar sus şi jos de un chenar ceva 
mai lat.  Este reprezen tata scena banchetului  
funebru, vădind acelaşi sti l  de exeCUţie c a  al 
pereţi lor de aediwla de la Luncani şi al pere
telui poster ior pastrat În Muzeul de istorie al 
Transi lvan ie i din Cluj (fig. 44 ,  45-47) .  Pe o 
kline cu picioru l frumos scu lptat sînt redate 
busturile a patru bărbaţ i , În tr-o postură iden
tică : aşezaţ i  În semiprofil, pr ivind În faţă, 
ţinînd în mîna stîngă adus:1 pe piept cîte o 
cupă tronconică. TOţi poarta tunica manicata, 
ta iată drept la gît şi mantie ce formează p l iuri 
bogate. Paru l este tratat În ondule. In afara 
de pri m u l  din stînga, ce pare a fi ma i tÎnar, 
ceilalţi au barba şi mustaţă. In dreapta, pe 
kathedra Înalta , stă o femeie, cu faţa Întoarsa 
de asemenea spre privitori . Păru l , Împarţi t cu 
cărare la mijloc, cade În două ondule mari pe 
frunte, fi ind adus spre spate. Pe creştet are un 
fel de boneta, iar în urechi cercei globular i. 
Este Îmbracata Într-o wnica mallicata, rascroita 
rotund la gît, Înch isa În faţa, fără fald ur i . ! n 
mîna stînga, Îndoită din cot, ţine un rhytol7. 
In faţă o mensa tripes, Încarcată cu mîncăru ri ,  
iar jos o cista mystica, Încadrată de două ul
cioare metalice, cu toartă supraÎnalţată. Bustu
riIe personajelor sînt executate în altorel ief, În 
timp ce restul obiectclor, legate de banchem l 
funebru, În relief plat. 

• 
34. Tncastrate În zidul fostul ui conac de 

la Luncani, piesele au fost semnalate În 1952 
de prof. I .  1. Russu, şi  au intrat În 1 966 În 
colecţi i le Muzeului de i storie din Turda. Au 
fost aduse l a  Luncani de la  Potaissa (fi!-\. 45, 
46). 

Turda, Muzeul de istorie. 
L. David-Ţeposu, În Romer in Rumănicn, 

1969, p. 253, nI'. G. 130;  I .  Mitrofan şi 
L. Teposu, O aediC/ila flmerară de la Potaissa, 
În " Acta Musei Napocensis" , V I I ,  1970, 
Pa

' 531 -536, fig. 1-2; M. Jude, Aediwla de 1, Llmcani, În "Apulum", IX, 1 97 1 ,  p. 547-
5 52, fig. 1 şi 2; M. Jude şi C. Pop, Monu-

. mente sculpt,urale romal1e în Muzeul de istorie 
Tlmla, 1 972, p. 1 1 - 1 2 ,  pl.  V I I ,  1 şi 2. 

Stare de conservare buna. 
Dimensiuni: peretele posterior, Înal ţ ime 

1 ,38 m, laţime 0,60, grosime 0,1 3  m; peretele 
lateral drept, Înălţime' 1 ,38 m, laţime 0.46 m, 
grosime 0,1 3  m. 

Lucrare În relief, d in piatra de calcar. 
Pe peretel e  posterior (fig. 45) este repre

zentata scena banchetll iu i  funerar. In stînga, pe 
kathedra cu spatarul Înalt, imitînd un scaun 
din papură Împletita, stă o femeie, aşezata În 
profil, privind În [aţă. Urmeaza o kline, cu 
piciorul frumos sculptat şi spetraza arculta, 
pe care stau doua femei şi un barbat. In faţa 
patului se gaseşte o mensa tripes, Încărcată cu 
mîncăruri. In treaga scena este cuprinsa Într-lUI 
spaţiu uşor adîncit, marcat În partea superi
oară de un chenar ( lat de 0,06-0,08 m), iar 
lateral de cîte o margine relief ată Îngusta. 
Capetele personajelor sînt executate În alto
relief, iar restul În relief plat. Barbatul pOarta 
barba stufoasă, mustaţa şi părul tuns scurt . Este 
Îmbrăcat Într-o tunica taiată drept la gît, ce 
formeaza cute adînci şi late pe piept, iar dea
supra o man tie cu mar!;inea În forma de rever 
răsfrÎnt în partea stînga. In mîna stînga , care 
iese de sub mantie, ţine o cupa tronconică. 
Cele trei femei sînt tratate în aceeaşi maniera, 
cu parul Împărţit cu cărare la mijloc şi strîns 
spre ceafa, lasînd urechile libere. Pe cap au 
o bonetă dintr-un material subţire, care lasa 
sa se vada forma pieptanaturii. Tn urechi poartă 

http://patrimoniu.gov.ro



38 

40 

42 
4 1  

45 

46 

http://patrimoniu.gov.ro



cercei pandantivi, cu capătul globul ar. Sînt 
îmbrăcate în tunici lungi, drapate ca şi tunica 
bărbatului, iar deasupra poartă . pal/a. Mîinile 
stÎngi nu se văd, fiind acoperite de faldur i le 
mantiilor, iar în dreapta ţin cîte un obiect 
simbolic :  un măr, femeia plasată imedirtt lîn�ă 
bărbat şi cîte un porumbel celelalte. Ca amă
nunte stil istice, 1. Mitrofan şi L. Ţeposu (op. 
cit., pag. 533) remarcă gîtul lung, urechile 
rotunde, feţele late, mîini cu degete lungi şi  
nervoase, îndoite, redarea atentă a detal iilor 
ornamentale de pe mobilier. 

Peretele lateral (fig. 46) are în stînga o 
margine de 0,15 m, nelucrată, despărţită de 
partea cu scena figurată printr-o mulură pu
ternic profilată. Suprafaţa peretelui este Îm
părţi ta în două registre. In cel superior apare 
b ustul unei femei piept:Înată şi  îmbrăcată la  
fel  ca femeile de pe peretele posterior. In mîna 
dreaptă, care iese de sub mantie, ţine un măr. 
In registrul de jos este reprezentat un camil/us, 
cu barbă şi mustăţi , îmbrăcat cu tunica scurtă, 
Încinsă mai jos de mijloc. In mîna dreaptă, 
Întinsă de-a lungul corpului, ţine un ulcior de 
tOana, iar cu stînga, adusă pe piept, prinde 
un capăt al şervetului  cu franj uri ce-i atîrna 
de pe umăr. 

• 
35 .  Loc de provenienţă necunoscut. Pro

babil că a fost adus de la Potaissa. Se află 
la Cluj , În Muzeul de istOrie al Transilvaniei 
(fig. 47). 

Gr. Florescu, I monumenti funerari del/a 
"Dacia Superior", În "Ephemeris Dacoromana", 
IV, 1930, p. 87, fig. 14; A. Bodor, Un nou 
monument funerar de la Gilău înfăţişînd ban
chetlel funebru, în Omagiu C. Daicovicitt, 
1960, p. 44,  fig. 1 ;  1. Mitrofan şi L. Ţeposu, 
O aediwla funerară de la Potaissa, în "Acta 
Musei Napocensis" , VII, 1970, p. 533-534, 
fig. 4. 

Se păstrează numai partea superioară a 
monumentului.  

Lucrare în relief pronunţat, din piatră de 
calcar. 

Dimensiun i : Înălţimea 0,53 m, lăţimea 
0,59 m, grosimea 0,12 m. 

In dreapta se vede speteaza arcuită de la  
kline, iar în faţa ei ,  mai jos, tăblia de la 
mensa tripes. Pe kline, în dreapta, stă u n  bar
bat, cu barbă şi mustaţă; parul tăiat scurt, 

este adus pe frunte. Poartă o tunica, răscroit..:t 
drept la git, şi o mantie ce atîrnă de pe umă
rul stîng, În falduri bogate. Mîna dreaptă nu 
se vede. Cu mîna stîngă, care iese de sub 
mantie, ţine o cupă. La stînga se vede speteaza 
kathedrei, pe care stă o femeie, privind În 
f aţă. Părul, tratat în şuviţe paralele, este Îm
părţit cu cărare la mijloc şi strîns la spate. 
In urechi are cercei pandantivi globulari. Creş
tetul capului este acoperit de un văI ce cade 
pe umeri. Faţa lata, rotunda, cu buze groase, 
nasul m utilat, gîtul sCUrt şi ţeapan, ca şi la 
celelalte personaje. Este Îmbrăcată într-o tunica, 
tăiată drept la gît , formînd falduri late, ver
ticale, pe piept, şi palla deasupra. Mîinile n u  
s e  vad. Intre parinţi , aşezat tOt p e  kline, un 
băiat cu parul scurt, buclat, şi faţa rotun'dă, 
Îmbrăcat în tunica şi mantie, prinsă pe umă
rul drept cu o fibulă rotundă, Formînd la gît 
un guler. Mîna stîngă nu se vede; În dreapta, 
îndoită din cot şi adusă În faţă, ţine un cior
chine de strugure. 

TOţi cei care au publicat acest fragment 
îl considera ca făcînd parte dintr-o stelă fune
rară, Însă forma nişei, lăţimea şi grosimea 
plac ii, p recum şi cele două orificii laterale de 
fixare de pe muchea de sus, ne determină 
sa opinam pentru un perete posterior de aediwla 
funerară . Tehnica şi stilul de execu\i,� coincid 
cu acela de pe aedicula de la Luncani, suge
rînd acelaşi meşter. La aceasta se adaugă di
mensiunile aproape identice ale fragmentului 
din Cluj cu acelea ale peretelu i posterior de la 
Luncani :  0,59 m lăţime, comparativ cu 0,60 m 
la Luncani şi 0,12 m. grosimea, comparativ 
CIt 0,1 3  m l a Luncani. Identic este şi modul 
de redare al nişei, încadrata de o margine În
gu�tă pe părţile laterale şi ceva mai Iată sus, 
cu cîte o crestătură ce pleacă din colţul de 
sus pînă la capetele personajelor, creînd sen
zaţia de profunzime . 

36. Provine din necropola  aşezării (fig. 48). 
Turda, Muzeul de istorie. 
1. 1. Russu şi Z. Milea, Materiale epigrafice 

şi sw/ptttra/e în Muzeul raional Tllrda, în "Pro
bleme de Muzeografie", 1964, p. 27-28, 
nr. 16, fig. 16;  C. Pop şi T. Soroceanu, Cîteva 
stele familiale din Dacia Superioară, în "SCIV", 
1 9, 2, 1 968, p.  353; L. Ţeposu Marinescu, 
Despre originea unor tipuri de monumel7te fll
nerare din Dacia Superior, În "SCIV", 23, 2, 
1 972, p. 220; M. Jude şi C. Pop, Monumellte 
sw/ptltra/e romane în Muzeul de Istorie Turc/a, 
1 972, p. 4, nr. 5, pl.  IV. 

Se păstreaza întreaga piesă, fragmentata 
Însă În patru bucăţi. 

Lucrare În altorel ief, din gresi� crtlca
roasa. 

Dimensiuni : Înălţimea 1 ,50 m, laţimea 
0,64 m, gros imea 0,20 m. 

Alcatuia peretele posterior al unei aedicu/a 
funerare . In partea de jos s-a lasat o poqiune 
nelucrata . Personajele sînt redate Într-o nişă 
puţ in adîncă , capetele lor depăşind marginea 
superioară. Pe muchea de deasupra, în ambele 
colţuri , s-au practicat două orificii de prin
dere. In stînga apare o 'femeie, cu părul des
părţit cu carare la mijloc şi răsucit în şuviţe 
ce coboară pe umeri. Trasaturile Femeii nu se 
mai disting . Este Îmbrăcată în tltnica lungă 
p}nă la pămînt, cu pliuri unghiular.e pe piept 
ŞI drepte, tubulare, In partea de JOS. Deasu
pra o palla, ce acoperă braţele şi ajunge pînă 
la genunchi. Mîna dreaptă, adusă pe piept, iese 
afară de sub cutele mantiei, fiind aşezată pe 
an tebraţttl mîin ii stîngi . J n dreapta se gaseşte 
un bărbat, cu părul scurt, buc lat , barbă şi 
mustaţă. Poarta tunica scurtă, cu pliuri oblice, 
cu mÎneci lungi, încinsă la mijloc . Mantia este 
prinsa pe umarul drept cu o fibula mare, 
rotundă, şi coboara în spate pînă la j umăta
tea pulpei. Mîinile sînt aduse pe piept. In stÎn'ga 
ţine un vo/umen. 

Intre cei doi parinţi este Înfăţişată o fe
tiţă, cu parul scurt, cîrlionţat, îmbrăcata la fel 
ca şi femeia. In mîna dreaptă, ieşind de sub 
curele man tiei, ţine două crotale sferice, legate 
cu o cureluşă, agăţată probabil de mînă. 

37. Provine 
"Dealul Cetăţii" , 
(fig. 49, 50). 

• 
din necropola aşezam de pe 
unde se găsea castrul legi unii . 

Turda, Muzeul de istorie. 
I. 1. Russu, Descoperiri arheologice la 

Potaissa, În "Anuarul Institutului de Studii 
Clasice", III ,  1 94 1 ,  p. 319-32 1 ,  fig. 1 a şi b. 

Lipseşte partea inferioară a monumentului .  
Dimensiuni : înălţimea 0,83 m, laţimea 

0,47 m, grosimea 0 , 13  m. 
Lucrare în relief, din piatră de calcar.  
Ambele feţe sînt sculptate. Cantul din faţa 

este lucrat În forma de coloană, cu fusul ne
ted. Capitelu l este rupt, mai pastrÎndu-se o 
profilatură din baza sa. 

1n stînga peretelu i interior ( fig. 49) este 
Iăsata o margine l ată, profilată, avînd deasupra 
un ori fic iu de fixa re . In spaţiul adîncit, cu
prins în tre marg inea din stînga şi cea îngusta 
din dreapta , este reprezentată o femeie tîn ără , 
cu faţa J11utilată şi păr Jung, îngrijit piepta
nat, cu carare la  m i j loc , redat în şuviţe para
lele; deasupra urechilor, de o parte şi de alta 
a capului, formează doua cute adînc i , orizon
tale. Este Îmbrăcata Într-o tunica, ale cărei 
p l iur i se văd la gît, ş i  o mantie lungă pînă 
la glezne. In mîna stîngă, adusa pe p iept, cowl 
in trînd În spaţiul re7.ervat margin i i, ţ ine  un 
fruct. Mîna d reaptă nu se vede. 

Peretele exterior (fig. 50) conţine Într-o 
nişă arcuită tot o figură feminina, cu faţa şi 
mai erodată, din care se distinge numai bărbia. 
Pe creştet are un văI, ce face un p l iu pe umeri, 
coborînd lateral spre spate. Este Îmbrăcată În 
h aină lunga . Cu mîna stîngă, 11ltmsa de-a 
lungul corpului şi adusă în faţa, ţine un pl iu 
al tunicii. Mîna dreap tă nu se d istinge. Pare 
să fi fost de asemenea adusă în faţă, ca şi cea 
stînga . 

• 
38. Descoperire întîmplătoa,re (f,ig. 5 1 ). 
Bucureşti, Muzeul de istorie al R. S. Ro-

1l1ânl:1.. 
E. Bujor, Momtmente arheologice de la 

Potaissa , În "Apulum" VI, 1 967, p. 1 95-198, 
fig. 6.  
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Păstrat fragmentar, lipseşte partea de sus 
şi cea de jos. 

Dimensiun i : înalţimea 0,86 m, lăţimea 
0,70 m, grosimea 0, 1 0  m. 

Lucrare în relief, din piatră de calcar. 
Monumentul are forma unei lespezi drept

unghiulare avînd pc faţa cu relieful , în partea 
dreaptă, o bordură lata. I'ăcea parte din pe
retele stîng al unei aecliclIla. 

Suprafaţa este împărţită printr-un chenar 
orizontal profi lat În două registre : în cel su
perior este În faţişată o persoana feminină îm
brăcata Într-o haină dreaptă, lungă, cu o tivi
tură dublă În faţa. Partea de la m ij loc În sus 
a figuri i nu se mai păstrează . 

In registrul inferior este reprezentat Attis, 
rezemat cu palma mîinii stîngi şi cu cotul 
�reptei pc , �ast.?nu.1 curb de pasto;- (pedum), 
mtors CU C i rj a  111 JOS. Este redat dll1 faţă, cu 
bărbia spri ; inită În pumnul mîinii drepte. Aple
cat puţin spre stînga şi cu capu l lăsat uşor În 
jos, m imeaza o atitudine de tristeţe. 

. Ca Î.mbrăcamin te poarta tradiţionalele veş
m1l1te one.ntale : pe cap v "bonetă f�igian�'� de 
su� c�re le� pletele p�na l?e umen; hama cu 
Il!meci lungi, In faldufl obbce pe piept şi vef
t�ale în p:rtea de jos, �e sub care. atîrnă 
camaşa p1l1a la genunch i ; pantalol11 lungi 
(bracae). Pe spate îi atîrnă o mantie cu glugă 
(cucullus), vizibilă pe relief, În partea din 
dreapta, . legata în faţă cu un cordon, terminat 
cu un cIUcure. 

Sys, deA o l?arte şi de alta a lui Attis, 
este figurat 111 stinga un nai, iar În dreapta un 
delfin. 

Din parţile laterale ale monumentului nu 
lipseşte nimic, cum se afirmă în lucrarea CI
tată. 

• 
39. Provine din tr-o descoperire fortuita, 

fără a putea preciza locul descoperirii (fig. 52). 
Bucureşti, Muzeul de istorie a l  R. S.  România. 
E. Bujor, Monumente arheologice de la 

p'otaissa, în "Apulum" , VI, 1967, p. 193-195, 
fig. 4. 

Se păstrează numai jumătatea stîngă de 
sus a monumentului. 

Dimensiunile actuale: înălţimea 0,82 m, lă
ţimca 0,66 m, grosimea 0,18 m. 

Lucrare În relief, din p iatră de calcar 
friabilă. 

Lespedea a format peretele lateral drept 
al unei aedicula. Pe una din margini se observa 
chenaru l  vertical lat şi locul de racordare al 
piesei la peretele din spate al constrUCţiei. 

Reprezentările sculpturale sînt Înscrise În 
două registre: În cel inferior este înfăţişat ban
chetul funebru. In faţa, la mijloc, se găseşte o 
mensa tripes, avînd În jur defunctul şi familia 
acestuia. Defunctul este redar întins pe klille 
şi rezemat În cO lu l mîinii stîngi , în timp ce 
cu dreapta, ridicata În sus, ţine o cunună . Jn 
dreapta defunctului culcat se observă o a doua 
persoană, care îşi sprijină mîna dreaptă pe 
umarul lui stîn g. 1 n stînga jos, la Înălţimea 
mesei, este înfăţişată o a treia persoană o 
femeie, şez;nd pe o kathedra. Rel ieful, deos�bit 
de erodat, nu perm ite observarea mai de 
aproape a figu rilor. 

T n registrul de sus, despărţit de cel in
ferio.r prin�r-un chenar simplu, orizontal , se pot 
deSCifra In dreapta fragmentului actual 
al peretelui , iniţial în partea de mi iloc , 
o gh irl andă arcuită de frunze, serta avînd În 
spaţiul închis de arcul acesteia o rozetă de 
dimensiun i mari. Se pare că şi ghirl anda cra 
ornamentată cu rozeta. A lătu ri, spre stînga, 
se obser�ră un cap de bou şi, În continuare, 
pe margme, o a doua ghirlandă, formată din 
rozete succesive, în poziţie verticală. Consi
derăm că în juma tatea dreaptă a acestui re
gistru se aflau aceleaşi elemente ornamentale 
ca şi în cea stîngă. 

Tn lucrarea citată, monumentul este socotit 
un fragmen t de stela funerară . 

• 
40. Descoperire fortuită, făra a se putea 

preci za locul  de provenienţă (fig. 53) .  
Bucureşti, Muzeul de istorie al  R. S. România. 
E. Bujor, Monumente arheologice de la 

Potaissa, în "Apulum", VI , 1 967, p.  198, 
fig. 5 /4.  

Se păstrează numai partea centrală a pe
retelui. 
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D imens iun i : înălţ imea 0,46 m, lăţimea 
0,47 m, grosimea 0, 1 2  m. 

Lucrare În relief, din piatra de calcar. 
Constituia probabil peretele lateral drept 

al une i aedicula. Latura stîngă este fragmen
tată. Se văd doua personaje de la tal ie pînă 
mai 'jos de genunchi. In stînga, o [en1eie cu 
rochie simplă, fara falduri, deasupra careia 

pOarta o pal/a, Încinsă �a tal i� cu t�n cord03 
lIlgust. In dreapta, un barbat III Ltl7UCa scur ta, 
probabil încinsă l a  mijloc, şi mant ie. Un colţ 
al mantiei cade în faţa, avînd la  capete doi 
ciucuri . In picioare poar tă ciorapi de lîna sau 
pîslă, ce ajung pînă la gen unch i, unde formează 
două pl iur i circulare. De ob ice i , asemenea cio
rapi erau îmbrăcaţi deasupra u nor pan talon i 
sl rÎm\ i .  

• 
4 1 .  Provine din nccropola aşezării, ( fig. 54, 

55) . 
Turda, Muzeul de istorie. 
1 .  1. Russu şi  Z. Mi lca, Monumente epi

grafice şi swlpl'urale În Mltultl raio17al Turda, în "Probleme de Muzeografie" , 1 964,  p. 29-30, 
fig. 18 a, b;  M. Jude şi C. Pop, MOllltlnente 
swlpt1lrale romane În Muze/tl de istorie Tu,rda, 
1 972, p. 1 2-13,  p l .  V I I I ,  1 - 2 .  

Lipseşte unu l  d in  colţuri le  de sus  şi partea 
de jos a piesei. 

Dimensiun i :  Înal ţimea 0,65 m, laţimea 
0,50 111 , grosime 0,1 3 m. 

Lucrare în relief, din piald de  calcar, 
avînd ornamentate ambele feţe. 

Reprezintă un perete lateral drept de aedi
mla :t căru i faţa interioara ( ri . 54)  :tre o 
ma rgine Iată, lasată nelucrara, pen lru prinde
rea la peretele din spate . Sînt reda le doua personaje În picioare, ţinîndu-se de mînă, probab il 
soţ-soţie. în stînga, femeia, cu păru l adunat Î n  
creştelul capulu i  Într-un "coc", îmbrăcată în 
tunica ş i  palla, bogat drapate. Cu mîna dreap lă 
line pe piept eşarfa ce trece peste umeri .  I n  
dre:t pta u n  ba rbat c u  barbă ş i  par tllns  scurt ,  
cu tunica pînă la genunchi , Încinsă pesle mi j
loc. Cu mîna stîngă, adusă pc p iepl, prinde 
un capăt al şervetu l u i  aruncat peste umăr. Fe
ţele fiind foane erodate, trăsăturile nu se mai 
disting. 

Pe faţa exterioara (fig. 5 5), În stînga, este 
reprezen tată o femeie care toarce. Bustlll şi 
capul  l ipsesc . Este Îmbrăcată Într-o haină l ungă, 
pînă la pămîn t, cu Falduri  bogale, rea l izate 
prin l in i i  paral ele şi pUţ in oblice. Deasupra 
purta probabi l  stola pînă l a  genunch i .  Mîna 
dreaptă, În tin ă de-a l ungul corpu lu i, ţine fusu l,  
de la  care porneşte u n  fir în d iagonală pre 
mîna stîngă , aflată probabil la n ivel u l  p ieptu
lu i .  Yn stînga, un cop il nud,  redat d in profil, 
care ajunge pînă aproape de m ij locu l  femeii. 
Mîna sa dreapta este în tinsă de-a l ungul corpu
lui, iar stînga r id icata , într-un gesl de sol icitare . 

• 
42. Provine din necropola aşeză rii  ( fig. 56). 
Turda, Muzeul de istorie. 
M. Judc şi C. Pop, Monumente sculptlt

Tale romane În Mltultl de istorie Tltrda, 1 972, 
p. l e- l ! ,  p l .  V I / l .  

Dimensiuni : îna l ţ imea 0,26 111, lăţ imea 
0,28 m, grosimea 0, 1 9  m .  

Lucrată î n  calcar , se păstrează o porţi u n e  
d i n  partea superioară slÎngă. 

Provine din peretele posterior al unei 
aeeliwla ClI  imagi nea personajelor redată În în
tregime. Reprezin tă partea stîngă a re l iefulu i, 
pe care se păstreaza capul unei femei, cu ochii 
mari, rotunzi şi  cu fa l a  dete riorată . A re o piep
tana t l ira s implă, parul fiind Împărţit cu cărare 
l a  mij loc . In urechi cercei globulari, iar pe 
creştet un velamen. Fizionomia este asemăna
toare cu cea a femeilor de pe pereţii de aedi
Ctt.lct de h Luncani (Potaissa) . 

• 
43, Provine din nccropola aşezării (fig. 5 7).  
Turda, Muzeul de istorie. 
M. Jude şi C. Pop, Monltmente sculptu

ralel romane În Muzcl,tL ele istorie Turda, 1 972, 
p. 8-9, nr. 4, pl .  I I I /2 .  

Se  pastreaza n uma i o pOrţiune din partea 
centrală a peretelui.  

D imens iun i : înăl ţ imea 0,43 m, lăţimea 
0,35 m, grosimea 0, 1 2  m. 

Lucrare în al torelieF, din piatră de calcar. 

. � Scara la care sîn t redate personajele in
ebea faptu l că figu ra defuneţilor apa rea în 
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în tregime, exact ca la pcreţii posteriori de 
aedic/t/a. De altfel şi modul de dispunere a 
persoanelor este acelaşi. In planul . din spate, 
în dreapta, tatal. Se disrin�e mîneca lungă a 
tunicii. In mîna stÎn�a adusa pe piept ţine o 
cupa. In planul al doilea, la mijloc, apare o 
figură de statur� mai mica, un A copil care ţine 
In  braţe o pasare mare, cu gItuI lung; m1l1a 
stîngă este dusa spre ciocul pasarii. 

• 
44. Provine din necropola aşezarii (fig. 58). 
Tmda, Muzeul de istorie. 
M. Jude şi C. Pop, MOlllunente sculptu

rale romarle în Muzeul ele Tstorie Tttrda, 1 972, 
p. 1 4- 1 5 ,  pl. IX/3. 

Lipseşte partea superioara şi ambele col
ţuri de jos; peretele fiind fragmentat În patru 
bucăţi. 

Dimensiuni: înălţimea 1 ,60 m, laţimea 
0,60 m,  grosimea 0,1 1  m .  

Lucrare î n  relief, din piatra d e  calcar. 
Constituie un perete lateral drept, avînd în 
stînga obişnuita margine lata a pereţilor de 
aediwla, iar în dreapta un chenar profilat 
de 0,04 m .  Canrul este l ucrat în forma de 
coloana masiva, cu fusul neted. r n tr-o n işa În
gusta şi foarte uşor adîncita este Înfaţişat u n  
personaj masculin î n  picioare, a l  carui cap 
l ipseşte. Este Îmbracat într-o ml1ica mal1icara 
scurta pÎna la genunchi, încinsa mai jos de 
brîu, cu falduri circulare pÎna la cingătoare 
şi verticale în jos. Pe umeri poarta o mantie 
ce coboară l a  spate pÎna l a  jumatatea pulpei, 
avînd conturul redat printr-o l inie pronun
ţata, ce sugereaza grosimea materialului din 
care este croita. Mîna stînga este distrusa de 
la braţ în jos, însa pare să fi fost întinsa 
de-a l ungul corpului; dreapta adusa pe piept, 
cu degetele bine redate. 

• 
45. Provine din necropola aşezarii (fig. 59). 
Turda, Muzeul de istorie. 
M. Jude şi C. POl', MOl1ttmmte swlptrtrale 

rOma77e în Muzeul ele Istorie Turela, 1 972, 
p.14,  pl .  X/2. 

Se pastreaza n umai partea superioara a 
monumen tului ,  cu colţtIi din stînga spart. 

Dimensiuni :  înălţimea 0,87 m, lăţimea 
0,47 m, grosimea 0 , 1 8  m. 

Lucrare în relieF. din piatra de calcar. 
Perete lateral stîng avînd În dreapta o 

margine lata, profilată, pentru îmbucarea cu 
peretele din spate, iar deasupra un orificiu de 
fixare. Scena figurată reprezintă un personaj În 
picioare, redat schematic. Pe cap poartă boneta, 
cu calota ridicată, ce coboară pîna pe umeri. 
Trasăturile feţei nu se disting. Este Îmbracat 
Într-o haină din stofă groasa, cu mÎneci lungi, 
răscroită oval la gît, cu cute lungi, prinsa în 
talie cu o cingatoare, În partea de jos evazată 
Mîinile sînt Îndepărtate de corp şi ridicate în 
sus. In stînga ţine o pasăre, iar cu dreapta. 
conform descrierii autorilor citaţi, caparul unei 
ghirlande. Dedesubtul ghirlandei, În spaţiul lasat 
l iber de mîna ridicata, apare o rozetă cu patru 
petale duble şi mij locul bombat, de dimensiuni 
mari faţa de personaj. 

• 
46. Provine din necropola aşezării (fig,. 60). 
Turda, Muzeul de Istorie. 
M. Jude şi C. Pop, MOl1umente sculpwrale 

romane 111 Muzeul ele Istorie Turela, 1 972.  
p .  1 4, pl. XI/2. 

Se păstreaza numai partea superioară a mo
numentului. 

Dimensiuni :  înălţimea 0,4 1 m,  lăţimea 
0,35 m, grosimea 0, 1 2  m. 

Lucrare În relief, din piatră de calcar. 
Perete lateral drept: cantul din faţa e te 

lucrat în forma de coloana masivă, cu fusul 
neted şi capitel corintic, parţial spart. Peretele 
a putut avea doua registre, din care se mai păs
treaza doar cel superior. Intr-un spaţiu uşor 
adîncit, Între marginea din stînga şi chenarul 
Îngust din dreapta, ceva mai lat, de circa 
0,06 m, este înfăţişat un călareţ În mers, spre 
dreapta, privind În faţă. Calul are coama şi 
harnaşamentul bine redate. Faţa calareţului este 
complet erodată. Se mai distinge, slab, părul 
taiat scurt şi buclat. In mîna dreapta, Îndoita 
de la cot, ţine frîul. 

• 
47. Provine din necropola aşezarii (fig. 6 1 ).  
Turda, Muzeul de istorie. 

M . .Jude şi C. Pop, Monumente seulpmrale 
romane î/2 Muzettl ele Istorie Turda, 1 972, 
p. 14, pl.  XI/1 . 

Lipseşte partea de jos şi cea superioara 
dreaptă. Fragmentat În doua bucăţi. 

Dimensiuni: Înalţimea 0,54 m ,  laţi mea 
0,40 m ,  grosimea 0,12  m .  

Lucrare î n  relief, d i n  piatră d e  calcar. 
Constituie peretele lateral stîng al unei ae

elieula, cu marginea reliefată dinspre peretele 
din spate, sparta. Cantul din faţă este lucrat 
în formă de coloana masivă, cu capitel cor in
tizant şi fu ul  neted. Intr-un spaţiu adîncit, care 
urmează forma corpului, este reprezen tata figura 
unui bărbat În alto-relief, cu părul tuns SCUrt, 
redat în cÎrlionţi mărunţi. Faţa este rotunda, 
ochii mari, nasul proeminent şi drept, buze car
noase. Obrazul formeaza cute adînci În dreptul 
gurii. Poartă o wnica dreapta, cutele fiind regu
late şi adînci, plate. Deasupra o mantie prinsă 
pe umărul drept, probabil cu o fibula. Mîna 
dreaptă parc ca a fost Întinsă de-a lungul corpu
lui, iar cea stînga adusă pe piept. 

• 
48.  Provine din necropola aşezarii (fig. 62, 

63). 
Turda, Muzeul de istorie. 
I. 1. Russu, Descoperiri arheologice la Po

taissa, în "Anuarul Institutului de Studii Clasice", 
I I I ,  1 94 1�  p.  321-322, nr. 2 ,  fig. 2 a-b; 
M. Jude şi C. Pop, Monumente scnlpmrale 
romane In MI�zeltl de Istorie Turda, 1 972, 
p. 28, pl. XXIX, 1-2.  

Lipseşte partea inferioara a peretelui şi o 
pOrţiune din latura dreapta. 

Dimensiuni :  înalţimea 0,50, laţimea 0,44 m ,  
grosimea 0,20 m .  

Lucrare Î n  relief, din calcar. 
Alcatuia, probabil ,  peretele lateral stîng al 

unei aeelicula funerare, judecînd după muchea 
stîngă, ornamentată cu vrej, frunze şi ciorchine 
de strugure, avînd pe margini un chenar simplu, 
profila!. Capătul de sus al vrejului se termină 
În formă de spirală (f ig. 63). 

Pe faţa interioara, Într-o nişa uşor adÎn
cită (fig. 62), ce urmează conturul corpului, este 
redat un personaj masculin, nud, în picioare, 
privind în faţă. Părul, taiat scurt, este ondulat; 
pOarta barba. Trasaturile feţei sînt complet ero
date. Musculatura braţelor bine dezvoltata. In 
jurul taliei este înfăşurat un şarpe, al cărui cap 
este adus pe braţul mîinii stîngi, Îndoit şi pro
iectat Înainte. Mîna stînga este Îndoită din 
cot şi ridicata În sus. Linia incizata de pe 
mijlocul pieptului  indică muşchii pectorali pu
ternici. Person ajul reprezinta, probabil, pe Her
cule, care mai apare pe doi pereţi de aeelicz.tla 
de la Micia. 

• 
49. Provine din necropola aşezarlJ. 
Turda, str. D .1. Raţiu nr. 44, În curtea 

casei parohiale (fig. 64). 
Lipseşte partea de jos a monumentului. 
Semnalat de 1 .  F. Neigebaur, În Dacien, 

Braşov, 1 8 5 1 ,  p. 2 1 5 .  nr. 1 93 .  
Dimensiuni :  Înălţ.imea 1 , 1 0  m ,  laţimea 

0,93 m, grosimea 0, 1 8  m. 
Lucrare în relief, din piatra de calcar. 
Piesa ne-a fost semnalata de prof. 1.  1 .  

RU6SU. 
Reprezintă peretele posterior al unei aedi

oda funerare, avînd pe muchea superioara două 
orificii de fixare. Personajele, redate În picioare, 
sînt sculptate În alto-relief. De la stînga spre 
dreapta un bărbat cu barbă şi mustaţa, cu pa
rul buclat. Este Îmbrăcat În tunica scurtă pÎna 
la genunchi şi mantie prin5<� pe umărul drept 
cu o fibulă rotundă. In mîna stînga ţ ine un 
volumen, În dreapta, adusă pe piept, o ascia. 
Urmează o femeie, cu parul strîns spre spate 
şi faţa complet erodata. Poarta o tltnica lungă 
şi o mantie, răsfrînta pe umeri în forma de 
guler. r n mîna stîngă, uşor Îndoita din cot, ţine 
un buchet de flori, În dreapta, adusă pe piept, 
un porumbel. Ultima persoana este tot un bar
bat, cu faţa mutilata, Îmbracat la fel ca şi pri
mul.  Mîna dreapta nu se vede. In stînga, adusă 
în faţa, apuca un pliu al mantiei sau ţine un 
obiect oval, neiden tificabil. Piatra fiind erodata, 
nu se poate distinge dacă mantia formeaza doua 
colţuri în faţa, ca pe un monument de la Micia, 
sau dacă este vorba de o coroana Împletita sau 
de alt obiect, cum ar fi o doaga de butoi. In 
planul întîi se vad figurile unor copii: un baiat 
�n dreptul primului barbat, cu mîinile Întinse 
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de-a lungul corpului şi alt copil ,  de vîrstă 
mică, din care se mai păstreaza doar bustul, 
În dreptul femeii de la mijloc. S-ar pute.l 
dupa aspect, sa fie vorba de o fetiţa. 

• 
50. Rediu, judeţul Cluj, la locul numit 

"Tăietura" (fig. 65). 
Turda, Muzeul de istor·e. 
1. Teghis, în "Archeologiai Ertesito", XXV I, 

1 906, p. 361 -362; 1. 1. Russu şi Z. Milea, În 
"Probleme de Muzeografie", 1 964, p. 28-29, 
nr. 1 7 ,  fig. 1 7 ; H. Daicoviciu, în Romer in RIt
mănien, p. 254, nr. G 1 3 2 ;  M. Macrea, Viaţa 
ln Dacia romană, 1969, 1 .  4 1 7, pl .  XXIX; M. 
Jude şi C. Pop, Monltlnente swlplltrale romane 
In Muzeul de Istorie Turda, 1 972, p. 1 3, 
pl .  X, 1 .  

Se pastreaza partea SUI crioara a peretel ui, 
lipsind colţul din dreapta jos. 

Dimen iuni: ÎnăI\ imea 0,55 m, lăţimea 
0,44 m, grosimea 0,09 111 . • 

Lucrare În relief, din piatră de calcar. 
Reprezintă un fragment dintr-un perete la

teral stîng de aedicula, avînd În dreapta o mar
gine reliefată, lata de 0, 1 5  m, Cl I  orificii de 
fixare deasupra iar sus un chenar simplu de 
0,06 m .  

I n  primul plan apare o femeie t l 11ara, cu 
faţa mmilara, aşezată probabil pe un scaull. 
avînd parul lung despletit, uşor ondulat. Poartă 
o rochie tăiată oval la gît, formînd falduri pe 
piept. In mîna dreaptă Întinsa lateral, ţ ine un 
recipien t de pomadă. Mîna stîngă nu se vede. 
In spatele ei, în planul al doilea, un alt per
sonaj feminin, cu faţa erodata, stînd în picioare. 
Parul pare a fi Împletit şi strîns la spate. Poartă 
o rochie larga, taiată rotund la gît, Cll platea pe 
piept, de la care pornesc în jos pliuri unghiu
Iare. Mînecile sînt foarte largi. Cu mîna stînga 
ţine o şuviţa din parul stapÎnei, În timp ce mîna 
dreaptă este Întinsă spre l'ecipientul cu pomadă. 
In cîmpul l iber, deasupra capului femeii ce se 
coafeaza, este redat un pieptene. 

Aedictda provine, probabil, din necropola 
uneI villa rustica. 

CRISTEŞTI 
Pcrcţi dc aCllicula 

5 1 .  Provine d in nccropola aşezării  (fig. 66). 
Tîrgu Mureş, Muzeul de istoric. 
I. Paulovics. Dacia keleti hatarvo12ala es az 

tÎg:Jmevezet t "dak" -eziistkincsek kerdese, Cluj ,  
1 944,  p .  87-88,  Fig. 25 ;  C .  POl , Reprezemări 
CIt Lnpa Cafiitolina fie m07l1t7nente romane din 
Romania, în ,.Acta Musei apocensis" , VIII, 
1 9 7 1 ,  p.  1 78-1 79, fig. 5. 

Stare de conservare bună. 
Dimensiuni:  Înalţimea 1 ,80 m, laţimea 

0,62 m ,  grosimea 0 , 15  m. 
Lucrare În relief din gresie. 
Alcatuia peretele drept al unei aedicl�la fu

nerare, avînd În partea stînga o bordură lata, 
uşor profilată, destinata prinderii peretelui din 
spate, şi un orificiu de fixare deasupra. In 
partea de jos s-a lasat o margine nclucrata. Su
prafaţa reliefului este Împarţi ta În trei registre, 
desparţi te prin doua bare orizontale, profilate. 

Primul registru În faţişeaza un calăreţ spre 
dreapta. Coada, botul şi piciorul calului sînt 
ridicate. Călăreţul, al cărui cap este Întors · · în 
faţa, ţine Într-o mîna haţurile, iar În cealaltă 
lancea. POarta tltnica mal1icata scurta, încinsă 
la mijloc, şi mantie prinsa pe umărul drept cu 
o fibula rotunda. Se remarcă harnaşamentul bo
gat al calului. In colţul stîng de sus apare 
capul unei Meduze. 

Registrul al doilea conţine imaginea lu
poaicei cu gemenii, orientata tOt spre dreapta. 
Lupoaica ţine capul aplecat, alaptînd COp111, 
redaţi În profil, stînd faţa în faţa, sprijiniţi 
Într-un genunchi, cu mîna stîngă lasată În jos 
şi dreapta ridicar.,:t.  Deasupra scenei este sculptata 
o ghirlandă, de capetele careia atîrna În jos 
cîte un ciorchine de strugure. In spaţiul dintre 
ghirlanda şi registrul superior s-au executat trei 
rozete, legate cu frunze. 

Registrul al treilea reprezinta trei perso
naje În picioare, privind În faţă. La mijloc un 
barbat, Îmbrăcat Într-o tUl1ica scurtă pînă la 
genunchi, încinsa În talie. Deasupra are o 
haina scurtă, croită dintr-o stofă grosolană, ce 
cade În linie dreapta pÎna l a  şold. De pe umeri 
atîrna În faţă un cordon, terminat În unghi, 
de capătul caruia era agaţata probabil o bilă 
sau un C1l1cure. 
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1n stînga şi dreapta l u i  sînt  înfaţişate două 
femei, În port nor ico-pannonic, pe care le apu că 
de bra\. Tn mîini le  aduse În faţa ele ţin o 
cunună. Parul este redat sub forma de striuri 
paralele, ÎncadrÎnd faţa pÎna la  umeri. La gît 
pOarta cîte un coli,,!: cu p �lndant ive, .iar IO�hia 
este prin să pe umen cu flbule de tip 1100CO
pan non ic. 

Pe perete se păstrează urme de p ictu ra CU 
m iniu şi vopsea verde pe rond alb. Cantu l era 
p ictat tot În r şu. 

• 
52. Provine din necropol a aşezarii (fig. 67, 

68) .  
TÎrgu Murel, Muzeul de istorie. 
1. Paulovics, Dacia keleLi hatarvol'lala es az 

71gJlnevezat »dak"-eziistkincsek kerdese, Cluj, 
1 944 ,  p. 90, rig. 32.  

Lipseşte co lţu l stîn g superior al monumen
tul u i .  

Dimcnsiun i :  înălţimea 0,40 m, laţimea 
0,70 m, grosimea 0, 1 8  m. 

Lucrare în re l ief, din gresie. 
Ambele feţe sînt ornamentate. Judednd 

după bordura I ată aflată în partea dreaptă, fa
cea parte d intr-un perete lateral stîng de aedi
cula, cu suprafaţa Împarţ ită În trei registre, din 
care se mai pas trează cel inferior. Muchea este 
lucrata În formă de coloană, CU fusul o rnamen
tat cu vrej de viţa , frunze şi ciorch ine. Baza 
coloanei este spartă. 

raţa in terioară (fig. 67) :  în partea stînga 
apare o remeie În port norico-pannon ic, cu pă
rul redat În str iuri . in mîna dreap ta, Îndoită 
din cot şi adusa în faţă, ţine un ulcior , iar cu 
s tînga ofera o cupă barbatl.l lui  din dreapta. Un 
picior este redat în prori l ,  iar  celalalt din faţă. 
Barbatu l poartă tunica scurtă cu mÎneci şi  dea
supra un fel de surtuC pîna l a  talie, din stofa 
groasă . Mîna stînga , îndoita din cot, este adusă 
În faţă . Mîna dreapta o Întinde spre cupa ce-i 
este ofer ita . Picioru l drept apare III prof il . 

Pe faţa exterioara (fig. 68) un leu spre 
dreapta , cu l aba pic iorulu i stîng pusă pe 
coapsa unui animal cu coamă, caZUt la  pămînt, 
cu picioarele din faţă îndoite şi capul întors 
înapoi .  Coa!l1a leului este bogată, fiind realizata 
cu ajutorul unor l inii geometrice incizate. Ure
chile proeminente. boml cascat. 

O simplă l inie incizata desparte acest re
gistru de cel urmator, din figuraţia căru ia se 
mai vad doar cîteva urme. 

Pe suprafaţa interioară a peretel u i s-au 
pastrat resturi de vopsea. 

• 
53. Provine din necropola aşf'Zării (fig. 69) . 
Tîrgu, Mureş, Muzeul de istOrie. 
I. Pau lovics , Dacia keleti hatarvonala es az 

l�gJlnevezett "dak"-ezustkincsek kf:rdese, Cluj, 
1 944 ,  p .  89, fig. 27. 

Dimensiun i :  Înălţimea 1 ,06 111, lăţimea 
0,76 m, grosimea 0 , 1 4  m. 

Lucrare În relief plat, d in piatră de cal
car, din care l ipseşte partea inferioara şi o por
ţ iune din cea superioară . 

Forn
,
1a p�retele l ateral d�rept al une� aed�

cula, aVllld In partea stlllga o bordura lata, 
rdiefată. Cîmpul rel iefu l ui era împarţit în trei 
registre, despărţite prin linii profi late, orizon
tale . 

Primul registru cOllţine un calareţ spre 
dreapta, cu faţa Întoal'să spre privitor. Poartă 
tunica scurta şi mantie. Cu o mînă ţine hăţU
ri le, cu cealalta ridica o lance, Îndreptată spre 
un animal sau un personaj răpus, cazut la  pi
cioarele calu lu i. 

Din scena banchetului funerar figura ta pe 
registrul al doilea se păstreaza o mensa tripes, 
pe care se gaseşte un vas cu doua toarte, flancat 
de doua cupe . In partea stînga apare o femeie 
cu o rochie pîna la glezne, redata În pl iuri bo
gate şi dese. Deasupra are o alta rochie mai 
scurta, încinsă la talie cu un cordon Îngust, 
prinsa pe umeri cu fibule mari. Pe piept se 
vede un colier cu medalioane. In mîna sdngă, 
lasată de-a lungul corpului, ţine un coş sau 
alt obiect, iar în mîna dreapta , Îndoită de la 
cot şi Întinsa înainte, un vas. Parul bogat, ce 
coboara pe umeri, este umflat în parţi, fiind 
realizat cu ajutorul unor striuri fine. 

Registrul al treilea pas trează figura unei 
bocitoare, cu rarul desp letit, tratat În striuri 
paralele. Capu este aplecat spre stînga. Mîna 
stîngă este adusă spre barbie, iar cu dreapta 

sprij i na cotlll mîin ii stîngi. Poartă o tun ica cu 
pliuri bogate verticale , înc insă la m ij loc . 

• 
54. Provine d in nccropola aşezari i  ( fig. 70). 
Piesa este dispăruta. 
1 .  Pau lovics, Dacia keleti hatarvol1ala es az 

tigynevezett "dak" -eziistkil7csek kf:rdese, Cluj, 
1944, p. 89, fig. 28 .  

Dimensiuni: Înalţimea 1 ,2 2  m, Iă\ imea 
0,67 m, grosimea 0 , 1 3-0, 1 7  m. 

Lucrare în rel ief, În p iatră de calcar, din 
care l ipseşte co l ţu l stîng super ior şi ccl drep t 
inferior. 

Reprezintă peretele l ateral drept al unei 
aedicula funerare. 1n stîn ga se remarcă o bor
dura lată, relief Ma, rezervată Îmbinării cu pere
rele din spate. Cîmpul relieFului este împarţi t  În 
trei registre, desparţ ite prin cîte o l inie Îngusta, 
profilată . 

Registrul superior mai  păstreaza p icioarele 
un u i  personaj. AIătllri , În dreapta, apare s i l ueta 
u n u i  bărbat seminud, lasat Într-un gen unchi, 
l egat de un stî lp. Partea superioara a corpu lu i 
l ipseşte. 

In registrul central este redat un călăreţ, cu 
faţa comp l et erodată, în galop SPJ'e dreapta. 
Poartă tunica, Încinsă la mij loc, şi o chlamys 
ce flutură în spate. In mîna dreaptă , ridicata În 
sus, ţine o lance. Trunchiul şi capu l  sînt În
toarse în faţă. La p icioM'ele caJulllli un animal 
cazut la pamînt, cu labele dinainte prinse de
desubt. 

Registrul inferior cuprinde o bocitOare Îm
bracată în tunica şi stola. Părul, desplet it pe 
umeri , tratat în striuri paralele, cade şerpu ind în 
partea �dreapt� a co!,pului., C�apul este aplecat 
pe tllTIarul stmg. Mma st1l1ga este adusa sub 
bărbie, cu dreapta sprij ină cotul mîini i  stîngi. 

• 
55. Provine din nccropola aşezări i  (fig . 71 ) .  
TÎrgu Mureş, Muzeul d e  istorie. 
I. Paulovics , Dacia keleti hatarvonala es az 

Ilgynevezett "dak" -ezi.istkincsek kf:rdese, Cluj , 
1 944,  p. 9 1 ,  fig. 37. 

Dimensiuni :  înălţimea 0,28 m ,  lăţimea 0,37 m ,  
grosimea 0,1 1  m .  

Lucrare În relief, din gresie, pastrată rrag
mentar. 

Reprezin tă un fragmen t dintr-un perete la
teral drept , Împărţit probab il În trei registre. Se 
mai pastrează unul dintre registre, în care este 
redata figura unui călăreţ În galop, spre stînga, 
îmbrăcat În ' tunica scurtă şi chlamys. Manti a flu
tură în vînt. Capul călăreţulu i , spatele şi partea 
dinapoi a calului l ipsesc. Cu mîna stîngă ţine 
Frîul. 

Can n1l este lucrat sub formă de coloana 
angajată , ornamentata cu vrej de viţă, frunze şi 
ciorchine de struguri . 

• 
56. Provine din necropola aşezări i . 
Piesa este astazi dispărută . 
1. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala es az 

âgJlnevezett »dak" -eziistkincsek kftrdese, Cluj , 
1 944,  p. 9 1 ,  fig. 4 1 .  

Dimensiuni : înălţ imea 0,30 m ,  laţimea 
0,34 m, gros imea 0,12  m .  

Lucrare Î n  rei ief, din piatra d e  calcar, păs
trată fragmentar. 

J30rdura lata din partea stîngă demon
strează că piesa făcea parte dintr-un perete la
teral drept de aedicula. Se pastrează figura unui 
bărbat, cu tunica scu rtă , ce cade în falduri 
paralel" realizate prin  incizii puţin adînci.  Mar
p;inea de jos a tlinicii este scoasa În rel ief, imi
tînd o tivitură. Pe suprafeţele reliefului  se păs
trează urme de vopsea roşie. 

• 
57. Provine din necropola aşezării (fig . 72). 
TÎrgu Mureş, Muzeu l de istorie . 
Inedit. 
Se pastrează un fragment din registrul su

perior. 
D imensiun i :  Înălţimea 0,35 m; l aţimea 

0,28 m şi grosimea 0 , 1 4  m. 
Lucrare În rel ief,  din calcar. 
Făcea parte dintr-un perete lateral stîng de 

aedicllla, av.Înd cantul lucrat sub formă de co
loana an gajata, terminata cu un capitel corin
tizant şi fusul ornamentat probabil cu vrej de 
viţă şi ciorchine de Istruguri. Intr-un chenar 
simplu, uşor profilat (lat de 0,035-0,06 m) 
este redata figura unui călăreţ spre stînga . Se 
păstreaza n umai partea din faţa a calului, cu 

20 

picioarele dinainte ridicate În galop. Corpul 
cal u lu i  a fost p ictat În roşu, urme de m iniu 
fiind vizibile şi pe coloană. Se pare că faţa 
exterioară era de asemenea ornamentată, coloana 
de pe faţa in terioară con tinuÎnd şi aici .  Supra
faţa erodata Iasă să se distingă un p ic ior şi  un 
baston în forma de cîrja, apaq in Înd l u i  Attis. 

• 
58. Provine din necropola aşezarii ( fig. 73). 
Tîrgu Mureş, Muzeul de istorie. 
Inedit. 
Se păstrează În stare fragmen tară. 
Dimensiuni : Înălţ imea 0,33 m, laţimea 

0,30 m, p,rosimea 0 , 14  m. 
Lucrare În rdief din ca lcar. 
f 'r agmel1tul face parte din tr-un perete late

ral drept de aediwla. In stînga se d is tinge o 
l in ie inc iza tă, ce despărţea cîmpu l rel iefulu i  d·: 
bordura ce urma la pr inderea peretel u i posterior, 
parţial spartă . La 0, 1 7  m de la marginea de 
jos, s-a redat figura În p icioare a unei Femei. 
Se mai păstrează o pOrţi un e din tunica sau ro
ch ia l ungă pînă la  glezne, cu pl iuri dese, pa
ralele . 

Acopcriş la acdicula 
59. Provine din necropol a aşezăr i i  (fig . 74). 
Tîrgu Mureş, Muzeul de istorie . 
1. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala es az 

IlgJlnevezett "dak" -eziistkincsek kerdese, Cluj , 
1944,  p. 89, fig. 3 1 .  

Se păstreaza fragmen tar. 
Dimensi uni : lăţimea 0,69 m, înalţimea 

0,42 m. 
Ex"cutat din p iatră de calcar . 
Face parte din categoria acoperişuri lor bol

ti re, În pantă dubla. In faţa, de o parte şi de 
alta a crestei , se găsea cîte Un leu cu lcat pc 
labe . Lateral ,  partea de jos a acoperişului este 
profilată . PJrcul de bolta, În loc de fronton, 
este ornamentat c u  o ser ie de I11Qtive decorative 
şi profi l aturi . 

NAPO CA 
Pcrcţi (lc aedicula 

60. Descoper it În spatele .căminului  studen
ţesc d ; n Piaţa Ştefan cel Mare (fig. 75 , 75 a). 

C l uj , Muzeul de istoric a Transilvaniei. 
J. F. Neigeb:lllr , Dacl.el'l, p. 227, nr. 22;  

R. Mi.insterberg şi J Oehler, Amike DCI7kmăler 
in Siebenbiirgen, În "Jahreshefte des Osterrei
ch ischen Archăologischen Insti tutes" , V, 1 902, 
Beib l art, p .  96-97, fig. 20; Gr. Florescu, 1 mo
lUimenti flmerari delia "Dacia Superior", în 
"Ephemeris Dacoromana" , IV, 1 930, p. 82, 
fig. 5; Sil vio Ferri, Arte romana sul Danubio, 
1 933, p. 324-325, fig. 42 1 ;  A. Bodor, Un 110/1 
mOlUiment funerar de la Gilău înfăţişînd bal1-
chetlil flmebru, În Omagiu C. Daicoviciu, 1 960, 
p.  45-46, fig. 5; H. Daicoviciu , În Romer in 
Rumănien, 1 969, G 1 35, p. 254-255, pl.  96. 

Stare de conservare bună . 
D imensiuni : Înăl ţ imea 1 ,29 m, lăţimea 

0,58 m, grosimea 0, 1 3  m, Îna lţ imea n işei 0,97 111, 
lăţ imea nişei 0,45 m .  

Lucrare Î n  re l ief din piatra d e  calcar pro
ven i tă din cariera de la Suceag (Malul Roşu), 
comuna Gilău .  

Porma perete le l ateral drept a l  une i aedicli
la, lăsîn d În stînga o bordura lată de 0, 1 3  m. 
Nişa dreptungh iu lara Începe de l a 0,29 m de la 
baza peretelu i . Cannd sau muchea din faţă, 
avînd de j ur împrcj u.r Lln chenar profila.t , este 
o.rname-n tata cu vrej stilizat. Pe marginea pro· 
filata se pastreaza urme de vopsea de minium. 
In nişa este reprezentată o pereche tÎnara, în 
p icioare. In stînga, barbatul redat pu \in din pro
fii, desCLllţ , cu barba scurtă şi mustati , cu 
parul tratat în şuviţe groase, ce cad pe frunte 
şi pe ceafa . Este Îmbracat În wnica, taiată 
drept la gît, ce ajun ge pÎna la genunchi , ras
frîn tă deastlpra cingătoarei cu care este pr ins 
În tal ie, căzînd În falduri regu late , verticale. 
In m îna dreapta. adusă spre faţa, rine de 
toarta o cana , iar cu stînga un capat al 
şervetului aruncat pe umăr. Femeia, în dreapta, 
cu faţa lata, parul Împărţi t  cu carare la mij loc, 
strÎ.ns la spate pe ceaFa, poartă un colobium, 
taiat drept la gît, strÎnsa sub bust cu o cin
gatoare. Dedesubt, tunica l ungă pîna la pamînt. 
Jn mîna stînga, uşor Îndoită din COt şi adusa în 
faţa, ţine o pat.era, iar În dreapta, îndoita din 
cot şi adusa în faţa, ţine o cupa. Pe braţ îi 
atîrnă un şervet. Degetele d" la mîini şi picioare 
sînt bine redate, ca şi drapajul hainelor. Intre 
cele doua personaje se afla un pal7arium înalt, 
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cu capac boltit. Judec·înd după urmele de mi
nium vizibi le, se parc că fondul nişei a fost pic
tat în roşu, ca şi chenarul de pe margini şi 
anumite obiecte, probabil şervetul ce atîrnă pe 
braţul femei i .  

Bărbatul ş i  femei a  au tipuri fizionomice 
foarte asemănătoare, cu detalii identice pr ivind 
forma ochi lor şi a sprÎncenelor, forma nasului 
a gurii şi  bărbiei. Aceste trăsături comune par 
să indice persoane înrudi te. 

• 
6 1. Găsit În Str. Muncitorilor nr. 22,  pe 

locul necropolei romane (fig. 76). 
Cluj, Muzeul de istorie a Transilvaniei. 
E. Panaitescu, M07mmente inedite din Lar

giana, în " Anuarul Comisiunii Monumentelor Is
torice, seCţia pentru Transilvani a", III, p. 103,  
1 07, pl. III . :  A. B dor, Un nou monument fu
nerar de la Gilău îl1făţişînd banchewl funebnt, 
în Omagiu C. Daicovi�iu, 1 960, p. 44 ,  f:ig. 4.  

Lipseşte partea de JOS a monumentulul. 
Dimensiuni: Înălţimea 0,72 m, lăţimea 

0,52 m, grosimea 0,13  m. . .  
Lucrare în rel ief din calcar, provenmd dm 

cariera de la  Suceag (Ma lul Roşu), comuna Gilău. 
După bordura Iată de 0, 1 1  m din partea 

dreaptă ş i  orificiul de fixare de pe muchea de 
deasupra, fragmentu l reprezintă un pe:ete l�te
raI stÎn� de aediwla. Bordura reltefata a lasat 
pe restul suprafeţei un _spaţ,iu albiat în c�re s-a 
scu lptat scena respectlva. Smt redate doua per
sonaje în picioare. In stînga, un b.ărbat, cu 
faţa lată, părul ondulat, tuns scurt ŞI adus pe 
frunte, barbă şi mustaţă. Este îmbrăcat În 
wnica cu marginea răsfrÎntă la gît, şi mantie 
prinsă

' 
pe umărul drept. cu o fi.bul� rotund�. 

Tunica este p rinsă În talte cu O cmgatoare lata. 
Mîna dreaptă este ridicară, cu palma desch isă, 
la n ivelu l p ieptului .  Stîn�a ,îndoită d� la cot, 
iese d� sub cutele man tieI, ţ1l1e un obIect greu 
de identificat (pîine Împletită, floare). In dreapta 
se găseşte o femeie, probabil SOţia, cu părul îm
păr\ i t  la mii loc, tratat în şuviţe paralele. Faţa 
este şi  mai l at1 decît cea a bărbatului, cu go
n ioane dezvol tatc, buze cărnoase, frunte îngustă, 
nas d " cpt, gît SCUrt şi gros. Este �mhrăcată în
tr-o lunica, t:tiară drept l a  gît, deasupra cu o 
pallcl ce cade În falduri bogate. Faldurile late 
şi modul  în care cad sugereaza o stofă groasă. 
Tn mîna stînga, Îndoită de la cot şi adusă În 
faţă, ţine un -porumbel; cu dreapta, în aceeaşi 
poziţie, Întinde porumbelului un mar. La stînga 
şi sus un chenar profilat de 0,02 m şi 0,05 m 
Înch ide scena. 

• 
62. Descoperit la Cluj, Mănăştur (fig. 77). 
Cluj, Muzeul de istorie a Transilvan iei. 
C. Daicoviciu, Monumente inedite din Da

cia, În " An uaru l lns tiu.ltului de Studii Clasice" , 
1, 2, 1 933, p. 60. 

Lipseşte o porţiune din partea inferioar;;. 
In treaga suprafaţă este foarte erodată. 

D imensiun i :  Înălţimea 0,90 m, lăţimea 
0,46 m, grosimea 0,09 m ,  Înălţimea registrului 
de sus 0,5 1 m, Înălţimea actuala  a regi strului 
de jos 0, 34 m .  

Lucrare În relief, d i n  calcar cenuşiu . ' 
Constituia peretele l atera l drept al unei 

aediC/tla. In stînga apare obişnuim bordură pro
filată, lată de 0, 1 3  m .  Grosimea chcna.rului sus 
este de 0,08 m, iar lateral de 0,04 m. Cele doua 
registre sînt despărţ ite prin tr-o bordura de 
0,06 m. In spaţiul uşor adîncit al registrului 
superior se găseşte imaginea unei femei, redată 
pînă la m ij loc. Este Îmbrăcată într-o tlmica 
răscro ită adînc la gît, cu pliuri  verticale pe 
piept. Dcasupra are o pal/a. Mîna stîngă este 
complet acoper i tă de mantie, iar dreapta, în
do ită de la COt, este adusă pe piept, ţ inînd un 
pliu al hainei. In registru l de jos, foarte ero
dat, este reprezentat un personaj Întors, în semi
profil spre dreapta . In mîna d reapt?i, îndoită şi 
adusă pe piept, ţine un obiect ncidentificabiJ . 
Din figu ră, coafură şi Îmbrăcămin te nu se mai 
distinge nimic. 

• 
63. Găsit în Str. Petofi, pe locul necropolei 

romane (fig. 78) .  
Cluj . Muzeul de i storie : t  Transi lvaniei. 
A. Bodor, Un nou monument !lt1lerar de 

la Gilăl1 tn!ăţiştncl banchetlll funebru., În Omagiu 
C. Daicovicill, 1 960, p. 4 7, fig . 6.  

Se păstrează numai partea inferioar?i. 
D imens iuni : înălţimea 0,79 111, lăţ imea 

0,52 111, �rosimea 0, 1 7  m. 

Lucrare În rel ief, din calcar. 
Reprezintă partea de jos a unui perete la

teral stîng. I n  dreapta are o bordura Iată de 
0,16  111, lucrata în lovituri mari de dalta . In 
spaţiul albiat al peretelui propriu-zis apare o 
femeie în p icioare, din care s-a păstrat numai 
pa.rtea inferioară a corpului, cu piciorul stîng 
redat În semiprofil, iar dreptul din faţa. Poartă 
tunica l ungă pînă la glezne, cu falduri bogate 
şi adînci, dispuse pUţin oblic. In dreapta sus, 
se vede un fragment dintr-lin obiect (fund ascu
ţit de vas). Muchea foarte erodată, pare să fi 
fost ornamelJJtată 'cu un motiv vegetal. 

• 
64. Găsit În str. Perofi, pe locul necropolei 

romane (fig. 79). 
Cluj ,  Muzeul de istorie a Transilvan:ei. 
A. Bodor, Un nOII mOn/lmem funerar de 

la Gilău înfăţişînd banchetul funebnl, În Oma
gIU C. Daicoviciu, 1 960, p. 44,  fig. 3 .  

Se păstrează colţul superior drept. 
D imensiuni :  înălţimea 0,44 m, lăţimea 

0,42 m, grosimea 0,1 1  m. 
Lucr,are În relief, din calcar, cariera de l a  

Suceag. 
Făcea parte dintr-un perete hteral stîng de 

aedicula, păstrînd În dreapta bordura Iată de 
0 , 1 7  m, uşor proWată, cu orificiu de fixare dea
supra. Imediat lîngă bordură se vede spătarul 
unei kathedra, pe care stă o femeie pr ivind în 
faţă. Părul, împărţit cu cărare la m ijloc, for
mează dOLtă ondule pe frunte, fiind strîns l a  
spate. I n  urech i poartă cercei pandantivi globu
lari. Faţa este erodată, aşa că trasăturile nu se 
disting bine. Este îmbrăcată probabil Într-o w
lIica, răscroită circul'ar la gît . 

APULUM 
I'Cl'CJi dc ncdicuJn 

65. Provine din necropola aşezării (fig. 80, 
8 1 ) .  

Alba Iulia, Muzeul d e  istoric. 
V. Moga, Un perete de aediwla descoperit 

la Apl'llum, în "Apulu111" ,  Xl (sub tipar) . 
Stare de conservare bună. 
Dimensiuni: înălţimea 1 ,09 m, laţimea 

0,60 m, grosimea 0,1 0  m .  
Lucrare Î n  rel ief, din calcar. 
Reprezintă un perete lateral stîng, cu am

bele feţe ornamen ta te. 
Pe faţa interioară (fig. 80), în partea 

dreaptă, se păstreaza o bordură lată de 0, 1 7 m, 
uşor profilată, care continuă sus cu un chenar 
de 0,06 m, iar jos de 0, 1 1  m lăţime. Defunctul 
este reda t în cadrul unei scene de coena june
bris. Intr-o _ nişă arcuită În p.a�tea superioară 
apare un barbat, aşezat pe kline, ap lecat spre 
stînga, privind În faţă. Părul este tratat sub 
formă de melcişori, are barbă şi mustaţă. Amîn
două mîinile sînt aduse pe piept, în stînga ţ ine 
o cupă. 

Patul are picioare frumos profilate şi spe
teze Înalte, arcuite. Pe kline este aşezată o sal
tea groasa, pe suprafaţa ei fiind trasate l inii  
incizate oblice. In faţa patu lui  �e găseşte o mel1Sa 
tripes, încărcată cu alimente. 

Pe suprafaţa l ipsită de chenar a feţei ex
terioare (fig. 8 1 ), s-a săpat adînc În piatră 
figlll

�
a une i  femei cu � aţa masivă� bărbia proemi

nenta, nasul mare ŞI drept. Parul buclat este 
aşezat pe creştet În zulufi. Poartă o wnica, ce 
cade în pliuri obI ice pe piept, lungă pînă la 
pămînt, evazată În partea de jos. Deasupra o 
stola de asemenea evazată şi un velamen pe 
cap, ce acopera şi braţele. Mîinile sînt Încruci
şa te În faţă. în stînga pare a ţine o floare sau 
un fruct, de mîna dreaptă este agăţat un evantai 
rotund, avînd un orificiu circular în centru, de la 
care. porn.e�c linii i�ci zate, radiale, imitînd p l i
seunle. PICIoarele S1I1t redate foane schematic . 

De menţionat că orifici ile de prindere nu 
a u  fost executate pe 111uchea superio<uă, ca la 
toţi ceilalţi pereţi de aedimla, ci pe cantul din 
spate, l a distanţa de circa 0,1 5  111 de cele două 
c:tpete ale sale. Probabil că antae-Ie peretelui  
poster ior erau prevăzute cu orificii sim ilare . 

• 
66. Piesa a fost descoperită În vara anulu i 

1 972, în necropola aşezării  (fig . 82,  83). 
Alba Iulia, Muzeul de istorie. 
Inedit. 
Lipseşte jumătatea super ioară a monumen . 

tului. 
Dimensiuni :  Înăl ţ imea 0,74 m, lăţimea 

0.49 m, grosimea 0, 1 4  m. 

22 

Lucrare în relief, din piatră de calcar. 
Ambele feţe ale peretelui sÎn r ornamentate . 

Pe faţa interioară s-a lăsat o bordură Iată, 
destinată îmbucării peretelui din spate, iar jos 
un spaţiu nelucrat. într-o n işă uşor adîncită 
(fig. 82) apare figura unui bărbat în picioare. 
Piciorul drept este redat În profil, iar stîngul 
din faţă. Poartă wllica scurtă pînă la genunchi, 
Încinsă în talie, şi mantie ceva mai l ungă. Pe 
piep tul personajuLui atÎ.rnă un "co.rdon" în unghi, 
ce ajunge pînă la m ar�inea de jos a tunicii, 
term inat cu u n  ciucure In formă de bilă. 

Pe faţa exterioara, într-un spaţi u uşor adîn
cit  ce urmează conturul corpului, este înf?iţişată, 
dt' asem enea, figura unei persoane de sex mas
culin (fig. 83), cu picioarele în poziţia amin
tită m ai sus. 

Tlmica încinsă în talie, este răsfrÎnră peste 
cingătoare, căzînd în pliuri adînci. Mantia nlL 
se observă. 

• 
67. Provine din necropola aşezării (fig. 84).  
Alba Iulia, Muzeul de istorie. 
Inedit. 
Se păstrează partea superioara a 1110nUmel1-· 

tului. 
D imensiuni :  înălţimea 0,58 m, lăţimea. 

0,40 111, grosimea 0,15  m. 
Lucrare în relief din piatră de calcar. 
Reprezinta, probabi l , peretele lateral drept 

al unei aecliCIIla, avînd în stînga obişnuita bor
dură lată. Intr-un spaţiu adîncit, dînd impresia. 
că stă pc un piedestal, se găseşte un bărbat, cu 
faţa complet distrusă. Este Îmbrăcat În wnica: 
scurtă pînă l a  genunchi, avînd deasupra o hain� 
mai sClIfd, încinsă În talie cu o cingătoare. 
Picioarele musculoase sînt îndepartate unul de' 
celăIalt, greut�tea c�rp�lu i, sprij�nind:l-se pe celi 
drept. Cu ml11a st inga, lI1departata de corp,. 
ţine de toartă un vas de dimensiuni mari. Mîna. 
dreaptă este adusă pe piept. Cîmpul rel iefu lui. 
era Împărţi r probabil În două registre; din aL 
doilea nu se mai păstrează n imic. 

• 
68. Nu se cunoaşte locul descoperirii. Pic-o 

sele provin de l a  Apulum sau din zona terito
r iului apulens (fig. 85, 86) . 

J3laj ,  Muzeul de is torie. 
Dan Isac, Monumente ftmerare romane În· 

Il'mz.eul oraşu.hli Blaj, în "Studia Un iversitatis. 
Babeş-Bolyai, Ser ies Historia", f,asc. 1 ,  1 970, 
p. 1 3- 1 4 ,  fig. 2 .  

DimensiLLn i :  a) înălţ.imea 1 , 1 7 m ,  lăţ imea: 
0,53 m, grosimea 0,09 m; b) înă l ţimea 0,80 111. 
lăţimea 0,53 m, grosimea 0,09 m .  

Lucrare în relief d i n  piatră d e  calcar. 
Reprezintă pereţii l aterali ai  unei aeclicltla' 

funerare. 
a) Peretele lateral drept (fig. 85) :  Într-o, 

nişă arcuită în partea de sus este rcdată figura 
unei femei În p icioare, Îmbrăcat?i într-o tlmlca: 
lunga, fără pliuri , şi o pal/a scurtă, În formă. 
de capă, ce-i acoperă pieptul , căzînd În falduri: 
bogate. Trăsăturile feţei nu se mai disting. Păru l 
este strîns la spate. Cu mîna stîngă, întinsă de-a 
l ungul corpului ţine de toartă un vas, în mîna: 
dreaptă, Îndoită de la COt şi adusă pe piept ţ ine· 
probabi l un porumbel .  In exterior este sculptat,. 
în  relief plat, un călăreţ de dimens�uni mici, re
dat foarte schematic. Imaginea de pe faţa inte
rioară a peretelu i  începe la 0,20 m de la nive
lul nişei, iar în partea stîngă s-a lăsat o bordur;i 
lată de 0,1 1 m ,  despărţ ită de cîmpul reliefulu, 
printr-o mulur?i, destinata prinderii peretelui pm .. 
reriol'. Deasupra, se găseşte orificiul de fixare, 
În care se mai văd urmele plumbului turnat. 
Cantul perete l u i  este ornamentat cu frunze de
iederă, prinse pe vre j .  

b) Peretele lateral stîng (fig. 86) : are aceeaş; 
l:i,ime şi grosime cu peretele lateral drept, CUI 
deosebirea că bordura lată de 0,1 1 ITI se afl;; 
În partea dreaptă. Intr-o nişă similară, este reda! 
un bărbat, cu tunica scurtă pînă la genunchi. 
de unde piatra este rupta. Poartă părul tăiat 
scurt, ondulat, barba ş i  mustăţi. Cu ambele· 
mîini apucă un obiect rotund, prins cu dou:; 
curele de umeri, ornamentat cu motive ce nu. 
pot fi desluşite. Forma obiccntlui aduce Cll un
tympal7l�m. Cantul este decorat cu frunze de. 
iederă, prinse pe vrej. 

GHERLA 
PCl'cti dc acdicllJn 

69. Provine dintr-o donaţ ie (fig. 87) .  
Bucureşti , Muzeul de istorie al R .  S. Ro

t11ân ia. 
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1 .  .1. R u ssu şi Z. Mi lea, Materiale ejJigr"fic� 

1i swlpturcde 1,1 Muz.ettl raiol1al Turcia, În "Pro

blemc de Muzcografie" , 1 964 ,  p. 2 8 ;  L. David 
şi V .  Pin tea, Un momtmmt funerar clin Dacia 
porolissemis, în "Acta Musei Napocensis" , I l  J ,  
1 966, p. 460-4 6 1 , nota 9; C. Pop şi T. So ro
ccanu,  Cîteva s tele familiale clin Dacia Superi
oClrl1, în "S I V " ,  1 9 , 2, 1 968,  p. 35 '; ,  fig. 3 ;  

1. Ţcposu-Marinescu, Despre originea ul70r tipuri 
de mOlll<mellte fitile rare dill Dacia Supe1'ior, 
în "SCI V" ,  23,  2, 1 972, p. 220-2 2 1 ,  fig. 4, 2.  

Lipseşte puţin din partea superioara a mo
nU l11cn tu l u i . 

Dimensiun i :  înalţ imea 1 ,4 2  m, Iăţimca 
0,�6 m, grosimea 0,10 m. 

Lucrare din p i atra de calcar, în rel ief p ro
n un\at.  

Al cătuia peretele din spate al  unei ae
clicula. Intr-o ni �a pUţin adînca, avînd în 
partea de jos o margine relidată, În formă de 
postamen t,  în al ta de 0,20 m, este reda tă o f a
m i l ie.  Parinţ i i  se găsesc în pl an u l  al doi lea:  În 
stînga, 111anla, Jll1brăcată 111 tunica lun ,5, pîn;:t 
l a  pămînt şi palla ee coboară ceva mai jos 
de genunchi, acoperind mîinile. Mîna dreaptă 
este adusă pe piept, ieşind din  fa lduri le man
tiei, stînga este p lisa pe creştetul copil ului aflat 
În faţa c i .  In dreapta apare tatăl, îmbracat în 
obişn u i t a  tunica lnal7icata scurtă, încinsa ceva 
mai jos de tal ie, şi mantie, prinsă pe umarul 
drept cu o Fibu la rotunda. I n  mîn a stînga, adusă 
pe p iept, ţ ine un volmnen, mîna dreaptă este 
aşezata pe umarul cop�l lliu i din faţa. In pr imul 
plan sînt redaţi copi i i, amîndoi baieţi, îmbrăcaţi 
iden t ic cu bărbatul .  Mîini le lor drepte sîn t aduse 
pe piept. 

• 
70. P rovine din coleCţii le vech i ale m uzeu

lui (fig. 88,  89).  
Cluj,  Muzeul de istorie a Transilvaniei. 
J. Ornstein , A ltsgrabltl1gen bei Szamosl/.jvar .  

în "Jahreshefte des ast �rreichischen Archăo logi
schen lnst itutes" VI, 1 903, Beiblatt, p. 1 1 4-
1 1 5 ,  n I'. 3, fig. 3 5 ;  A. J3uday, Szorvanyos 1'0-
maikori emte!cek Erclel,ybăI, în "Dolgozatok " ,  
VII,  2, 1 9 1 6 ,  p.  8 3 - 8 4  (96), fig. 8 ş i  8 a ;  
C I'. Florcscu , 1 MOI1l<menti !unerari clelia "Dacia 
S/tperior" , În "Ephemeris Dacoromana", IV, 
1 930, p .  83,  fig. 8; A. Bodor, Un nOI< 1710/111-
ment !ltI1erar de la Gilă/t lnfăţişlnd banchetul 
funerar, În Omagir.t C. Daicovici/t, 1 960, p. 50, 
fig. 1 2 .  

S e  p::isrreaz::i u n  fragmen t din  partea supe
rioară a peretelu i ,  cu ambele colţuri sparte. 

'Dimensiuni :  Înălţimea 0,57 m, lăţimea 
0,56 m ( l ua tă l a  baza) ,  grosimea 0 , 1 2  m.  

Lucrare În  relief, din  piatră de calcar. 
Sîn t ornamentate ambele feţe ale monumen

tu lu i ,  care reprezin ta u n  fragment de perete 
l ateral drept, dupa cum indica bordura Iată ek 
0, 1 5  m, d in  partea stînga a uneia din feţe. 
Avea doua registre. Tn registrul superior a l  
fe\ei inter ioal'e, foarte uşor adîncit, este redat 
un Calo În picioare (fig. 88) ,  privind în faţa, 
cu păr bogat şi ondu lat. Poarta barba şi mus
taţa. Este îmbrăcat în tr-o tIInica scurta pÎn::i l a  
genunchi, cu pl iuri  late verticale, avînd deasupra 
o haina scurta, ce coboara pînă mai jos de 
talie, taiata la gît. De sub tun ica se vad p a n
taJon \i strÎmţi. Cu am Îndoua mîin i l e  ţine de 
frÎt'. doi cai Înşeuaţ i ,  care stau fala în faţa . 
Din registrul de jos, despărţit de cel superior 
printr-o bandă orizontala, uşor reliefata, Iată de 
0,06 111, s-a mai paStrat tab l ia unei mese . Pe 
masa, de la stînga spre dreap ta, deosebim o pa/lis 
1uaclratf,!S, un vas Înalt cu  gura largă şi o 
/Jal:e1'Cl. A. Bodor presupune că ar repreze n ta o 
scena redusă de banchet fu nebru . 

. Pe faţa opusă se d ist inge Figura l u i Auis 
( fIg. 89), redat probabil În p icioare, fara niş::i. 
Pe cap poan::i boneta frigiana, este Îmbracat 
Într-o tltnica largă, scurta pÎna h genunch i, 
de;supr� . avînd o ha ina ce-i ajunge pÎna l a  
br� u . PIcIoare le l tpsesc . T ş i  sprij ina capuJ pe 
n
:
l 1 n a  dreapt::i, adusa sub bărbie, iar cotul  îl 

ţ Ine pe basto n u l  în forma de cÎrj::i (pecluln) . 
� re nasu l . drept , bUZe groase, faţ.a cu trasa�u ri  
f1l1c. Porţ I unea unde ar trebu i să se găsească 
mîn a stînga este erodata . 

< 

• 
7 1 .  Provine din coleCţi i le vechi ale mu-

zeul u,i (fig. 90). 
Cluj, Muzeul de istorie a Transilvaniei.  J. Orn stein, Altsgrabungen bei Szamosl/.jvar, 

I n  "Jah reshefte des asterreichischen A rch :iolog i . 

sehen l nstitutes" ,  VI, 1 903, J3eibl att, p. 1 14, 
fig.  34; Gr. Fl orescu, I momtmenti flmerari 
delia " Dacia Superior", În " Ephemeris Dacoro
mana",  I V, 1 930, p. 84, fig. 9. 

Se pastreaza partea super ioară a peretel ui, 
cu or ificiu l  de fixare pe muchca de sus stînga. 
Colţu l din dreapta este puţi n ciobit .  

D imens i u ni : Îna l ţimea 1 ,04 m, laţimea 
0,70 m, grosimea 0, 1 4  m. 

Lucrare în relief din piatra de calcar. 
Reprezinta un fragment de perete lateral 

drept, avînd În stînga o bordura de 0 ,17  m. 
Intreaga suprafaţă a fost Împarţi ta în dou:! 
registre. Registrul superior, neavînd n işa, figu
I'aţi" merge În con tinuarea bordurii. Este înfa
ţişată o biga, la care sÎn.t Înhamaţi doi cai, 
redaţ i În mers. Vizitiul (attriga) este realizat 
În l in i i  foarte schematice. Intr-o mîna ţine ha
ţur ile, În cealalta biciul. Registrul de sus este 
despărţ i t de cel de jos printr-o profi latur3 ori
zontal::i, lata de 0,07 m. Figuraţia este cu
prinsă Într-un spaţiu uşor adîncit, avînd în 
stînga o margine lata de 0,03 m. Se vede creş
tetul unui  ba.rbat cu parul redat în striur i pa
ralele. 

• 
72,  Provine din coleq i ile vechi ale muzeu-

l u i  (fig. 9 1 ) .  
l u j ,  Muzeul d e  istorie a Transi lvaniei.  

Inedi t .  
Se pastreaz::i , În stare fragmentara, o por

ţiune din registrul superior. 
Dimcnsitl11 i :  înalţimea 0,58 m, laţimea 

0,74 m, grosimea 0, 1 3  m.  
Lucrare în relief p lat, din calcar cenuşiu. 
Bordura I ată de 0 , 1 6  m din par tea dreapta 

a testa un perete latera l  stîng de aedicula, cu 
suprafaţa împarţi ta în doua registre. Registr u l  
superior, cu prins Între bordura lata d i n  dreapta, 
marginea Îngustă din stînga şi  bordura Înalta 
de 0,03 111 care îl despmte de registrul de jos, 
are ca motiv imag inea unui călareţ spre stînga, 
de dimensiun i  mari, care ocupă întreaga supra
faţa. Se mai vad botu l  calului,  p icioarele din 
faţa, cel stîng ridicat În mers, şi o porţ iu ne 
din coada. Din călăreţ se pastrea7..a piciorul şi 
u n  fragment din tunica scurtă pÎna la genun ch i . 

GERMISARA 
Pereli de aedicula 

73, Provine din necropola aşezari i (fig. 92, 
93).  

Geoagiu, Încastrat În contrafortul aflat în 
partea dreapta a intrar ii Î n  biserica reformata . 

N. Gostat", Inscripţii şi mOllumente clin Ger
misara, in "CQntribuţ i i la cunoaşterea regiunii 
Hunedoara" , Deva, 1 956, p.  80-8 1 ,  fig. 8. 

Lipseşte partea de jos şi marginea superi
oara a monumentului. 

Dimensiu n i :  Înalţimea 0,76 111, lăţ imea 
0,74 m, grosimea 0,20-0,22 m. 

Lucrare În relief, din piatra ca:caroas?i. 
Reprezinta peretele lateral stîng al unei  

aeclicula, În partea dreapta fiind lasata bordura 
lata pentru Îmbucarea cu peretele din spate. 
Muchea margin ii stîngi este ornamentata cu vrej 
de viţa stilizat, frunze şi c iorchine de struguri . 
Capetele l'lIjerelor se termina în spirale. Pe faţa 
n işei, Învr-,un spaţiu puţin  adîncit fală de 
marginea ramasa neprelucra tă, este redata fi
gura unei femei În p icioare, din ,are s-a paStrat 
corpul de la mij loc În sus. forma feţei este 
ovală. Părul,  cu carare la m ij loc, coboară În 
ondule peste lIl'echi, fi ind adus spre spate. I m
br:1dmintea COnSta dintr-o tunica, peste care 
trece pal/a. Mîna stînga este Întinsă de-a l ungu l  
corp u lu i ,  dreapta Îndoita d in  cot, este adusa pe 
piept apucînd un pliu al veşmÎn ru l u i . La gît 
poartă un col ier. 

• 
74. Prov ine din necropo l a  aşezări i  (fig. 94).  
Geoagiu, zidit În peretele de nord-est al  

bisericii reformate. 
N. Gostar, Inscripţii şi mOllumente dil7 Ger

misara, În "Contribuţ i i la cunoaşterea regi u n i i  
Hunedoara", Deva, 1 956,  p. 8 1-84, fig. 9 .  

S e  pasrreaza numai partea d e  j o s  a mOI1lI
mentu l u i .  

Dimensil!n i :  În al ţ imea 1 ,06 m, lăţ imea 
0,72 m, grosImea nu se poate lua.  

Lucrare În relief, din p iatra de calcar de 
cu loare galbuie. 

Peretele are forma unei placi dreprungb iu
Iare, avînd pe ambele l aturi cîte o bordur::i În
gUSta, iar În partea de jos o porţiune desruJ de 
mare, n elucrata. Reprezinta peretele din spate 
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al unei  aecliC/tla. In tr-o n işa n u  prea adînca este 

!'edată o fal�1 i jj� : In p!anu� 1in sp�te, O [<:!neie 
111 partea st1l1ga, Imbracata \Il tltmca l unga, cc 

. coboară pînă la glezne, iar deasupra o stola, ce 
ajunge p\ llă aproape de genunchiul  d rept. Ţinc 
o mîna pe umaru l  copilu lui din faţa ci. In 
dreapta un barbat, din care se vede numai, 
p icioru l stîn g  şi  o porţiune din tlmica scu rtă CtL 
care era îmbrăcat. In faţa  lor se gasesc copi i i :, 
[ata În drepwl tata l ui, iar baiatul În dreptul 
mamei, amîndoi cu obrajii afectaţi de 10vitUl'r 
u lterioare, cu l in ia  feţei uşor ovala , paru l on
dulat, tratat sumar .  Baiatul poarta o tunica pÎna 
l a  genunchi, taiara rotund l a  gît. Jn mîna 
dreapta line doua condeie - stilis, iar În mîna 
stîngă o CTUme1'la de piele sau pînza. Incălta
mintea este marcată printr-o l inie u ngh iulara. 
Fata, pUţin mai mare decît baiatu l , poar tă O 
t/.tllica l unga, w mÎneci largi. Mîinile sînt aduse 
În [aţă, ca şi la băiat, cea stÎng::i acoperind-o 
pe dreapta . In mîna dreapta ţine un obiect ne
ident i ficab i l .  

r . rLĂU 
l'cl'ele de aedicll ia 

75. Condiţii de descoper ire neeunoscure 
(l'ig. 95). 

Cluj,  Muzeul de istorie a Transi l va n iei. 
I nedit, 
Lipseşte partea de jos şi colţul din dreapta. 
Dimensiun i :  înalţimea 0,78 m, l aţimea 

0,60 m, grosimea 0, 1 0  m. 
Lucrare în relief, din  calcar roşietic, d in  

cariera de l a  Gilau.  
C nstituie peretel e lateral stîng al unei ae

clicltla. î n  dreapta apare obişnu i ta margine Iată 
de 0, 1 4  m, pen tru Îmbucarea cu peretele din 
spate. Muchca din [a\.a este lucrata în forma de 
coloană, cu Fusul neted, ce se sub\iaza spre vîrf,. 
term inÎndu-sc cu un cap ite l , ornamentat cu un 
motiv vegetal m u l t  st i l izat. Peretele propriu-zis. 
em în�părţ i t În două registre. tn reg istl'll l supe-
1' I0r, I11cadrat de l in chenar simplu ,  prof i lat, 
l at de 0,06 m sus şi 0,03 m în stîn ga şi jos. 
m::isurînd În Înalţime 0,5 1 m, este reprezen tat 
un călareţ spre stînga, pr iv ind În fa\·a. Figura 
călăreţ u l u i  n u se poate d istinge, fiind complet 
erodată. POarta t/.tl7ica scurta pînă la genunchi 
ŞI o mantie care flutura în vîn t,  pe umeri . In 
mîna stînga ţine o lance. Picioa.·ele calareţului 
coboară mult  sub pîntecele calului.  

Din registru l inferior, desparţit  de primul 
printr-o bara orizontala, s-a pastrat o porţiune 
Înalta de 0,24 m. Tn stînga se vede capul Utl U t  
b:1rbat, cu par tratat În striuri parale le , cu' 
b.arba şi m ustaţă, cu faţa prelungă, buze groase 
ŞI nas drept . J n dreapta capul une i femei, de 
dimensiun i mai  reduse, cu faţa rotund::i şi obrajii 
bucălaţi, cu parul p ieptanat C l l  carare la mijloc 
şi strîns spre spate. 

ACOllel' iş de acd icllia 

76. In anul  1 93 4  p iesa se gasea în cunea 
casei cu nI'. 5 3 1 ,  proprietatea br igadieru l u i  Mar
ron Szi ligyi (fig. 96). 

Consideram că provin e dc pc ter itor iu l  
acestei comune, Î n  hotaru l  careia a u  fost date 
la iveala, În cursul  timpulu i ,  şi a lte vestigii ro
mane. Monumentul ne-a fost sesizat , de arheo
logul c l u jean Al. Ferenczi, dupa a caru i schi.ţă 
detaliată, pe care o posedăm, redam forma şi 
caracter is tici.le p iesei .  

Monumen t inedit. 
Starea de conservare, l a  data efectuar ii de

sCIl lt.!u i ,  bun::i. 
Dimensiun i : Înalţimea totala 0,42 m,  lun

gimea total::i a faţadei 1 , 1 0  m, l::iţimea 0,90 111 , 
desch iderea arculu i  de bolta 0,56 m .  

I.ucr:uea este executara d;n piatră de cal car. 
Monume n tu l  face parte din categoria acope

rişuri lor  de aedicula cu bolta, avînd doua panre 
În partea superioara. Nu se cunoaşte dacă fron
ron u l, fap arc u l u i  cu bo ltă, a purtat ob; şn u itu l 
Orna'11ent vegetal sau vreu n a lt motiv decorativ. 

în cele două col ţ u r i  din Faţ::i se afla cîte 
u n  leu cu lcat pe labe, ce face corp comun cu acoJet:işul propriu-zis : în  partea de jos , În 
faţa ŞI lateral , acopel' lşu l  este ornamentat p rin
tr-o succesiune de proFi lu ri geometrice, orizon
tale . 

Pel'cţi de aedicl1 la 
POROl.ISSUM 

77, Piesă provenita dintr-o coleCţie parti
culara. 

Zal::iu, Muzeul j udeţean Salaj. 

http://patrimoniu.gov.ro
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e. Pop şi T. Sorocoanu, Citeva stele fami
liale din Dacia Superioară, În "SCIV" 1 9, 2 ,  
1 968, p. 3 5 1 ,  fig. 1 ;  L. Teposu Marinescu, Despre 
originea u.nor tipuri de m011llmente funerare din 
Dacia Sllperior, În "SCIV", 23,  2, 1 972, 
p. 220-22 1 .  

Partea superioară a monumen tu lu i  este dis
trusă. Suprafaţa erodată. 

Dimensiuni: Înalţimea 1 ,25 m, lăţimea 
0,65 m, grosimea 0,3 2  111. 

Lucrare în rel ief din calcar local, de cu
loare gălbu ie. 

Făcea parte din tr-o construcţie  funerară de 
t ipul aediCilla, formînd peretele din spatc al 
acesteia. In partea de jos a monumentulu i s-a 
lăsat o margine înaltă de 0,30 m, uşor profilată, 
complet nelucrată, după un procedeu întîlnit la 
pereţii interiori de aedicula. In stînga, apare fi
gura În p icioare a u nei femei, foarte erodată, 
Îmbrăcată în tIInica lungă şi pal/a. In mîna 
stîngă ţine un obiect neidentificabil. In dreapta 
un bărbat, în tIInica marlicata scurtă şi mantie. 
Mîinile sînt aduse pe piept. In dreapta ţine un 
volumen, iar de braţul mîinii stîngi a tîrnă un 
lanţ ornamental. In planul din faţă se contu
rează slab figura unui copil, plasat în dreptul 
femeii. 

• 
78. Piesă provenită dintr-o colecţie parti-

culară . Zalau, Muzeu l judeţean Sălaj. 
e. Pop şi T. Soroceanu, Citeva stele fami

lial/!' din Dacia Sltperioară, În "SCIV", nr. 19, 
2, 1 968,  p. 35 1 ,  fig. 2; L. Ţeposu Marinesc:u, 
Despre originea unor tipuri de monumente flme
rare din Dacia Superiof, In "SC/V", 23,  2, 
1 972, p.  220-22 1 .  

Stare d e  conservare fragmcntară, suprafaţa 
foarte erodată . 

Dimensiuni :  înălţimea 0,60 m, lăţimea 
0,55 m, grosimea 0,30 m. Făcea parte din peretele posterior al unei 
aedimla funerare, cu imaginea defunqilor redată 
În Întregime. Se păstrează o parte din busturile 
lor. In stînga, probabil, o femeie, în dreapta 
bărbatul. Se distinge sulul ţinut de acesta În 
mîna dreaptă şi lanţul ornamental ce-i atîrna 
de mîna stîngă. Jos, în faţa sa, se vede capul 
unui copil. Repetă tipul de reprezentare de pc 
pereţii posteriori de la Gherla şi Ailld. 

AIUD 
79. Provine din împrejurimile Aiudului 

(fig . 97). 
Aiud, Muzeul de istorie. 
e. Pop şi T. Soroceanu , Citeva stele fami

liale din Dacia Superioară, în "SCIV", nr. 19,  
1 968,  p.  354, fig. 4 ;  L. Ţeposll Marinescu , Des
pre originea unor tipllri de monumente funerare 
din Dacia Superior, în "SCIV", 23,  2, 1 972, 
p. 220-22 1 .  

Partea inferioară ş i  colţul din stînga sus 
lipsesc. 

Dimensiuni: înălţimea 1 ,55 m, lăţimea 
0,90 m, grosimea 0,1 1 m. 

Lucrare În relief pronunţat, din piatră de 
calcar. 

Reprezintă un fragment din peretele pos
terior, de mari dimensiuni, al unei aedicula fu
nerare, În care este reda t un grup famil ial. In 
spate, în partea stîngă, o femeie, cu faţa dis
trusă, Îmbracată În tunica lungă şi pal/a, Înfă
şurată în jurul mîinii drepte, adusă la piept. 
Are mîna stîngă sprijinită pe capul unui copil, 
aflat în faţa ei. Poartă la gît un col ier din 
mărgele groase, de formă drepumghiulara . Ur
mează o a doua femeie, cu Îmbrăcăminte iden
tică şi cu aceeaşi poziţie a mîin ilor. Are în 
urechi cercei şi la gît colier. In dreapta apare 
un bărbat, cu faţa complet deteriorata, îmbră
cat În tunica manicata scurtă şi mantie, prinsă 
pe umăr cu o fibulă rotundă. Mîinile sînt aduse 
pe piept, În dreapta ţine un volrtmen, iar În 
jurul braţu lui stîng este Înfăşurat un lanţ orna
mental , care atîrnă În jos. In prim plan 
au fost Înfăţişaţi trei copii. Cel din partea sdngă 
este distrus, se mai observă totuşi conturul capu
lui. La m ijloc, o fetiţă cu păru l  buclat, din 
care se mai păstrează bustul, iar În stînga, În 
faţa bărbatului, u n  băiat ceva mai mare, cu 
mîna adusă pe piept. 

BOLOGA 
80. Cluj, Muzeul de istorie a Transilva

niei (fig. 98). 

C. TOr;ll:1, ;n "Archaeologisch-epigraphische 
Mittei l ungen " ,  I I I ,  1 879, p. 94; Idcm, A 
limes dacicus lelso resU, Budapesta, 1880, 
p. 28-29; 1. 1. Russu , Note epigrafice. In
scripţii din Dacia Porolissensis, În "Acta Musei 
Napocensis" , V, 1968,  p. 461-652, fig. 7. 

Lipseşte partea in ferioară ş i  latura dreaptă. 
Dimensiun i : înă lţ imae 0,80 m, lăţ imea 

0,37 m, grosimea 0,05 m. 
Lucrare h re l ief, din calcar cenuşiu.  
Se parc că spate le monumentului a fost 

seCţ ionat sau mult erodat, ceea ce explică şi 
grosimea sa foarte redusă. Făcea parte dintr-un 
perete lateral stîng de aedieula funerară, cu 
suprafaţa împărţită în două registre . Cîmpul re'
liefu lu i fiind extrem de erodat, figuraţia este 
aproape comp let ştearsă. în stînga apare un 
chen ar profilat, de 0,03 m, lăţime, vizibil şi 
în partea super ioara a peretelu i . Registrele sînt 
despărţite pr intr-o pro f i latură Îngustă . 

In primul registru, care măsoara 0,3 1 m 
înăl ţi mc, sc găseşte busttll unui bărbat cu barbă, 
Îmbrăcat într-o haină tăiată rotund la gît şi, 
probabil, mantie. Mîinile nu se vad. De ase
menea, nU se pot d ist inge trăsăwrilc feţei. In 
registrul inf  crior, Înalt de 0,48 m, fără ca 
aceasta să reprezinte Înălţimea sa iniţială, cste 
redată o fcmeic în picioare, Îmbrăcată Într-o 
tunica, ce cade În două falduri late în faţă, 
şi o haină cu mÎncci lungi, răscroită rotund la 
gît , unde se vede un guler În formă de unghi. 
Marginea de jos sc tcrmina în dreptul tai ici cu 
două co lţur i. Păru l ,  adunat Într-o coafură înaltă, 
realizată cu ajutorul unei cozi Înfăşurate pe creş
tet, acopera l ateral urechile. Mîna dreaptă este 
Întinsă de-a l ungu l corpu lu i, cu palma Întoarsă 
spre interior. In colţul stîng al registmlu i apare 
o roze ta cu petale duble şi mij locul bombat. 

Tot în p :utea stîngă, jos, un scaun cu 
spatar înal t , a jungînd pînă În dreptu l cotului 
femeii. Pe partea in f.�rioară a scaunului pare 
a fi fo"t i :lcizată litera D, din care se păs
trează j tI:llătate. Aceasta l-a determinat pe 
e. Torll1:1 să cons:dere că piesa respectivă este 
o stelă, D-u l făcînd parte din formula  D(is) 
M (anibus) . 1. 1.  Russu presupune că i nscripţ ia 
era cuprinsă Într-u:, al trei!ea registru , încli
nÎnd tot pentru o stelă cu aspect de "perete 
de aedicula funerară cu inscripţie" . In acelaşi 
timp, arată că fragmentul nu a fost cuprins 
în CIL III din cauză că "Domaszewski nit 
cOllSidera probabil literă acea "jumătate de D". 
In acelaşi timp, femei a  din al doilea registru 
este redată În picioare, placa fiind spartă pu
ţi" deasupra genunchiului drept. Asta Înseamnă 
că fi gura continua În jos încă o porţiu ne, dacă 
nu cumva trebuie să admitem că imaginea se 
Întrerupe aici. De asemenea, linia cu rbă a l iterei 
"D" este tăiată la jumătate de o bară orizontală 
despre care nu putem preciza dacă pro
vine dintr-o scrijelitură mai tîrzie sau nu .  
Caracterul piesei fiind discutabil, o Înglobăm 
În catalog, subliniind faptu l  că nu avem cer
titudinea că ar reprezenta cu siguranţă un pe
rete de aediwla. Pen tru un fragment de aediettla 
pledează, aşa cum a observat şi 1. 1 .  Ru ssu, 
compoziţia ş i dispunerea În registre de un 
tip Întîlnit la pereţii de aedicliia şi nu la 
stele, apoi dimensiunile, ca şi înăltimea cîmpu
lui figurat din partea inferioară, despre care 
avem temeiuri să credem că era mai mare în 
realitate decît pOrţiunea ce ne-a parvenit . 1n
săşi prezenţa scaunulu i nu-şi prea avea rostul 
dacă figuraţia se întrerupea aici, Iă�înd loc unui 
al  treilea registru, cu inscripţia funerara. Pe 
stelele din Noriculll, Pannonia sau I llyricum, 
prim ul registru atinge înălţimea cea mai mare, 
cel de al doilea fiind redus la o sim plă bandă 
sau fîşie orizontală . 

GîRBĂU 
8 1 .  Descoperire întîmplătoare (fig . 99, 1 00). 
Cluj, Muzeu l de istorie a Transilvaniei. 
A. Buday, Szorvanyos romaikori emlekek 

Erdelybol, În "Dolgozatok",  VII, 1 ,  1 916, 
p. 66-67, fig. 13 a şi b ;  Gr. Florescu , [ monu
menti flmerari delIa "Dacia Sllperior", în "Ephe
meris Dacmomana", IV, 1 930, p. 8 1-82, 
fig.  4 a şi b; A .  Bodor, Un nou m07lllment fu
nerar de la Gilău IIJjăţişlnd banchetlll funebm, 
În Omagiu C. Daicovicil�, 1 960, p. 47, fig. 7. 

Stare de conservare bună. 
Dimensiuni :  Înălţimea 1 ,33 m, lăţimea 

0,48 m, grosimea 0 , 1 4  m .  
Lucrare În  relief, din piatră d e  calcar. 
Faţa interioară (fig. 99) prezintă În dreapta 
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o margin e  nclucrată, lată de 0, 1 0  m, dupa care 
urmează un chenar profilat de 0,88 m, ce con
tinuă şi în partea de sus. Dimensiunile nişei 
sînt de 0,83 m În înălţime şi 0,27 m Ulţime. 
Spaţiul de dedesubt, Înal t de 0,28 m, a rămas 
de asemenea nelucrat. In nişă apare o femeie În 
p icioare, CU capul Întors spre dreapta, îmbrăcată 
cu tunica lungă, fără mÎneci, şi palla trecută 
peste braţul stîng, Îndoit din cot şi adus în 
faţă, În care ţine un ob iect dreptunghiular sau 
un pahar. Mîn a dreaptă, uşor îndo ită din cOl 
şi adusa În faţă, l ine un u lcior sau o cană de 
toană . Parul umflat, p ieptănat În ondule largi, 
este adus pe ceafă şi legat cu o taenea. Supra
faţa este erodată, toruşi se mai disting faldurile 
Îmbracămintei. Piciorul stîng, În atitudine de 
repaus, pătrunde În spaţiul marginii de jos, de
păşind nişa. Pe chenarul îngust al nişei, pe 
latura stîngă, se văd u rme slabe de minium. Faţa exterioară (fig. 1 00) nu are chenar şi 
nici nişă. Pe un mic postament stă un geniu 
nud, care ocupa întreaga suprafaţă a peretelui . 
Are o atitudine de repaus, captd fi ind aplecat pe 
umărul stîng, iar piciorul stlllg trecut peste cel 
drept, pe care cade întreaga greutate a corpului. 
Cu mîna dreaptă, îndoită din cot, ţine o faclă 
cu fl acăra În jos. Mîna stîngă este lăsată de-a 
lungul faclei. TrăsătlIrile feţei nu se mai pOl 
distinge. Părul lung coboară în jos pe umeri. 
Peretele mai păstreaza urme ale vechii poli
cromii. Astfel, se găsesc urme de miniu pe 
ar ipi, În dreptul flăcării de la faclă, pe o 
porţiune mică din cingătoarc. De asemenea, 
marginea arip ilor este marcată printr-o dungă 
roşie, ca şi conturul exterior al faclei. Aceasta 
r idică problema dacă întregul fond nu era p ictat 
cumva În roşu , eventual cu o nuanţă ceva mai 
desch isă decît cea apl icată pe aripi. Bineînţeles 
că o asemenea supoziţie nu poate fi dovedită, 
pu tÎnd să fie şi culoarea preiinsă de la faclă 
şi aripi, ambele vopsite În roşu. Cu atît mai 
mult cu cît urme de miniu nu se găsesc şi în 
jurul conturului corpulu i, cum ar fi fost nor
mal dacă fondul era roşu . 

Judecînd după cele două orificii laterale de 
prindere de deasupra, semnalate şi de A. Buday, 
monumentul ar fi trebuit să reprezinte peretele 
posterior al u nei aedicula. Bordura de pe faţa 
interioară şi l ăţimea mică indică În schimb un 
perete lateral stîng. 

ILIŞUA 
82. Descoperire fortuită, făcută În anul 

1948, la cca 1 km de castrul roman, pe 
locul necropolei (fig . 1 0 1 ). 

B istriţa , Muzeul de istorie. 
D. Protase, Noi monumente sculpturale ro

mane din nordul Daciei, în "Apulum", IV, 
1961,  p. 1 35-137, fig. 5 .  

O porţ iune mică din colţul d e  j o s  dreapta lip
seşte, iar o porţiune din colţul de sus este ciobită. 

Dimensiuni: Înălţimea 1 , 1 8  m, lăţimea 
0 55 m grosimea 0,1 2 m, înălţimea nişei 
0;8 2  m,

' 
lăţimea nişei 0,34 m, adîncimea n işei 

0,02 m, Înălţimea marginii de jos 0,27 m, l ă: 
ţ i mea chenarului sus 0,10 m, lateral 0, 1 0  ŞI 
0,14  m .  

Lucrare î n  relief, din calcar. 
Intr-o nişă pUţin adîncă este Înfăţişat un 

personaj feminin În picioare, redat din faţă. In 
mîna dreaptă, lăsată În jos, ţine un ulcior, care 
neîncăpÎnd În nişă trece În spaţiul chenarulu i. 
Mîna stîngă, Îndoită din cot, apucă un capăt 
al şervetului aruncat peste umăr. Femeia poartă 
tlmica lungă pînă la glezne, iar deasupra o 
haină scurtă cu mÎneci. Pliurile sînt redate su
mar, mai ales pe tunică. Vîrful p icioru lui stîng 
intră de asemenea în spaţiul rezervat maq�inii 
de jos. Părul, în onduJe, este Împărţit cu cărare 
l a  mijloc, find uşor umflat în faţa şi p ieptanat 
spre spate. Caracteristicile feţei nu pOt fi des
c ifrate mai Îndeaproape din cauza stări i  proaste 
de conservare. în urechi poartă cercei pandan
tivi. Muchia este ornamentată cu frunze stili
zate. Judecînd după orificiul vizibil pe marginea 
superioară din dreapta şi ornamentarea muchiei 
stîngi, monumentul reprezintă peretele stîng al 
une i aediclda, cu imaginea spre interior.  

OPTATIANA 
83.  P rovin d i n tr- o colecţie pa nicula ră de 

l a Zimbor (fig. 1 02). 
Cluj, Muzeul de istorie a Transilvaniei. 
E. Panaitescu, Monumente inedite din Lar

?,iaIJa, In "Anuarul Comisiunii Monumentelor 
Istorice, secţia pentru Transilvania", III,  1 932, 
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p. 9 1 -103,  pl. l I , fig. 4, 6, şi 7; H. Daico
viciu, în Romer in Rlimiinien, 1969,  G. 1 34 ,  
p. 254 .  

Unul din pereţi are suprafaţa complet ero
dată. Peretele lateral drept este fragmentat în 
două. Dimensiuni : Înălţimea 1 ,22 m, lăţimea 
0,56 m, grosimea 0,1 25 m, la peretele erodat 
numai 0 , 10 m, lăţimea bordurii 0, 1 2  m, la pe
retele erodat 0 , 10  m, înălţimea prim ului registru 
0,57 m, înălţimea registrului doi 0,64 m. 

Lucrare în relief, din piatră d� calcar local. 
Peretele lateral drept (fig. 1 02) are o bor

dură pe margine, lată de 0, 1 2  m, şi orificiu de 
fixare deasupra. Este despărţită de cîmpul figu
rat printr-o muchie profilată, rotunjită, deasupra 
căreia s-a executat un chenar simplu, lat de 
0,06 m. Cîmpul figurat coboară în scbimb P.Înă 
la baza peretelui. Pc cantul expus spre pnvI
tori se găseşte o coloană, cu fusul neornamentat, 
aşezată pe un postament înalt �e 0, 1� m, . m.ai 
subţire în dreptul bazei ŞI capneiuiui COflntlC, 
înalt de 0,2 1 m. în pr imul registru, pe un 
postament îngust, care constituie şi linia demar
catoare dintre cele două registre, este prezentat 
un călăreţ spre dreapta, privind în faţă; calul 

În mers . CăIăre�ul are părul tuns scurt, este 
Îmbrăcat în t lmica manicata pînă l a genunchi, 
iar pe umeri are o man ta prinsă cu o fibulă în 
partea dr�aptă, formînd înv ju.ru l ?;Î;ul ui :ll� fel 
de guler. Cu ml11a dreapta ţl11e fnul, plclond 
este îndoit de la genunchi. Harnaşamentul c�I:I
lui a fost colorat în roşu . Urme slabe de ml11lU 
se văd şi pe fondul registrului. Marginea de 
jos a tunicii este tivită, de asemenea, cu roşu. 

în registrul inferior, apare o femeie în 
p icioare;, �rivind spre �reap�a, �u A părul str�ns 
la ceafa 111 coc. Este Imbraoata llltr-O tumca 
ce ajunge pînă la gle-zne, tăiata rotund .la �ît, 
avînd deasupra o haină scurtă cu mînecI, dU1-
tr-o stofă grosolană. Mîneca lungă este simplă, 
fără falduri sau pliuri. Intreaga greutate a 
corpului se sprijină pe piciorul sting, dreptul 
fiin d adus înainte. �n mîna stîngă, Întinsă de-a 
lungul corpului şi pUţin depărtată de acesta, 
ţine un porumbel cu capul în jos, iar În dreapta 
adusă În faţă, un mar. Şi pe fondul acestui re
gistru se văd urme slabe de colora re cu miniu. 

Peretele later.a:! stîng este ide-ntic cu cel 
drept În ceea ce priveşte dimensiunile şi orna
mentaţia, numai că bordura lată din interior 
se găseşte În dreapta, ca şi orificiul de fixare de 
deasupra. Că1ăreţtd este Îndreptat spre stÎnga . 
ca şi femeia din registrul de jos, CU profil ul 
întors tot spre stînga. Suprafaţa erodată nu 
permit� sa distingem mai îndeaproape unele 
amănunte, care repeta de altfel pe cele semna
late cu oca7..ia descrie. ii peretelui lateral drept. 

SĂRĂŢENI 
84. Provine de la Sărăţeni. 
Cluj, Muzeul de istorie a Transilvaniei 

(fig. 1 03). 
Inedit. 
P.art�a superioară, cea inferioară şi o por

ţiune din latura stîngă sîn t d istruse . 
Dimensiuni : înalţimea 0,29 m, laţimea 

0,42 m, grosimea 0,1 2  m. 
Lucrare în relief, din piatră de calcar. 
Grosimea peretelui şi cantul drept, lucrat 

în chip de coloana masivă, cu fusul împodobit 
cu o taenea, ar pleda pentru un perete lateral 
drept de aedicula. Tot 111 dreapta, peretele este 
Încadrat de un chenar lat d� 0,1 2 m, uşor pro
filat. In spaţiul din interior sînt redate foarte 
schematic două personaje, care se ţin de mînă, 
avînd o Îmbrăcăminte din stofă groasă, cu 
mÎneci lungi, strînsă pe talie şi evazată jos. Pliu
riie late sînt redate prin linii incizate paralele. 
Personajul din dreapta are mîna adusă la brîu şi 
ţine un obiect de formă lun?;uiaţă, ce se lăr
geşte spre gură (cornul abundenţei). Personajul 
din stînga ţine un obie-ct asemanător, ce pare a 
fi de dimensiuni mai mici. 

ŞEICA MICĂ 
85. Descoperit la Şeica Mică, judeţul Sibiu 

(fig. 1 04). 
Sibiu, Muzeul Brukentbal. 
CIL III, 967, Fr. Miiller, în "Archiv des 

Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde", XVI, 
IV, 1 88 1 ,  p. 3 1 3 ;  ]. Hampel , Lovas istensegek 
dunavideki antik emlekeken, în "Archaeologiai 
Ertesito", XXV, 1 905, p. 7-8, fig. 7 1 ;  1. Glo · 
dariu şi M. C�mpeanu, Depozitul de unelte agri-

cole de la Dedrad (r. Reghin), În "SCl V " ,  
XVII, 1 ,  1 966, p. 27-28, fig. 7;  M. Macrea, 
Viaţa Î/l Dacia romană, Bucmeş�i, 1 969, p. 295; 
Lucia David T�posu, în Romer in Rumiinien, 
1 969, p. 255, nr. G 1 37, pl. 86; C. Pop, Cîteva 
reprezentări de unelte agricole ÎI) arta romană 
din Dacia şi Moesia Inferior, În "Terra Nostra" , 
I I ,  197 1 ,  p. 60, fig. 1 .  

Lipseşte partea inferioară a peretelui. Dimensiuni : Înălţimea 0,92 m, laţi mea 
0,60 m, grosimea 0, 1 2  m. 

Lucrare În relief, din piatra de calcar. 
Alcătuia peretele drept al unei aedicula. Tn 

partea stînga se află ohişnuita bordură lală, 
uşor reliefată, împărţita În două printr-o l in ie
incizată profund, pînă la care, probabi , avea 
loc Îmbucarea pe,retelui din spate, restul spa
liului alcatuind chenarul. Suprafaţa peretelui este 
Impărţită, la rîndul ei, în trei registre, marcate 
prin linii înguste orizontale. In primul registru 
apare un căIă.reţ spr� dreapta, p�ezentat v d!n 
profil, cu tUnica p1l1a la genuncbl, prmsa 111 
talie cu o cingătoare şi chlamys ce flumră In 
spate . In mîna dreaptă, ridicată în sus, ţine o 
lanc�, pregatindu-se să lovească din mers duş
manul cazu t l a picioare, sub copitele calului. 

în reg istrul cemral este redata o scena agri
cola. Un bărbat cu barbă şi păr bogat, cîr
lionţat, îmbracat În pantaloni str1mţi şi tunica 
scurtă pînă la genunchi, sumeasă în talie, cu o 
traista agăţată de gît, a cărei curea tTece în 
diagona lă  peste umarul stîng, ară cu un plug 
la care sînt înhămaţi doi cai, pe care Îi con
duce un copil, aflat în planul al doilea, îmbră
cat cu pantaloni strÎmţi şi tunica scurta. 

în registrul inferior se remarcă o scenă de 
ospaţ de tip pannonic: În stînga, un bărbat cu 
păr bogat cîrlionţat, barbă şi mustăţi, Îmbracat 
111 pantaloni strîmţi, tunica pînă I.a genunchi, 
deasupra cu o haina scună, dreaptă. r n faţă, 
pe piept, un cordon în unghi, ce ajunge- pînă 
la marginea de jos a hainei. La dreapta o 
femeie, cu faţa muti.Jata, îmbrăcată Într-o ro
chie de stofă groasa, evazată În formă de clo
pot, ce cade În pliuri regulate, strînsă În talie 
cu o cingătoare lata. Intre ei o mensa tripes, 
Încărcată probabil cu vase cu mÎI:tcare. Amîndoi 
ţin cîte o mîna Întinsă spre masa. Bărbatul are 
mîna dreaptă adusa pe piept, în timp ce mîna 
stînga a femei i este lasata În jos. 

TIBISCUM 
86. Provine din n�cropol,a castrului (fig. 

105). 
Timişoara, Muzeul Banatului. 
Inedit. 
Lipseşte partea de jos a pcretelu.i şi partea 

stîngă aproape în Întregime. 
Dimensiuni : Înălţimea 1 , 1 1  m, lăţimea 

0,60 m, grosimea 0,16 m. 
Lucrare în alto-relief din augit-andezit din 

cariera de la Uroi. 
Forma peretele din spate al unei aedicula, 

colvul spart fiiÎnd recons·tituit. Din cauza Între
girilor, nu se mai pastrează orificiile de fixare
de pe cantul superior . De jur-împrejur s-a lasat 
un chcn:llr simplu, profilat, avînd 0,05 m lă
ţime În partea dreaptă, 0,025 m în stînga şi 
0,06 m sus. In interior sînt redate trei per
soane. In spate părinţi i :  la stînga femeia, cu 
parul Împă·rţit cu cărare la mijloc, umflat late
ral şi adus la spate, ridicat pe creştet. Faţa 
complet erodată. In mîna dreapta, adusă pe 
piept, ţine un obiect ncidentificabil. D� la  îm
brăcăminte se mai disting cîteva pliuri, pe 
p iept. In dreapta, bărbatul Cll părul tratat în 
striuri paralele, adus pe frunte, cu barba şi 
mustaţă; gura mică, cu buze carnoase, nas drept. 
Este Îmbrăcat În tunica scurtă pînă la genunchi, 
răsfrîntă peste cingatoare şi o mantie deasupra, 
prinsa cu o fibulă rOU1.mdă pe umarul drept, 
formînd în jurul gîtului un fel de guler. Un 
capăt al mantiei este adus peste braţul stîng, 
îndoit din cot. Intr-o mînă ţine un volltmen, 
cealaltă e-ste pusă pe creştetul copilului, din 
care nu s-,a mai păstrat dech conturul capului 
şi al umarului srîng. Pare a fi o fetiţa. 

Ca o particularitate notam feţele neobişnuit 
de prelungi ale personajelor. 

TInĂU 
87. Descoperit În 1 954 lîngă zidul de in

cinta al castrului roman, aproape de colţul nord
estic. Provine din necropola castrului (fig. 1 06). 

Zalau, Muzeul judeţean. 

28 

D. Protase, Noi monumente sCiilpturale ro
mane din nordul Daciei, în "StlIdii şi Comuni
cări" ("Apulum" ) , 1 96 1 ,  IV, p. 1 40-1 4 1 ,  
fig. 8 .  

S e  păstrează numai jumătatea superioara a 
peret�llli, l ipseşte de asemenea o porţiune din 
marginea stll1gă şi colţul drept de sus. 

D imensiun i : Înalţimea actuală 0,47 m, 
lăţimea 0,50 m, grosimea 0, 1 0  m. 

Lucrare În relief, din piatră de ca lcar. 
Fragmentul de jos poartă urme vizibile de vop
sire cu miniu .  

Judecînd după lăţimea marginii din partea 
dreaptă , monument.l.ll reprezint� un �ragmcnt din 
peretele lateral St111g al unei aedzcula. 1ntr-o 
nişă puţ in adÎncită este r�dată o fetiţă În 
p icioare, privind în fală, cu mîinile de-a lun
gu.l corpului. In mîna dreaptă ţine de toarta 
o cană. Părul cîrlionţat este tăiat scurt. Faţa 
rotundă cu obrajii bltcălaţi, mechile proemi
nente, n asltl  ciobit. Poartă o tunica, tăia,tă ro
tund la gît, cu mîneci lungi, prinsa la Încheie
tură, cu manşetă În formă de vol·an ş i cu mar
ginea zimţată. Manşe�a nu este vizibila la mîna 
dreapta, ceea ce se datoreşte Ee unei negli
j�nţe din panea l apicidului, fie faptului ca 
piatra este eroda",'!. Tunica coboară În falduri 
regulate, mînecile au de asemenea pl iuri. 

ZAM 
88. Descoperit În vara anului 1 964, cu oca

zia unor lucrări agricol�, efeotuate În punc
tul numit " Vermeş", împreună cu alte frag
mente scu lpturale: cap de cop[l, baza de mo
nument etc. (fig. 1 07). 

Cluj Muzeul de istorie a Transilvaniei. 
Lucia David şi V. Pintea, Un mOlJlunem 

funerar din Dacia Porolissensis, În "Acta Musci 
Napocensis", III, 1966, p. 459-463, fig. 1 ,  
2 ;  L. David Teposu, Î n  Rom.er in  Rumiinien, 
1968 ,  p. 253, G 1 29, pl.  97; C. Pop şi T. Soro

ceanu, Cîteva stele familiale din Dacia Supe
rioară, în "SCIV", 1 9, 2, 1 968, p. 3 5 1  şi 355; 
L. Teposu Marinesou, Despre originea unor ti
puri de momimente funerare din Dacia SI�pe
rior, În "SCIV",  23, 2, 1 972, p. 220-22 1 ,  
fig. 4 / 1 .  

Stare d e  conservare bună. 
Dimensiuni: înălţimea 1 ,30 m, laIi mea 

0,75 m, grosimea 0,30 m. 
Lucrare În alto-relief, din piatră de calcar. 
Alcătuia peretele post�r.ior al unei aedicula 

funerare, avînd pe muchca superioară două ori
ficii laterale de prinde re şi o margine lata, ne
lucrată, în par tea de jos. Inur-o nişă pUţin 
adîncită sînt redate două personaje depaşind 
În înălţime marginea de sus a peretelui. In 
stînga o femeie, îmbrăcată În tunica, ce cade 
În fald-uri bogate, pînă la pămînt, avînd În 
faţă o cută mai lata sau o bordură dreapta. 
De.asup:a palla, .cu un vcapăt în�'lşura� Î!: jurul 
braţulUI dre-pt, Iar celaLaJIt capat atlr11lnd de 
partea stîngă a corpu lui. In mîna stîngă ţine 
probabil un fruct (măr), iar cu dreapta apuca 
marginea răsfrÎntă a mantiei. Pe ca]!> poarta o 
bo��tă ov.;,Iă, În ur:.cbi cercei . In dreap ta fe
meu tm barba t, cu parul ondulat, barba şi mus
tăţi, îmbrăcat cu tunica manicata, Încinsă mai 
jos de .mij!oc şi m:ntie prinsă pc umăăul drept 
c!:! o flbula rotyn:Ja. In paTtea dreaptă, de cin
ga toare este pr msa o theca calamaria de formă 
alungită. A?1Îndouă mîinile S!nt �dus� pe Fiept. 
In sOJnga v ţ111e .un volltmen, Iar m degetu mic 
s� o��erv:a un 111;:1 .�u gemma. D�getu l arată tor 
ŞI ml}IOClU al mllnll d repte sînt puse pe capă
t�l . sulu�ui v ţinut În mÎn.a stîngă, de braţul 
careia atIrna un lanţ ornamental. 

Se . rem;u:că stilul Îngrijit de exeCUţie, care 
a permis realizarea unor adevărate portrete. 

PEREŢI DE AED1CULA 
DE PROVENIENŢĂ NECUNOSCUTĂ 

89. S ibi u , Muzeul 13rukenthal (fig. 1 08). 
Gr. Florescu , 1 monumenti ftmerari della 

"Dacia Superior", în "Ephemeris Dacoromana" 
IV, 1 93C, p. 82-83, fig. 6; E. Panaitescu Mo� 
numen�.

e inedite din Largiana, În "AnuaruÎ Co
mlSlU�11 M.o?,umentel or Istorice, seCţia pentru 
Transtlvama , III, 1 932 ,  p. 95, fig. 5.  

P�rtea ?e jos şi, �;u:ginea stînga, deteriorate. 
DlmenSlU11l :  malţlmea 1 ,44 m, laţimea 

0,61 m, grosimea 0, 1 2  m. 
Lucrare în relief, din piatră de calcar. 
Piesa reprezin tă peretele lateral stÎn� al un.ei aedicu}a, Î�părţit prin chenare profilat�, 

oflzontale, 111 trei registre. In primul, un paun 
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sp;e stîn.ga; sub ci un cal, în mers l iniştit, spre 
st i nga, Ia r În u l t imul ,  Attis ,  ju mătate întors 
spre dreapta, rezemat în bastonul de păstot 
(pedmn) cu mîna dreaptă îi cu cotul mîini i  
stîngi, în palma căreia îşi sprijină capul ,  uşor 
aplecat în jos; picioarele încrucişate. Pe cap 
poartă nelipsita bonetă frigiană. E înveşmîntat 
În tr-o ttmica mai lunşă, peste care este pusă 
al ta mai scurtă, cu mmeci lungi, tltnica mani
cclta, încinsă la mijloc şi tratată de la brîu În 
jos în falduIi verticale. Lateral, se observă un 
chenar simplu ,  profilat. 

• 
90. Sibiu, Muzeul Brukenthal (fig. 1 09, 1 1 0). .J. Neigebaur, Darim. Aus den Oberresten 

cles klassischen Aherthums mit besonclers Riick
sicht- au! Siebenbi,irgen, Braşov, 1 8 5 1 ,  p. 288,  
nr. 1 7 ;  S. Ferri, Arte romana sul Damtbio, 
Milano, 1 933,  p. 322, fig. 4 1 8  şi 4 19 ;  L. Te
posu David, în Romer in Rumănim, 1 969, 
p. 254, G 1 3 3, p1. 98 şi 99. 

Lipseşte o pOrţiune din partea superioară 
:t monumentu'u ;. , colţul din stîng:t jos este ci bit. 

Dimensiuni :  Înălţimea 1 , 1 5  m, lăţimea 
0,65 m, grosimea 0,12 m. 

Lucrare În relief, din calcar. 
Consti tuia peretele lateral drept al unei aeclioda. In stînga s-a lăsat o margine Iată pentru 

îmbucarea cu peretele din spate. Peretele este 
Împărţit În două registre, fiind ornamentat pe 
ambele feţe. 

Registrul superior (fig. 1 09) conţine ima
ginea unu i  călăreţ spre dreapta. Personajul , :tI 
cărui creştet lipseşte, este Îmbrăcat în tunica 
scurtă pînă la genunchi, avînd deasupra o 
mantie, prinsă pe umărul drept cu o fibulă 
rotunda.  Par u l ,  mai lung, p:tre :t fi red:tt În striu r i  
p:tr:tlele. C L I  mîna dreaptă ţ ine frîul calu lu i .  

Registru l inferior, mai mic decît cel  de sus, 
de care îl desparte o linie profilată, ce se repetă 
şi la marginea de jos a scenei, cuprinde o că
ruţă trasă de doi cai. In spate se vede covil
t irul Elsat, iar În faţă, pe o ban chetă, stă a/t
rigtl, cu barbă şi păr cîrlionţat, adus pe frunte, 
ţinînd În mîini hăţurile. Pe locul din spate stă 
un bărbat, aplecat Înainte, cu piciorul aşezat 
pe marginea vehicolullli, cu capul ÎntOrs spre 
pr ivitori. 

Pc suprafaţa exterioară (fig. 1 1 0) au fost 
sculptaţi doi gladiatOri, aşezaţi unul În faţa 
celuilalt. Drept orice Îmbracăminte poartă o 
aparatoare de piept şi de cap, croită puţin di
ferit. Cel din dreapta ţine în mîna un pumnal 
cu tăişul drept, cel din stînga un pumnal curb 
(sica) . Figurile sînt schiţate sumar. Scena nu 
este Încadrată de chenar. 

• 
9 1 .  Cluj ,  Muzeul de istorie " Transil-

vanie i  (fig. 1 1 1 ). 
Inedit. 
Lipseşte partea inferio:uă şi colţul superior 

stîng. 
Dimensiuni :  Înălţimea 0,59 m, lăţimea 

0,64 m, grosimea 0, 1 6  m. 
Lucrare În rel ief, din calcar de culoare ce

nuşie. 
Natura reprezentării figurate, dimensiuni le  

peretelui şi cele două orificii laterale de pe mu
chea de deasupra indică un perete posterior de aeclimla funerară. 

1ntr-o nişă pUţin adîncă sînt redate trei 
personaje ce privesc În faţă. Scena este înca
drată, lateral şi sus, de o margine îngustă pro
fila ta. De la stînga spre dreapta dist ingem un 
bărbat, cu faţa mutilată, Îmbrăcat În toga, al 
cărei capăt este adus pe braţul mîinii stîngi. 
Dreapta este adusă pe piept. Urmează o femeie, 
cu pieptenăwra melon, îmbrăcată În tunica şi 
palla, ce cad În falduri bogate. Mîna stînga 
nu  se vede, iar în dreapta, adusă pe piept, ţ ine 
o floare. In dreapta este Înfăţişat u n  al doilea 
barbat, mai precis un tînăr :  imperb, cu păr 
bogat, ondulat, de statu�ă mai mica decît cele
bite două personaje. Poartă toga, iar în mîna 
stîngă, îndoită din cot, ţine un volumen. Piatra 
este erodată În d reptul mîinii drepte. Trăsăturile 
feţei sînt asemanătoare cu ale femeii din mijloc. 

• 
92. Cl uj, Muzeul  de i stor ic  a Transilva-

niei (Fig. 1 1 2).  
Piesă inedită. 
Se păstrează un m ic fragmcnt din centrul 

peretelu i ,  
Dimensiun i :  Înălţime� 0,29 m, lăţimea 

0,35 m, grosimea 0,09 m. 
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Lucrare în relief din calcar. 
Pentru un fragment de perete de aecliwla 

ar pleda grosimea şi marginea Iată, dar nerelie
fata, din partea stînga. Se distinge un barba;, 
îmbracat CU o haină din stofă groasă, cu 1111-
neci, care formează p:iuri verticale şi late pe 
piept. Pe umăru l stîng atîrnă un şervet. In mîna 
dreaptă, adusă în faţa, ţine un obiect greu de 
identificat, probabil un vas, iar cu stînga, în
doită din cot, apucă un capăt al şervetului. 

• 
93. Cluj ,  Muzeul de istorie a Transilva-

n iei (fig .  1 1 3 ,  1 1 4)  . 
Piesă ined i d . 
Se pas trează partea superioară a peretelui. 
Dimensiuni: înălţimea 0,58 m lăţimea 

0,59 m, grosimea 0, 1 3  m. 
Lucrare În relieF, din calcar. 
Pe faţa interioara (fig. 1 1 3) ,  În stînga, 

:tpare marginea Iată de 0 , 1 5  m, uşor profilata, 
avînd deasupra un orificltl de fixare. Reprezintă 
peretele bteral drept al unei aediwla funerare, 
a d rei stlprafaţă era Împărţită, probabil, În 
două registre. Nu se constată existenţa unui che
nar .  Este redat un călăreţ spre dreapta, privind 
În faţa, cu figtlra mutilată. Cal ul ,  cu unul din 
picioarele dinainte ridicate, are coam:t bogat�, 
realizata cu ajutorul unor striuri paralele. Călă
reţul poartă umica manicata pîna la gcnunchi 
cu pl iur i  oblice pe p iept. De pe umeri atîrnă 
mamia, ce coboară l in în jos. In mîna dreapta 
l ine frîul. 

Pe faţa exterioara (fig. 1 1 4) sînt sculptaţi 
În relief plat, fără nişa şi fără chenar, două 
genii CI�Cltllali, Întoarse În profil, Îmbrăcate în 
mantii sau pclerine cu ghlgă cu vîrful ascuţit 
Trăsăturile feţei r nu se disting. In mîna 
dreaptă, adusă În faţa, a gen iulu i din stînga 
apare un pumnal cu lama curbă. Se pare că 
un pUl11nal asemanător exista şi în mîna adusă 
spre spate a geniului din partea .stÎnga. 

AGHIREŞ 
PCl'ctc dc acdicllla 

94. P rovine d in  local itate, u nde S-,tU găsit 
ş i  alte vestigi,i romane,  atestînd preze nţa unci 
aşezări rurale. Piesa este încastrată în portalul 
sudic al bis"ricii reformate din localitate 
(fig. 1 15 ). 

Piesă inedită. 
Stare de conservare bună. 
Dimensiuni: înălţimea 1 ,30 m, lăţimea 0,48 m, 

grosimea 0, 1 2  m. 
Lucrare în  re!ief, d in  piatră de  calcar. 
Reprezinta un perete lateral stîng de aedic/tla 

funerară, avînd În dreapta o bordura Iată pen
tru prinderea peretelui posterior. Pe muchea de 
deasupra, tot În dreapta, s-a executat un ori
ficiu de fixare. Suprafaţa peretcl ui este Înca
drată Într-un chenar simp lu  profilat, mai lat 
În partea de sus, fiind împărţit În două regis
tre. In registrul superior, despărţit de cel in
ferior printr-o balustradă putern ic reliefată, 
este redat bustul unei femei, îmbrăcată În tIt
l1ica taiată rotund la gît şi mantie cu capetele 
Încrucişate în faţ.ă, peste pi�pt. Parul coboară 
de o parte şi de alta a frunţii În ondule 
uşoare, fiind adus la  spate. Faţa este erodat:;: 
<Işa că trăsăturile nu se mai disting. In registrul 
de jos apare figura în picioare a unei camilla, 
avînd acelaşi gen de pieptănătură şi cercei glo
bulari În urechi .  Faţa este complet erod<ltă. 
Poartă o umică lungă pînă la pamînt, avînd 
În f:tţă două pliuri sau benzi l ate, şi stola cu 
mînecă, ce ajunge pînă la şolduri, încinsă În 
talie. Cu mîna stîngă, Îndoită d:n cot, apucă 
un capăt al şervetului ce-I atîrnă de pe umeri. 
In mîna dreapta, întin5<� de-a lungul corpului, 
ţine un ulcior cu corpul bombat. 

Stilul de execuţie, reprezentarea figurată, cu 
bustul defunctei în registrul de sus şi imaginea 
unei servante În cel de jos, mergînd pînă la 
dimensiunile peretelui, apropie această piesă de 
peretele lateral al ediculei de la Luncani (Po
taissa), sugerînd ca ambele piese au ieşit din 
mîna aceluiaşi meşter. De altfel, modul de 
exeCUţie al gîtulUI personajelor, ca şi mant i� 
femeii din registru l superior constituie alrc 
puncte de identitate cu peretele citat de la 
Luncani.  

Pi CS:1 figureaza 1 :1  sfhş i t u l  c:\lalog u l u i ,  închci n d  $ C 
r Î el  ce lor Cli  loc de descoperire necunOscut d i n  Dacia 
Sllpcrior,  deoarece a fost i n c lusă în catalog în  u l t i m u l  
m o ment, p r i n  an1:lb i l i tatc:l praf. I. r .  RlISS1.J, carc ne a 
pliS b dispoziţie forogr:lfin şi datele necesare. 
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AEDICULA FUNERARA IN DACIA ROMANA 

I. CAR,ACTERISTICI ARHITECTONICE 

Piesele aflate in muzeele din 'vară, ca ,şi edilcula găsită 
in anul 1 89 2  la Micia, figurind \printre p�inele exempl�[e 
intregi descoperite tie pe terit�riul. Italiei . f�e , in . pro
Viinoiile vesriee 1, 'alteiS'ta rpenrt'ru DaJC1.a t�p'Ull ,de J1I1şa mohiisC!; pe 
trei părţi, cu acoperiş boltit sau orizvo�tal, �u fronton ��lI.�n
ghiular şi imaginea defuncţilor redata m rebef pe per,eţll m
teriori ai monumentului2. 

Deşi caracterul fortuit al' descoperirilo� nI! p�rmite ava�
sarea unor ipoteze sigure, se pare, totUŞI. ca tIPvul de ed�
culă deschisă3 nu a fost cunoscut m DacIa, dupa cum edl
culei cu statuia sau statuile defuncţilor in interior i-a fost 
preferată ni şa cu pereţii sculptaţi. Şi aceasta nu ca o varian
tă mai simplă, intrată in. uz in locu,l' ,�dicu.lelor . ce adăj'os
"OO<liU ISi\)aJtwi aJŞa c,um ISlUlSţ;1Ine G. Erldelyl4, lCll mat deg;raba ca 
o preferinţă, ale cărei cauze vom căuta să le desprindem in 
cuprinsul lucrării. De altfel, statuile funerare, executate in 
maromură talică,uUlinld ImoDlumleintie de 'sThrre Stă.tănoar,e, si11lt frec
vent intdnite in provincia noastră5. De asemenea, u�ii p�reţi 
de edicule, sculptaţi in altorelief pronunţat, redau unagmea 
defuncţilor aproape sub formă de statuie. Ornameptarea. c�
lor trei pereţi interiori, un�ori şi a if'er�ţilor. la�erab . ext.erI?r!, 
permitea in schimb folosuea unUl hmbaJ sImbolIc mfmlt 
mai bogat. 

Din acest punc� d� veder� cr�dem c� prezintă inte�es �o.::; mentul apariţiei dlf:ntelor tIpun .de edlcule? ceea ce ImI?lIsa 
luarea in consideraţIe a factorulUl cronologic. Aşa de pIlda, 
.edilculele de la Aquileia, �n Italia de Nord6, Kruft, in Ger
mania7 sau Donavitz, in N oricumB, adăpostind in interiorul 
n�şei SIU<lJtui.le defiUl1Iaţi�or, daJtează toate din �eoohll!. 1 e. n. Cei 
mai timpurii pereţi de edicule din Pannonia, ayropiaţi ca ti� 
de cei din Dacia, nu coboară mai jos de jumatatea secoluluI 
.al II-Iea9 oeea ce este val'abil şi pentru provincia noastră. 
Or ince��nd 'cu se.colul al II-lea se manifestă deosebit de 
pr;gnant, pe plan ec�n?mic, soc�al, cu�tur,al .şi relig�os, fac
torul orienta11o, favonzind, odata cu raspmduea nOIlor cre
dinţe, şi tendinţa �re alegorie, vizibilă pe monumentele fu
nerare. Motivele patrund cudnd şi in caietele de modele, răs
punzind nevoii clien�ilor de a reda c�ncepţiile la l�odă re�eri.:; toare la viaţa de dmcolo de mormmt1 1 .  Aceasta pr'efennţa 
este impusă cu şi mai multă putere in medii1� ce men.ţin O' �'egă
tură directă, alimentată fie pe calea aporrunlor etmce, fIe pe 
cea a influenţeler culturale, cu sursa eriginară de iradiere, 
situaţie specifică şi pentru Dacia, contribuind la marea di-

1 Gr. Florescu, 1 monumenti fwurari romani della "Dacia Superior", 
'În "Ephcmeris Dacoromana", IV, 1930, c.ap. II. . 2 "Aedicula reprezintă o construcţie in formă de capelă sau nişă 
închisă in spate salt din trei părţi, destinată iniţial a adăposti în interior 
statuia unei divinităţi sali a Itmti defltnct. Deşi are Im dublu caracter, sacm 
salt funerar, în epoca imp�rială cap�tă o . d�stina€ie aproape

. 
ex�l;"siv sejJlIl

crală" (Ch. Daremberg ŞI E. SagllO, Dtcttonnatr� des ant�quttes grecques 
et romaines, 1, p. 92; G. Bandinelli, Edicola, în "Enciclopedia dell'arre 
antica, class;ca e orientale", III ,  p. 2 14-216. 

3 A. Schober, Die romischen Grabstein� van Noricum und Pannonien, 
Viena, 1923, p. 1 95,  fig. 203. 

4 G. Erdelyi, Adal'ok a Pann6niai sir-aedicIJlakhoz, în "Archaeologiai 
Ertesito", 88, 2,  196 1 ,  p. 1 90- 1 9 1 .  5 L Ţeposu Marinescu, Despre origillea ,mor tipuri de monumente 
funerare din Dacia Superior, în "SCIV", 23, 2, 1 972, p. 2 1 6- 2 1 7  (numă
rul lor se r idică în prezent la 32, provenind mai cu seamă din mediul 
urban). Faptul că aceste statui nu intră în ansamblul compoziţional şi 
arhitectonic al aediculelo. rezultă din Împr("Î'umrea că nu au fost des
copenite Împrelll1ă cu piese din aceste monumente. Dimensional ele depă
şesc capacitatea spaţială interioară a aedicuJeloI din Dada. 

6 G. Brusin, Gli scavi di Aquileia, 1 934,  p. 222, fig. 135.  
7 M. Mylius, Die Kmfter Grabdenkmăler und ihre Rekonstrltktion, în 

"Bonner Jahrbiicher", H. 1 30, 1 925 ,  p.  1 80-192, pl.  VI-XI. 
8 A. Schobor, op. cit. 
9 G. Erdelyi, op. cit., p. 1 85.  
1 0  R. Ţmcan , Origines et sens de l'inhumation a l'epoque imperiale, 

In "Revue des Ewdes Anciennes", LX, 3-4, 1958,  p. 32'3-347; ]. ]. Hatt, 
La tombe zallo-romaine, P,aris, 1 95 1 ,  329 p.; A. van Doorselaer, Les 
necropoles d'epoque romaine en Gaule septentrionale, BI\u�ge, 1 967, 329 p. 

11 "Pe măsură ce se răspîndeşte o speranţă, destinată să devină spre 
s/1rşitul păginismului o credinţă, ce mt mai are necredincioşi, vedem cum 
aceasta se afirmă tot mai frecvent atit în inscripţii, cît şi in decoraţia 
legată de elea (Fr. Cumon.r, Recherches sur le symbolisme funeraire des 
romaines, Paris, 1966, p. 27). 
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versttate a repertoriului funerar din prOV!l1Cla nord-dună
reană. ",1 

Nişa cu statuia defunctului in interior s-ar putea, totuşi, 
să nu fi fost complet necunoscută, după cum par să indice 
pereţii laterali ai unei edicule de la Micia (fig. 7 a, b, c) , 
l ipsită de ornament atit ye faţa interioară, cit şi pe cea exte
rioară, la care se adauga incă două fragmente, provenite din 
aicelaiŞi centru, cu antaele decorate \Cu frunze de iederă 'şi 
vrej de viţă (fig. 39, 40).  . Piesele care intră in componenţa ediculelor funerare dm 
Dacia, ca şi in alte provincii, au fest lucrate separat, din 
piatră locală:  calcar, augit-andezit, mai rar gresie. Stilul de 
execuţie şi unele detalii de ordin tehnic şi ernamen taI ple
dează pentru confecţionarea lor in atelierele centrelor res
pective, din apropierea cărora se extrăgea şi piatra. Anali
zind fiecare element in parte, se pot desprinde unele carac
teristici dimensionale, ce fixează limitele de variabilitate ale 
acestui tip de monument funerar. 

a. Pestamente şi seduri 

Pină la ora actuală se cunosc numai trei postamente in
tregi, desceperite la Micia, pe care se montau pereţii nişei. Ele 
au forma unor Lespezi masive dreptunghiulare, cu lungimea 
cuprinsă intre 1 ,05 şi 1 ,30 m, lăţimea intre 0,62 şi 0,83 m, 
iar grosimea intre 0,15  şi 0,27 m. Unul dintre postamente, 
aparţinind ediculei intregi, care are şi gresimea cea mai mare, 
se ingustează spre interior, in partea de jos, formind o pro
filatură (f�g. 1 şi 1 a). Aceasta dovedeşte că postamentul era 
aşezat, la rindul lui, pe o bază de inălţime variabilă, a�e
menea monument ului Volumniilor12, ediculel'or de la Aqui
leia 13, 'Kruft14, monumentului de la Bierbach 15 şi, după cum 
s-a presupus, asemenea ediculeler din Pannonia 16. Materialul' 
cemparativ din celelalte provincii lasă loc liber ipotezei că 
postamentul prefilat, aşa cum il intilnim la Micia, impunea, 
din considerente estetice, o prefilatură identică şi in partea 
superioară a bazei, monumentul de la Bierbach putind servi 
drept exemplu (fig. 1 1 6  ,a) . Din contra, postaJmentul drept era 
suprapus pe O' bază simplă, asemenea celei de la Kruft (fig. 
1 1 6  b). Rolul acestui soclu era de a plasa nişa la inălţimea cu
venită, făcind ca monumentul să pară mai impozant şi per
miţind, tetodată, O' vizibilitate mai bună asupra sculpturilor 
sau relidurilor din interior. Baza putea fi un simplu bloc 
paralelipipedic, ca in cazul ediculei reconstituite de la Aqui
leia, ornamentată cu imagini simbolice, ca in cazul monumen
teler de la Kruft şi Bierbach, sau să servească la aplicarea 
unei plăci cu inscripţia funerară, ca in cazul monumentului 
Volumniilor. 

Trebuie să ţinem seama şi de faptul că ediculele erau pla
sate, de obicei, in mijlocul unor mici grădini funerar-e, lucru 
menţionat in inscripţia de pe monumentul Volumniilor17, 
spaţiul aferent mormintului măsudnd circa 10 111 lungime 
şi 7,5 m lăţime. Urmele unor astfel de grădini au apărut şi 
in necrepelele de la Intercisa 18 şi Aquincum 19, de unde pro
vin majoritatea pereţilor de edicule din Pannonia. Existenţa 
grădinilor funerare a fost confirmată şi in Dacia20, acestea 
fiind un lux pe care şi-l puteau permite oamenii cu dare de 
mină, ce ridicau monumente cestisitoare. O ediculă plasată 
in mijlocul unei grădini şi-ar fi pierdut orice efect dacă nu 
,u fi fost inălţată pe un soclu corespunzător. 

'In sHrşit, se remarcă amănuntul că lungimea postamen
telor, prin urmare deschderea nişei, nu cr,eşte proporţional cu 
lăţimea sau adincimea ei, raportul fiind invers. Cu cit este 
mai mică deschiderea, cu atit i se dă nişei o profunzime 
mai mare21,  avindu-se probabil in vedere tot efectul estetic .  

1 2  G. Erdelyi, op. cit., p. 1 87. 
13 G. Brusin, op. cit. 
14 H. My,lills, o/J. cit. 
15 H. KIlimbach, 2um Alt/baII des Grabmals van Bierbach, În "Bonner 

Jahtrbiicher", H 1 58 ,  1958 ,  fig. 1 .  
16 G .  Erdelyă, op. cit., p.  1 87. 
17 P.L/VoIQ1mni. C.f. sibi et/suis. vivi fecerunt/ monimentum/ in 

Frontel in agrum/ h.m.e.n.s. ("CIL", V, SllPPI. 1, 556-559). 
18 lntercisa, 1., Budapesta, 1 954, p. 1 72. 
19 L Nagy, Cives Agrippinenses in Aquincum, În "Germania", XV, 

1 93 1 ,  p. 260-265, fig. 2-3. 
20 "CIL", III, 1 4.493; D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1 968, 

p.  4 1 5 .  
2 1 DimensillniJe celor trei postamente sînt de  1 ,05 X 0,83,  1 , 1 2  X 0,75 ş i  

1 ,30X O,62 m. 
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1 16 a 1 16 b 

b. Pereţii nişei 

Erau alcătuiţi din trei plăci dreptunghiulare, ce inchideau 
ni şa in spate şi lateral. Asamblarea se făcea după o schemă 
intUnită la toţi pereţii de edicule din Dacia, peretele poste
rior fiind prins intre cei doi !pereţi laterali (f.ig. 1 a). In fe
lul acesta, lăţimea peretelui posterior coincidea cu lăţimea 
nişei . Pe pereţii laterali se lăsa in schimb o margine lată ne
lucrată, uneori uşor reliefată, sau despărţ�tă printr-o mulură 
(fig. 77 şi 85 ,  1 02) sau linie incizată (fig. 104) de cîmpul 
ornamental, avind deasupra un orificiu de fixare. Două ori
ficii similare erau practicate şi pe muchea superioară a pe
retelui posterior, in ambele colţuri, asiguri�d prinderea .de 
pereţii l aterali cu ajutorul unor scoabe de fier. Intr-un S111-
gur caz, pe muchea interioară a unui perete lateral de la 
Apulum (fig. 8 0) s-�u tăi'at d�uă orif.icii la. dista.nţa rde apro
ximativ 0, 14  m faţa de marg111ea de sus ŞI de JOS, asambla
rea fiind făcută prin rr. i j locirea unor orificii identice, prac
ticate probabil pe canturile peretelui posterior. 

Acest sistem de asamblare a fost preferat ca urmare a 
faptului că spatele monumentului era neprelucra t. De aseme
nea, pereţii laterali de edicule din Dacia sint rareori orna
mentaţi pe ,faţa exte!ioară. şi chiar ş� atufolci i magin�a ţigu
rată nu este incadrata, asemenea pereţilor dll1 Pannol11a. Intre 
collOane, cea din spate fiind formată de cantul peretelui pos
terior, aşezat din acest motiv in afară22. 

Exceptind edicula de l a  Micia, pereţii intregi sau frag
mentJan se Xlild�că ,1a 79, din 'CaIl'e 1 5  pasllerior,i ,şi 64 lateraJi. 
Cu ,not nlull11ăxuU ,redus al p.ereţilor ,pasteri'OII'i, I�e pot staJ?,ili  
totuşi unele caracteristici, mai ales ornamentiale, asemenea piese 
fiind rail1e lin tJOit Ilrnper:i'uJ . Pr�nt'rie oei 30 de pel"eţi chin P,anno
n'ioa, desC!fli'şi de G .  E:r1d61}'li23, mu fi,gl�l"ează, de Ipildă, ni oi un 
perete posterior. . . . . . v A 

Ină.lţimea pereţIlor de edlcule d111 DaCIa oscIleaza In�r� 1 ,05 
şi 1 ,80 m .  Cele mai mari diferenţe se observ.ă l'a  Mlcla, la 
aJCeaJs17a oOolnnribuin,d, fără :dOlall' �i pOaJte, pl1Oifuz,JUJ1Iea de mate
rial găsit ,ai'ci. Putem const�ta astfel coexist:?ţIa, �n c.ac;lrul ac�� 
l�iaşi nearop�le.' a unor edlc�le. de proporţll t;Jal mIC.I: p:�eţl1 
mşelor ned�alş111d 1 ,20 m �nalţlme, a unor edlcule m� Jlo:Cl1, cu 
inălţimea pereţilor cuprinsă i�tr.,e ţ ,30 �i } ,50 m,. ş1v av unor 
edicule mari, ce ating 1 ,80 m malţlme fara soclu ŞI fara aco
periş. Ediculele din prima cAategorie pred�mină, pr�ntre ele 
numărindu-se :şi  monumentul 1l1treg descoP:rIt la �flfIŞltul .sec'.:
l ului  trecut, publicat de �r. Cumont. POl pereţl ,geA edlcul�, 
unul de la Micia şi  al dOJlea de la C.�lsteştl, atesta 111 pa�l� 
prezenţa unor edicule de mari proporţll. In nordul pro":lI1Clel, 
la  Potaissa, Napoca, Girbău, Gherl a sînt răspindite edlculele 
de proporţii mi j locii . v Lăţimea pereţilor post·eriori merge de la 0,58 m pina la 
1 ,05 m. Deschiderea nişelor er.a, in general, de O,�0=-�,75 m; 
Numai pe exemplarele Întregi s-a putut corela 1 l1alţlmea ŞI 
lăţimea cei doi parametri dind impresia că sint direct pr�po'r
ţionali . ' Intr-un singur caz, o nişă mijlocie are o deschldere 
ingustă, de 0,64 m, spec'ifică nişelor mai puţin în.alte. . Adincimea nişei este dată de lăţimea pereţIlor lateral ] ,  
minus porţiunea c e  servea l a  'imbucarea peretelui d,in spa:e..; 
Ni.şele ed�louJel'or d�n Dac�a U1 U !SÎnt rp r'Oif unde , valonle hmuta 

22 G. Erdelyi, op. cit . . p. 1 85 .  . 23 Catalogul Întocmit de G. ErdelYI, oţJ. cit. p. 1 84 .  
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fiind de 0,33 şi 0,63 m. Adin�imea medie inreg,istrează circ<ll 
0,45 m şi nu creşte in funcţie de inălţimea sau desdhiderea, 
llişei. Mai mult, nişe relativ inalte au o lăţime de 0,33-. 
O,�4 }11, ACU� este ca�ul' �diculei. de l a  LUl1cani (Potaissa) şi. 
Glfbau, 111 tImp ce l1Jşe J oase ajung la 0,45-0,50 m lăţime,. 
exemplele de l a  Micia fiind edificatoare. Datele sînt Însă insu
ficiente pentru a incerca o corelare intre adincime şi deschi-. 
derea sau lăţimea nişei. Un indiciu ar fi furnizat ele dimen-, 
siunile celor trei postamente şi de lăţimea pereţilor laterali şi 
l ungimea acoperişului ediculei incomplete de la Micia (fig. 
7, a, b). A trage insă pe această bază concluzii definitive este
hazarldat. 

Grosimea pereţilor este mai mică la edicule decit la stelele' 
funerare. Spre deosebire de stele, canturile pereţilor laterali 
erau v�zirbjde b eldiiQuJle,  loee.a oe ,�mp'uJ1lea păJstJraTea 'Pr'Op'orţi�-, 
1?1f aJdeovate, in ,armonie cu mărimea nlşei . Impr,cună cu ÎnăI
ţlm�a �utea cr�şte şi grosin;ea, fără c� aceasta să fie o regulă 
aph�ata 

"
cu stricteţe. ValOrIle se , inscrIU intre 0,09 şi  0,30 m,. 

media ,fImd 0,1 3-0, 1 5  m. Groslmi mai m ari de 0 , 18  m sint 
rare (in total cinci cazuri). 

c. Acoperişurile 

După .aspoon1il 'a'I1hitIClcOOrI1'i'c '5'e ,tJ"l1p.art �n două t,ipuri 
ptrinoiip:aJl,e :  laaaper;Î.şUf'i !h(){1 ui,ue lŞ,i 'aoopel"i�\l!ru OlflizOU1l!ale CiU 
f:roll1rtoOll ·tlriÎ uinghiJulloalf . P arl1lea de deasUjpr,a estle 1 UlCT,a tă in. 
două plante, cu 'O ,qr,eaJstă mediană mai mruUt lsau ma;i puţ.in 
ascuţită. Partea inferioară a acoperişului, in faţă şi htera!, 
inclusiv in jurul arcului de boltă, este prevăzută cu profilaturi 
geometrice. Din cele 1 4  piese intregi sau fragmentate, păstrate
in Dacia, cele mai multe fac Iparte din prima categorie, 
numai patru fiind acoperişuri orizontale, cu fronton triunghiu
lar. Acestea apar in exclusivitate la Micia, in timp ce acoperi
şurile boltite sint semnalate, in afara Miciei, la Gilău, Cris
teşt1i şi, eventual, Apulum. 

Caracteristicile acoperişurilor boltite sint frontonul sel11i
ci'rcular, terminat uneori jos cu două triunglhiuri (fig. 5 ,  1 0),. 
acroterele emisferice de la colţurile din spate şi cei doi lei  din 
faţă, aşe�a1ţQ pe 'l,abe, ,m bOlHlrue căJs:cate. P,e looaJma lalooperişuJw. 
la ,od,e .Qo'ură 'extremită�i, \5le afJă două IpOistame11ite aproape pă
trate, ce serveau la fi.xarea coronamentului. Conul de pin,. 
folosit drept coronament, era lucrat aparte, avind un posta
ment propriu (fig. 1 a), egal ca mărime cu postamentele de
pe coama acoperişului. Sint insă cazuri cind postamentul din 
spate lipseşte, monumentul fiind împodobit cu un singur coro
nament, in faţă (fig. 10) .  

Lungimea ş i  lăţimea depind de dimensiunile nişei, porţiu
nea Iprofilată depăşind, lîn faţă şi lateral" pereţii (fig. 1 a, b). 
Valorile minime şi maxime sînt cuprinse Între 1 , 10  şi  1 ,40 m 
pentru lungime şi 0,69-1 ,07 m pentru lăţime. Acoperişurile 
boltite de la Micia măsoară de regulă 1 ,25-1 ,35 m, ee 0,85-
1 ,00 m. Ină lţimea bolţii atinge 0,42-0,45 m, şi adaugată la 
aceea a pereţilor ne dă adevărata inălţime a nişei. 

A'aoperirşur�l,e or,izlOl1ltJaJl,e ,sint profl�laJtle .in partea in,fer,i'Oiară. 
r�lă'lţiimea ,f,riOfnuonurLui t.J.'iulll'g1hiuJar la't�nge val,ori 'dupr�nlSe intre 
0,28-0,45 m. Pe tavan s-a practicat o adîncitură, dreptun
ghiulară sau ovală, inconjurată de o margine reEefată (Ifig. 
7 a, 1 2  a, 1 6  a). Cele două pante pot fi lipsite de obişnuitele 
acrotere, l'ei şi postamente (fig. 14). în general, nu au decit 
un singur coronament, in faţă, creasta acoperişului fiind pre
văzută in consecinţă cu un singur postament (fig. 1 2) . .în alte 
cazuri colţurile anterioare sint impodobite cu acrotere (fig. 1 5. 
1 5  a), dl.ljpă cum pot apare şi toate elementele intilnite la 
acoperişurile boltite : aCl"otere în spate şi leii in faţă (fig. 1 3) .  
Dimensiunile sînt ceva mai mici decît l a  acoperişurile boltite, 
llUlngiÎmea fiind ollprii1JSă (Între 1 ,04 şi 1 , 1 5  1111, i.ar lăţimea În1troe 
0,61 ,şi 0,97 m. Un acoperiş de proporţii mari, descoperit la 
Milcia, se evidenţiază Iprin lungimea sa de 1 ,52 m (fig. 1 5  a) . 

Deşi în provinciil'e vestice nu s-au găsit fragmente izolate 
de acoperişuri, cele citeva edicule reconstituite documentează 
ambe le tipuri de inchidere a nişelor, cu unele deosebiri  neesen
ţi ale. Astfel, monumentul Volumnii lor şi edicula de la Aqui
lei a ne oferă analogii pentru acoperişurile orizontale cu fron
ton triunghiular, fără acrotere şi lei .  La monumentul Volum
niilor coronamentul este reprezentat de un sfinx. O soluţie 
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asemanatoare a Ifost propusă, de curînd, pentru monumentul 
,de la Bierbach (fig. 1 1 6 a)24, deasupra acoper,i.şuJui drept, fru-
1110S profilat, fără f'ronton, fiind aşezat un sfinx. Doi lei cul
caţi pe labe rflanchează, in schimb, frontonul triunghiular al 
plseUldo-eldiK:Jl!ll,l(�i II wi L. BrllGlltirlllS Serrvi t�'UJs de ta EstJe-A'lJeste25• 

Piesele componente ale ediculei de la Kruft arată �nsă că 
peste acoperişul orizontal se înălţa un coronament în formă 
de trunchi de p iramidă arcuită, terminată cu un capitel co
rintizant26. EXeimplele citate ridică problema dacă sfincşii şi 
coronamentde în formă de trunchi de p iramidă arcuită27, de 
pe tepitoriul Dac�ei, nu impodobeau uneori ş i  acoperişurile 
orizontale, cu fronton triunghiular, ale unor monumente de 
tipul ediculelor funerare. Î ntrebarrea n i  se pare justificată dacă 
ţinem seama de faptul că aceste coronamente abundă in loca
lităţile ce coincid pe hartă cu răspindirea ediculelor in Daoia :  
Apulum, Micia, N apoca, Germisara. La  Aquileia, coronamen
tele în formă de trunchi de piramidă arc'uită încununează 
deopotf1ivă -altarele funeraTe şi mausoleele mari şi m1ci28. Mo
n umentele de la Kruft şi Bierbach confirmă preluarea unei 
scheme cunoscute la Aquileia şi in meddul asianic. Nu ar fi 
deci exclusă repetarea ei in provincia nord-dunăreană, supusă 
pe de o parte �nfluenţelor ş i  iradierilor aquileiene, iar pe de 
altă parte, celor asianice sau orientale directe29. De la Apu .. 
l um şi  hl11lpelul!11 provi n  de ra1ufel , Idhev,a cloirronamente �n 
fOlrmă de trunchi de piramidă arcuită terminate cu capi teluri 
corintizante, asemănătoare celui aflat in vîrful ediculei de la 
Kruft30 . .  În primul rînd trebuie luate în cOI1S'ideraţie rrun
chiurile de piramidă arcuită cu laturile ornamentate cu fâguri 
simbolice sau decorative. Portretele defuncţ,i lor31 ,  scul\P'tate la  
edicule pe  pereţii l1Iişei, s e  pretează mai degrabă la  decorarea 
altardor funerare, completînd inscripţia gravată pe una din 
laturi. De asemenea, este mai puţin probabnl' ca figurile mito
logice, sculptate deseori pe pereţicr ediculelor, să apară ş i  pe 
coronan:ente, cu atît mai mult cu cit înălţimea la care s-ar !fi 
găSlit ar fi redus mult vizibilitatea lor. Viitoarele descoperiri 
s-ar putea deci să ,aolnrf:irrtme �i Jn DalC1a reXJirs'tenţia alcelstui mod 
de ,a rdeooll'a aOOlperrtÎŞlurr,ille oriZloil1rt'atl,e al,e ecJi,oulelro,r funerare. 

Cu mulrt mali frl1eovenrt,e IStm ,aoap'eIi'şuri,l,e ho!cit'e, ,analogia 
cea mai apropiată fiind dată de un mic fragment folosit la  
reconstituirea ediculei de la Lauriacum (Ziegelfeld)32, ter
minat deasupra drept, avînd montat u n  coronament i po tetic, 
compus dintr-o pinie, flancată de doi lei adosaţi (fig. 1 1 7) .  
G .  Erddyi presupune că asemenea coronamente puteau im
podobi şi acoperişurile orizontale ale edicu1elor din Panno
nia, unde trebuie că a fost cunoscut şi acoperişul boltit, pre
zent la ediculele d in Noricum;{�. 

În concluzie, pe baza. datelor analizate, edicula funerară 
din Dacia apare ca un monument impunător, alcătuit din 
următoarele părţi componente: un soclu, ale cărui dimensiuni 
nu le putem indica34, partea centrală, formată dintr-o nişă 
de dimensiuni variabilre, depăşind in să totdeauna 1 ,00 m 
înălţime, şi un acoperiş boltit cu acrotere la  colţuri, caronat 
de o pinie, sau un acoperiş orizontal cu fronton triunghi u
Iar, caronat de o pinie, eventual un sfinx sau un trunchi de 
piral11 i �ă . arcui tă, avind in virf un capitel corintizant sau 
tot o p l Ille. 

Putem să ne facem o idee cu privrilre la înălţimea unui 
astfel de monument, dacă luăm ca etalon de comparaţie edi
cula intreagă de la Micia, car,e măsoară, fără soclu, 2,50 m. 
înălţimea totală se ridică, prin urmare, la  circa 3,00 m. Edi-

24  H.  Klumbach, op.  cit., f ig .  7.  
25  G. Brusin, Di {,In tipo di  stele sepltlcrale caratteristico di Verona, 

în " Bonner Jahrbiicher", Il. 1 58 ,  1958)  p. 39. 
26 H. My l ius, op. cit., pl .  X. 
27  H. Daicoviciu, Un monument funerar din Dacia Superioară, 1n 

Omagi/,I Ilti P. Constaminesclţ-Iaşi, Bucureşti, 1 965, p.  1.0 1 - 1 08 ;  Corolla
mentele în formă de trllnchi de piramidă arwită pe teritoriltl provinciei 
Dacia, în "Apulu ll1 " ,  VII, p. 333-352;  C. Pop, Un coronament ele altar 
!wJerar în muultl elin Alba Tltlia, În " Apulum", I X, 1 97 1 ,  p. 371 -373. 

28 H. Daicoviciu, Coronamentele în formă . . .  , p. 3 48-349. 29 Idem, p. 350-35 1 ;  C. Daicoviciu, Monllmente il'ledile din Dacia, În 
"Anuaml Institutului  de Studii Clasice", I ,  1928- 1932,  p.  1 1 7. 

30 H. Daicoviciu, Coronamentele în formă . . . , p. 335, nr.  5, p. 336, 
n I'.  7 şi 8 ;  p.  340, nr. 1 8 . 

31 Tdern, p. 334 ,  nr. 3 ;  p. 336, n r. 8 ;  p. 3 37, 1lJ'. 1 1 etc. 
32 G. Erdelyi, op. cit., p. 1 90. 
33 A. Schober, op. cit., p .  195. 
34 NLl este exclus să se fi llt[lizat două sau trei �ocluri, suprapuse În 

formă de trepte, gen de reconstituire Încercată pentru aedicula de l a  
Kruft. 
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cuiila de �a Laur�a:OUll11 reste a�emanatOalre oa prlojporţii, aJUln
gind la 2,54 m inălţime, fără soclu şi fără coronament, cu 
deschiderea nişei de 0,60 m. După cum am arătat, edicula 
de la  Micia se numără printre monumentele mici, ediculele 
l11IaIf,i ,  cu Ipererţi,i I"LiiŞei lill1lalţi de 1 ,80 1111, :at,ÎInrgeau 3,50 m hLînd 
ca punct de reper valoarea minimă. ' 

N i şele din Dacia sint p uţin adinci, cu o formă elegantă, 
zveltă, deosebindu-se de ediculele din Noricum, cu pereţii 
laţi şi scunzi35. Acest detaliu conferea intregului monument 
un aspect mai p uţin greoi decit a l  ediculelor din Aqui1eia sau 
Kruft. Micşorarea Iăţimii a fost insă posibilă cînd s-a renun
ţat la  p lasarea in i nterior a unor statui, trecîndu-se la redarea 
portretelor defuncţilor pe pereţii laterali ai ni şelor. 

II .  REPREZENTARILE FI GURrA TI VE ŞI MOTIVELE 
ORNAMENTALE 

Varietatea reprezentărilor figurate şi a motivelor orna
m:nt�le trase.ază o linie de demarcaţie intre provincia noas
tra . Şi P�n011la, de unde provin 'cei 1111 ai mllJI�i pereţi IPubli
caţi pina acum. Această imprejurare trebuie analizată cu 
atenţie, atit v din . punctul' �e vedere al notei de originalitate 
pe care o da edlculelor dl11 Dacia, cit şi a implicaţii lor mai 
profunde, privind originea acestor monumente. 

PEREŢII POSTERIORI:  sint sculptaţi totdeauna pe o 
singur.ă . faţă, cuprinzind portretul persoanelor pentru care a 
fost p �Icat monun2e�tul. Ima�inea defuncţilor \i a membrilor 
faml�el este redvata Intr-o ni şa n:ai mult sau mai puţin pro
funda, incadrata lateral de o margine simplă mai lată la  
pereţi� cu ?iş� adin că ş i  abia perceptibilă la ;er�ii cu n i  şa  
numaI schlţata . Această margine subţire, avind dimensiuni 
e.gale pe  ambel'e laturi, datorită poziţiei pefoetelui posterior in 
slstemul de �sal11blare, l11a�chea�ă . colJuri le  ediculei. în partea 
de sus se gaseşte o margl11e SImIlara, uneori ceva mai Iată 
(intr-un singur caz atinge lăţimea de 0,20 m) sau peretele se 

35 G .  Erdclyi, op. cit. ,  p.  1 90 ;  A. chober, op. cit.,  p.  203. 
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termină drept, capetde personajelor depăşind uşor inălţimea 
sa. Pe muchea de deasupra sînt practicate cele două orificii 
pentlJ.1u ptrri'l1iderea Ide perteţ;ii hLte1"adi ,In paJ:1tea de jos a pere
telui s-a lăsat o porţiune nelucrată, figuraţia incepînd la 
circa ° 20-0,30 m de la nivelul planşeului nişei. G.  ErdeIyi 
p res'Lllp'�ne că aJOOC\JSItla Ise ,d aI1lor�şte f alptlu!ui oă 'Slpa ţi uii i nferilo.r 
era rezervat depunerii unor ofran de de flori şi alimente36. 
Ţinind seama de spaţiul redus al nişei, probabil  că scenele 
sculptate se bucurau de o vizibilitate mai bună dacă erau 
plasate mai sus. 

Se disting două moduri de a reda personajele pe per'eţIl 
posteriori : 

a. Imaginea în picioare a defuncţilor 

Personajele, executate in altorelief, privesc în faţă intr-o 
atitudine de uşoară relaxare, cu un picior impins puţin inainte 
şi greutatea corpului lăsată pe celălalt picior . Se rell?:ucă 
citeva combinaţii stereotipe, aplicane şi pe alte categoru de 
monumente funerare: o pereche soţ-soţie (fig. 27 şi 1 07), 
un grup de p�r:oane! alcătuit �ir:tr��r;., bărbat, ? femeie 

A 
l� 

mijloc şi un unar (fIg. 1 1 1 ) ,  pannţn 111 spate ŞI unul p111a 
la trei copii în planul din faţă : cite o fetiţă pe pereţii de la 
Potaissa (fig. 48) şi Tibiscum (fig. 105) ;  doi băieţi pe pere
tele de la Gherla (fig. 87) ; frate şi soră pe un perete de la 
Micia (fig. 2) şi pe altul de la Germisara (fig. 94),  fata afHn,::
du-se in dreptul tatălui, iar băiatul in dreptul mamei ; doua 
femei un bărbat şi trei copii pe un perete de la Aiud (fig.97). 

D�şi sumar lucrat, un perete de la Micia se ilustrează 
printr-o dispunere originală a personajelor, care nu se int�
grează in schema obişnuită: pe primul plan apare o femeIe 
in stinga, după care urmează un bărbat cu o cupă tronco
nică in mină şi o a doua femeie in dreapta. In planul al 
doilea sînt redate busturile unor copii, restul corpului fiind 
acoperit de figura personajelor din faţă (fig. 28) .  

Uneori, soţii se  ţin după umeri (fig. 27) sau işi spnJ1!1a 
mîna pe ,capul sau umărul copilului din faţă (fig. 87,  94, 
97). Alteori, cu o mină apucă un fald al' veşmintului in timp 
ce in cealal tă ţin un obiect simbolic. 

O parte din pereţii inglobaţi de noi in această categorie 
(fig. 48 ,  87,  97, 105 ,  1 07) au fost publicaţi ca eiese de sine 
stătătoare, făcind parte dintr-o categorie inedita de monu
mente funerare in Dada: stela familială37. In incadrarea fă
cută ne-am ghidat însă după următoarele observaţii: asemă
narea cu pereţii de la Micia - dintr,e care un perete (fig. 2)  
intra i n  componenţa ediculei intregi de la Veţel (fig. 1 )  -
privind nu numai tipul de reprezentare figurată, cu defuncţii 
redaţi in intregime, dar şi unel'e elemente caracteristice, ca 
înălţimea, lăţimea şi grosimea, orificiil,e de prindere de pe 
lT uchea superioară, porţiunea rămasă nelucrată de la baza 
peretelui. Stelele familiale din Dacia, in număr de şapte, au 
fost găsite, pe de altă parte, in centrele sau zonele ce cores
pund cu aria de răspîndirre a ediculelor: Potaissa, Gherla, Po
rolissum. 

Analogiile aduse ca sprijin, din puncte diferite ale Im
periului roman, nu sint pe de-a intregul edificatoare. Cele 
citeva monumente citate din Gallia şi Bizanţ38, pe lîngă 
fi�ura intreagă a personajelor p rezintă, de regulă, o serie de 
trasături specifice stelei funerare in general, cu:m ar fi faţada 
arhitectonică şi inscripţia gravată pe arhitravă sau fronton39. 
Orificiile de fixare, atunci cind există, sint practicate in par
tea inferioară a pereţilor, servind la prinderea de un sodu, 
şi niciodată pe m uchea superioară40. Stelele date ca exemplu 

36 G. Erdelyi, op. cit., p. 1 87. 
37 L. David şi V. Pintea, Un monument funerar din Dacia Porolissen

sis, in "Acta Musei Napoccnsis" ,  I I I ,  1 966, p. 459-463 ;  C .  Pop ş i  T. So
roceaJnu, Citeva stele familiale din Dacia Superioară, În "SCIV" 1 9, 2, 
1 968,  p. 35 1 -355 ; 1. Ţepo�u Marinescu, op. cit . .  p.  220-2 2 1 .  

38 L .  David ş i  V. Pintea, op. cit., p .  461 , nota 1 2  ş i  1 4 .  
39 Din necropola d e  la BiZianţ s e  citeaza trei asemenea stele: 1 .  stela 

lui Menandros şi Inkusa, cu arhitr>ava ce da impres;a de stela cu fronton 
şi inscnipţie; 2. stela lui Maucus OI ius Diogenes, cu inscripţia pI.asata tot pe 
arhitrava şi 3 .  stela lui Komcniskos, cu fronton triunghiular şi acroterc 
masive 1a colţuri (N. Firatli, Les steles funeraires de Byzance greco-romaine, 
Paris, 1 964, p. 1 02-103,  pl. XXXVIII, 157;  p. 103,  pl. XXXVIII, 1 58 
şi p. 1 02,  pl. XXXIX, 1 56). Acesta este şi specificul stelelor fami1iale din 
Gallia cuprinse în repertOriul lui E. Esperandieu sau În lucrarea lui F. Brae
mer, Les steles funeraires a personnages de Bordeaux, Paris, 1 959, raspîndite 
În centrele supuse unei vechi şi puternice influenţe gr('ceşti. 

40 Fr. Braemer, op. cit., p. 1 02.  
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din Dalmaţia nu conţin figura in picioare a defuncţilor, CI 
numai busturi le lor pină la talie, dedesubt aflîndu-se un al 
doilea registru, de inălţime mică, ornamentat cu mo�iv: mito
logice sau simbolice. De altfel, una dintre stelele aml11tlte este 
in realitate un cippus, măsurînd 0,63 X 0,35 X 0,455 m. Pe 
latura principală apar busturile defuncţilor, iar pe latura 
mică mortul eroizat4 1 

Cea mai apropiată analogie pentru piesel� ?e la Zam-Sîr:
crai şi Potaissa este oferită de un perete sll1111ar, descoperIt 
la Augsburg42, cu dimens�unile ?e 1 ,50 X 0,96 X 0,3� m. Ca 
şi pe unele monumente dm Dacl�, capetele persona)elo.r de
păşesc marginea de sus a pereteluI: Un fragment mal. mIC era 
prins, cu ajutorul unei scoab� de fIer, de ucolţl;1l. s�penor drept 
al peretelui din spate, prevazut cu doua onfIcll pe muchea 
de deasupra. Cantul era lucrat sub formă de coloană anga
j ată, iar pe suprafaţa interioară s-a sculptat imaginea unei 
căruţe trase de trei cai şi a un�r bărbaţi. At;Jbele I?iese făcea� 
parte dintr-o edkulă funerara, cu acopenş boltJlt, flanlCata 
in faţă Ide jumătăţi de Icoloană (fig. 1 1 8) 43. In legătură cu 
stela de la Zam, s-a emis presupunerea că făcea parte proba
bil dintr-o construcţie asemănătoare celei de la Augsburg44, 
fără să se arate insă că este vorba de o ediculă, aşa cum 
precizează Ohlenroth. 

Considerăm, prin urmare, că stelele familiale din Dacia 
reprezintă de fapt pereţii �osteriori ai unor edicule. Pieseţe 
de la Zam şi Potaissa indica totodată existenţa unui acoperIş 
boltit, capetele personajelor depăşind marginea de sus a �,ere� 
telui . In Dacia Porolissensis se cunosc astfel de acopenşun 
la Gilău şi Cristeşti. · 

b. Plasarea defuncţilor în cadrul unor scene de 
coena funebris 

Acest rr.od de redare a figurii defuncţilor pe pereţii pos
teriori este propriu, pină la ora actuală, numai Daciei, co�
sluilmind o inoVi3Jţie o)"iiginJală a meştJeI1U!ui d1n P'ota.ÎJssa dlln 
mîna căruia au i,eşit cei trei pereţi În cauză (fig. 44, 45 ,  47)45. 

4 1  D. Sergeievski, Iz rimske arheologije. În "Glasnik Zemalj.skog Muzeja 
u Bosni i Herccgovini", XLVII, 1 935 ,  p. 1 8- 19, pl. V, 3 ŞI p. 1 9-20, 
pl. IV, 2; Idem, Nove akvizicije odjelejenja klasicne arheologije Zemaljskog 
Muzeja, În "GJ,asnik ZemaJljskog Muzeja u Sarajev.u" ,  N. S., III, 1 948, 
p. 1 74-1 76, pl. I I I, 2.  

42 L. Ohlenroth, Grabmăler romischer Ehepaare alts Altgsburg, În "Ger
mania-Anzeiger" ,  3 1 ,  1-2,  1 953 ,  p. 32-38. 

43  Idem, p. 37. 
44 L. David şi V. Pintea, op. cit., p. 46.  Pornind de la faptul că 

asemenea stele nu apar la Aquileia, În Noricum şi Pannonia, autOrii opteaza 
pentru patrunderea tipului respectiv prin filiera sudică, În speţa prin Dal
maţia (p. 462). Dupa cum am aratat, probabil ca este vorba de o confu
zie, Întrucît În Dalmaţia nu sînt semnalate monumente de sine statatoare, 
cu figura defunqilor redata în întregime.  Aceasta apare numai pe stelele din 
Macedonia. De altfel şi M. Macrc�a a încadrat piesa de la Zam-SÎncrai 
printre pereţii de aediwla (Viaţa in Dacia romană, Bucureşti, 1 969, p. 343).  

45 Doi dintre pereţii amintiţi (fig. 44, 45) au fost greşit încadraţi prin
tre stelele funerare (Gr. Florescu, op. cit., fig. 1 4 ;  1 .  Mitrofan şi L.Ţeposu, 
O aediwla funerară de la Potaissa, În "Acta Musei N apocensis", VII, 1 970, 
fig. 3 şi 4 ;  M. Jude şi C. Pop, Monumente sculptttrale romane in Mltultl 
de Istorie Turda, 1 972, p. 7, pl. 1). Modul de redare a nişei, dimensiunile, 
cele doua orificii de fixare de pe muchea de deasupra sînt identice cu ale 
peretelui posterior de la Luncani. Altfel ar trebui sa admitem ca şi acesta 
din urma ar fi tot o stelă funerara. 
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La OISpă.ţ lPairtUlcăipă ,dJefunttuJI, ,im!pr,ellină 'ou famiLia (so,ţia ŞI 
copilul) sau cu mai multe persoane inrudite46, asemănarea 
dintre figuri fiind izbitoare: pe edicula de la Luncani un băr
bat şi trei femei, i ar pe peretele incastrat mai demult in zidul 
tribunalului din Turda, o femeie şi patru bărbaţi. 

Partea superioară a peretelui este adin cită in formă de 
nişă, busturile fiind sculptate in altorelief. Jumătatea inferi
oară, de la kline în jos, este lucrată în relief plat. 

PERETII LA TERALI se caracterizează printr-o mare 
diversitate de reprezentări, ce ocupă sau toată suprafaţa, 
sau sînt dispuse în două pînă la trei r,egistre, de dimensiuni 
variabile. Mai rar se decorează şi suprafaţa exterioară. 

Canturile din faţă, care flanchează de o parte şi de alta 
nişa, pot fi lucrate in formă de coloane sau ornamentate cu 
motive vegetale şi zoomorfe. 

Coloana angajată apar,e pe 1 2  pereţi, fiind alcătuită din
tr-o bază nelucrată, fus şi capitel' simplu sau corintizant, 
pe care se spri j ină acoperişul ediculei . De cele mai multe ori 
fusul este neted, avînd uneori o forrr.ă elegantă, realizată prin 
subţierea sa in iPartea de jos şi de sus (fig. 1 7 , 1 02) ; alteori, 
se evidenţiază printr-un aspect gr,eoi, masiv (fig. 1 03 ) .  într-un 
caz fusul este lucrat in chip de coloană torsată (fi g. 1 9) sau 
impodobit cu o taenea, legată în spirală, sau cu vrej de viţă 
şi ciorchine de struguri (fig. 67 ,şi 1 03 ) .  

U n  număr d e  14  pereţi d e  edicule a u  a n  tele ornamentate 
cu vrej de viţă şi struguri ( fig. 22, 32 ,  39, 40), iederă sau 
iederă şi frunze de viţă îmbinate pe acelaşi vrej ( fig. 7 b).  
Motivul este încadrat întotdeauna de o margine simplă, pro
[ilată. De la Napoca provine un perete lateral cu anta de
corată cu un vre j stilizat, avînd capetele întoarse în spi
rală. Atît chenarul, cit şi  motivul ornamental poartă urme 
de vopsire cu miniu. 

Pe antele a două edicule de l a  Micia apare şarpele, ce 
urcă unduind de la  bază pJnă la capătul de sus al peretelui 
(fig. 1 şi 26) . Dacă pentru şarpe ca simbol al nemuririi nu 
avem analogii47, coloanele şi motivele vegetale nu lipsesc de 
pe canturile pereţilor laterali din Pannonia şi N oricum48• 

Reprezentările de pe faţa interioară a pereţilor laterali 

Atunci cind nu se desfăşoară pe toată suprafaţa perete
lui, tratînd prin urmare o singură temă, reprezentările sînt 
dispuse în cadrul unor registre. Frecventă este impărţirea pe
retelui în două registre de mărime egală sau aproape egală, 
sau într-un registru mare şi  altul mai mic, ,plasat în partea 
superioară sau inferioară (fig. 42, 98 ) .  Acest procedeu il 
întîlnim la Micia în 7 cazuri din totalul de 23 de pereţi 
laterali, la Apulum, Potaissa, Napoca, Gilău, Largiana, Gherla. 

Un grup aparte şi omogen este format de pereţii laterali 
de la Cristeşti, cu suprafaţa �mpărţită în trei registre egale, 
la care se adaugă un perete de la Şeica Mică şi altul cu loc 
de provenienţă necunoscut, aflaţ.i în Muzeul' Brukentjhal din 
Sibiu. 

Interesant este faptul că printre piesele de edicule din Pan
nonia figurează numai un singur perete, găsit la Intercisa, 
cu suprafaţa interioară împărţită în două registre49, iar 
absenţa unui repertoriu al pereţilor  sau părţilor componente 
de edicule din N oricum şi Raetia faoe dificilă orice com
paraţie. Totuşi, puţinele materiale publicate pină la ora ac
tuală constituie un indiciu că împărţirea în registre a pere
ţilor laterali era practicată. Edicula de la Augsburg ne docu
mentează acest sistem de ornamentare în Raetia50, iar frag
mentele de edicul'e refolosite in necropola romană tîrzie de 
la Au, in Leitha, stau mărturie pentru Noricum51 .  

Bordura lată, rezervată prinderii peretelui posterior, este 
despărţită de cîmpul reliefului printr-o linie incizată, la fel  
ca pe unul din exemplarele păstrate În Muzeul Bruk,enthal 
(fig. 1 04) .  

46 Despre ongmea banch('m1ui la  care participă ma i  multe persoane: 
1. Miorofan şi L. Teposu, op. cit., p.  534-535 .  

47 F. CUl11ont, op. cit., p. 394-395, cu referire specială la aedicula de 
la Mj;ia (V eţe� . . . . . 

G. ErdclYI, op. Cit., p. 190; L. Ohlenroth, op. CIt., fig. 1 .  
49 G .  Erdelyi, op. cit., p .  1 84 ,  nr. 1 2  (În registrul superior u n  bărbat, 

în cel inferior un călăreţ) . 
50 L. Ohlenroth, op. cit., p. 37. 
5 1 A. Schober, Romischer Friedhof in Au am Leithaberg, În ,,]ahres

hefte des Dsterreichischen Archaologischen J nstitutes", XVII,  H. 2, 1914 ,  
p.  222-223, fig. 1 8 9  şi p. 241 ,  fig. 204. 
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Se poate incerca o clasificare pornind de la motivele în
tîlnite cel m ai frecvent pe faţa interioară a pereţilor laterali : 

a. Figura defuncţilor redată în întregime sau bust 

Edicula intreagă de la Vreţel ne oferă un indiciu pentru 
modul cum se proceda in cazul reprezentării figurii întregi a 
defuncţilor, fiind folosită o schemă repetată probabil şi pe 
alte edicule. Aşa, de pildă, pe pereţii laterali stnt reluate 
figurile personajelor de pe pereţii posteriori : părinţii ţinîn
du-se ÎIl11brăţişaţi pe după umeri , iar între ,ei unul dintre co
pii, pe un perete fata (fig. 4) şi pe celălalt băiatul (fig. 3 ) .  
Alteori, p e  una d i n  feţe este redată figura soţului, iar p e  
faţa opusă figura soţiei (fig. 85 ,  86 ) .  Desigur Însă c ă  nu 
exista o regulă precisă. Există numeroşi pereţi cu i m aginea 
defunctei sau defunctului în picioare (fig. 23, 35 ,  49, 50,  
58 ,  8 1 ,  82 ,  83 )  ş i  pereţi pe car,e apare o pereche soţ-Soţie 
îmbrăţişaţi, ţinîndu-se de mînă, apucînd cu o mînă un pl iu 
al veşmintului, iar în cealaltă avînd diferite obiecte simbo
l ice (fig. 33 ,  54 ,  76). 

Figura defuncţilor poate fi  redată şi sub forma de bus
turi, peretele fiind împărţit în acest caz În două registre. Bus
turile normale sau pînă la talie ocupă ambel'e registre (fig. 24, 
25)  sau numai unul  dintre ele, cel  de-al doilea avînd f ie  figum 
unei fereei în picioare (fig. 77, 98) ,  fie o scenă simbolică 
( fig. 29, 34, 52 ,  59, 60), o scenă prescurtată de banchet fu
nebru (fig. 30), mortul eroizat (fig. 95) ,  biga trasă de doi 
cai (fig. 90) etc. Împărţirea în două re�stre este util izată 
uneori şi atunci cînd defuncţii sînt sculptaţi tn picioare, pla
saţi Ide obicei �n registrul sulperior, cel de-al doilea conţinînd 
o soenă de coena fţmebris sau o reprezentare silT.bolică, cum 
ar fi calul de pe peretele aflat in Muzeul din Blaj (fig. 
42)52. 

b.  Figura călăreţului în cele trei ipostaze 

Pe locul doi se plasează ca frecvenţă călăreţul, redat în 
cele trei ipostaze : sub chipul simbolic al mortului eroizat, 
la  vînătoare, sau lovind duşmanul răpus. Pe un fragment de 
perete de la Gherla în locul călăreţului apare val,etul de arme 
(Calo), ţinînd de dîrlogi doi cai afrontaţi (fig. 88 ) .  Aceasta 
este o temă populară pe stelele din N oricum şi Pannonia. 

Prima din ipostazele amintite este şi cea mai răspîndită, 
călăreţul avînd trăsăturile unui tÎnăr i mberb, îmbracat în 
tţmica scurtă şi mantie, prinsă pe umăr cu a jutorul unei fi
bule. Calul merge la pas, cu unul din picioareJ,e dinainte 
ridicat (fig. 1 7, 34, 60, 66,  7 1 ,  9 1 ,  95, 1 02 ,  1 09,  1 1 3 ) .  De 
regulă, scena este cuprinsă în registrul superior. Suprafaţa 
unui perete de ediculă de la  Micia a fost lăsată complet 
liberă, figura călăreţului, de dimensiuni mici,  ocupînd col
ţul drept de sus (fig. 1 7) .  In spatele mortului eroizat de pe 
un per,ete de la Cristeşti, în colţul stÎng de sus,  este sculp
tat un cap de meduză (fig. 60) . 

Călăreţul pregătindu-se să înfigă lancea in duşmanul că
zut între picioarele de dinainte al'e calului, i lustrează regis
trul superior a doi pereţi de la Cristeşti şi Şeica Mică (fig. 
69 şi 1 04) ,  asemănători atît ca stil, cît şi ca tehnică de exe
cuţie.  

în sfîrşit, călăreţul la  vînătoare, repre2ientat pe un perete 
de la Micia şi pe altul de la Cristeşti ( fig.  2 1  şi 70),  se ca
ra�teriz�a.ză prin dinamismul c�lul�i in gal0l" mantia În . vînt, 
mIna ndicata, gata de a l'ovi ammalul cazut, probabIl un 
mIstreţ pe peretele de l a  Micia, şi o căprioară pe cel de la 
Cristeşti . Naturaleţea imaginii este accentuată de faptul că 
pe per,erele de la Micia scena se întrerupe brusc, partea di
napoi a calului nemaifiind redată. Se creează astfel i mpresia 
că scena ,se Via detI1u1'a în cQnvinlUlaJre, În dipia ur!l11ămare fă
cîndu-şi apariţia calul În întregime53. 

c. Banchetul funebru 

G011islt�uui,e 'W1 ,ah m01iiv pool.tmt ,în o�name.mar,ea pe,reţilor la
teradi de 6d�auJ.e, restt�ns Ja 'llm1!l ,d�nurre r,egi's<tre Isau de,s.făşura.r. 

52 După părerea lui Fr. Cumont, calu.l izolat face aluzie la cariera
militară a defunctului. Pc de altă parte, mortul eroizat poate fi Înlocuit 
printr-un simplu cal (of!. cit., p .  434, nota 2) . 

53 Referitor l a  simbolismul  şi originea motivului : Fr. Cumont, oţJ. cit.,. 
p. 4 36-455. Despre legăwra cu eroul trac şi Însuşirile chtoniene ale acestei 
divinităţi: O. Floca, M0111tmente epigrafice şi swlpwrale de la Micia, În 
"Acta Musei Napocensis", V, 1 968, p. 1 1 7. 

http://patrimoniu.gov.ro



pe toată suprafa,ya pietrei. La ospăţ, ia parte defunctul singur 
(fig. 80) sau mai multe persoane, aşezate pe kline (fig. 30)54. 
O notă aparte o face însă un fragment de perete de la Po
taissa (fig .  52) ,  care ne conduce direct spre r,egiunile sudice 
şi orientale ale Imperiului . Defunctul, culcat pe kline, ţine 
în mîna dreaptă, ridicată în sus, o coroniţă. Pe umărul lui 
se observă mîna unui alt personaj, aflat în partea dreaptă. 
Pe o kathedra cu spătarul înalt stă o femeie, însă nu la capă
tul patului, ca în r,eprezentările obişnuite de coena funebris, ci 
în planul de jos, în dreptul mensei tripes. Toate aceste ele
mente par a fi copiate de pe stelele anatoliene sau de pe 
acelea din necropola de la Bizanţ5s. In registrul superior se 
distinge un cap de taur, ce susţine cu coarnele două ghir
lande56. 

Scena banchetului tinde uneori spre simplificar,e, după un 
model întîlnit adesea p� stelele din Pannonias7, limitindu-se 
la mensa tripes şi unul sau doi servanţi. Aşa de pildă, pe un 
perete de la Micia se vede o masă încărcată cu mîncăruri şi 
o servantă în partea stîngă (fig. 4 1 ) ;  pe registrul inferior 
al peretelui de la Şeica Mică un servant şi o servantă de o 
parte şi de alta a mesei (fig. 1 04),  pe un perete de la Cris
teşti o servantă în stinga mesei (fig. 69).  Referitor la ulti
mele două exemple, analogiile din Pannonia sînt foarte apro
piate atit ca tip de reprezentare cît şi ca îmbrăcămime sau 
atitudine a personajelor. 

A vînd în vedere obiceiul pannonic de a plasa masa şi 
servanţii Într-un registru, iar busturile defuncţilor în alt re
gistru sau pe alt perete, sîntem tentaţi să legăm personajele 
de pe r'egistrul inferior al unui perete de ediculă de la Cris
teşti de imaginea defuncţilor din scenele de coena funebris. 
AmheLe ,f�gull'i :S�11It xleldate �n ip�cilQ1a.re : ,în Istînga o femeie ou 
un ulcior în mînă, întinzînd o cupă bărbatului din dreapta ei 
(fig. 67). Or, in scenele de banchet funebru se găsesc femei, 
şezînd sau în picioare, care toarnă vin dintr-un ulcior de
functului culcat pe klineS8• Dacă bărbatul ar fi fost un simplu 
camillus, probabil că n-ar fi întins mîna spre cupă, ci ar fi 
vinut mai degrabă un ob'iect anume. Ax:ee�şi se,n1l1ificaţie tre
buie atribuită bărbatului de pe alt perete de ediculă de la 
am,s�i, 'callie ţine de Ib!flaţ două femei, ce I<l/U în mîini un pla
tou sau o coroniţă (fig. 66) . 

Banchetul funebru este simbolizat pe o serie de monumente 
numai prin imaginea servanţilor şi accesoriilor clasice, re
nunţîndu-se chiar şi la mensa tripes. Un camillus este înfă
ţişat pe peretele de la Luncani, cu un şervet aruncat pe 
umăr şi o cană în mînă (fig. 46) ; un camillus şi o camilla 
pe per1etele de la Na,poca (fig. 75) ,  el cu şervetul pe umăr 
şi cana în m înă, ea cu o cupă şi o pateră ; probabil tot un 
cam'illus, şi nu figura defunctului59, pe un perete lateral de 
la Micia (fig. 20) . Intr-o mînă ţine un vas, în cealaltă o 
cupă. Servante sau femei ce toarnă vin la banchet, ţinînd 
o cană în mîna dreaptă, apar şi pe pereţii laterali ai unor 
edicule de la Gîrbău (fig. 99) şi Napoca (fig. 7 8 ) ,  sau I l i şua 
(,f�g. 1 0 1 ) .  Pe edicuJa de la T[hăIU ,acest oficiu i(;%te indepIin it 
de o ,feciţă i(1f�g. 1 06).  Set1WlU1ţ,j 'au ,aspect de 'Oop�i 'Sîn.t dese
ori semnalaţi în scenele de banchet funebru pe stelele din 
necropola de la B izanţ6o. 

d. Scene sau figuri mitologice 

O categorie aparte o formează scenele m itologice de pe 
pereţii laterali de edicule. Spre deosebire de Pannonia, unde 
locul de frunte revine repertoriului dionysiac61 ,  în Dacia este 

54 A. Bodor, Un 7'1011 monument funerar de la Gilău înfăţişînd banche
tul funebm, În Omagiu C. Daicoviciu, 1 960, p. 4 2-44; 1. Mitrofan şi 
L. ŢCPOSlI, op. cit., p. 5 34-535 .  

55 Avem analogii pe stelele din Asia Mică (Fr. Cumont, op. cit., 
p. 4 3 1 ,  fig. 88) şi pe cel e din necropola de la BiZianţ (N. Firatli, op. cit" 
p. 1 8-22, nr. 35 şi p. 65, nr. 81) .  

56 Credem că nu poate fi vorba de o CLIpă ou picior tronconic, aşa 
eum a susţinut E. Bujor:  Monumente arheologice de la Potaissa, în "Apu
lum", VI, 1967, p. 195,  deoarece sînt evidente nările şi coarnele animalului, 
însuşi tipul de reprezentare fiind cel "clasic", Întîlnit pe monumentele fune
rare din Dacia, Pannonia şi Noricum. 

57 A. Schober, Die romischen Grabsteine . . . , fig. 97, 1 00, 1 03,  1 30, 
1 3 3  etc. ; L. David şi L. Mărghitan, Monumente sculpturale de la Micia, 
'în "Acta Musei Napocensis", V, 1 968, p. 629. 

58 A. Bodor, op. cit., p. 43.  
59 L. David şi L. Mărghitan, op. cit., p. 1 28.  
60 N. Firatli, op. cit. 
61 G. Erdelyi, op. cit., p. 1 84.  
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preferat Hercules. Astfel, pe un perete descoperit la  Micia 
(fig. 29), Hercule înalţă deasupra capului măciuca cu no
cLuri, p'r,egăiuinidu-l�e �ă ucidă HÎleLm eLin LeTlna. P'e un perete 
de la Potaissa este redat luptind probabil cu Aheloos, şar
pele riului (fig. 62) .  Nu se poate distinge care anume din 
faptele sale de bravură ilustrează un al treilea perete, pro
venit tot de la Micia (fig. 34)62. 

Attis, prezent pe faţa exterioară a pereţilor laterali de 
edicule din Pannonia şi N oricum63, este înfăţişat uneori în 
Dacila pe faţa interioară (fig. 1 08) ,  în postur:a obişnuită, spri
j init în pedum. Pe un perete de la Potaissa (fig. 5 1 )\ de o 
parue şi alta a capului său este sculptat un nai şi un delfin . 

e. Motive vegetale 

Suprafaţa interioară a unui perete de la Micia este orna
mentată cu un vrej stilizat, terminat cu o rozetă trilobată 
(fig. 19) .  In Pannonia, motivele vegetale, executate pe faţa 
exterioară a unor pereţi de edicule, constituie o particulari
tate a atelierului de la Intercisa64. 

f. Scene din viaţa curentă 

Un număr mic de pereţi de edicule din Dacia au fost 
decoraţi cu scene din viaţa de toate zilele a defuncţilor sau, 
după cum le defineşte J. J. Hatt, cu scene din " viaţa curen
tă"65, nu lipsite însă de orice semnificaţie simbolică66. Aici 
s-ar integra biga condusă de un bărbat de pe fragmentul 
de pe peretele de la Gherla (fig. 90), sau căruţa cu coviltir, 
avînd în faţă un vizitiu, iar în spate un bărbat, de pe un 
perete din Muzeul Brukenthal, c u  loc de provenienţă necu
noscut în Dacia Sl�perior (fig. 1 09) .  Găsim asemenea re
prezentări şi pe stelele din Pannonia şi Noricum67, sau chiar 
pe pereţii de edicule din N oricum şi Raetia68. 

Scena !păstrată pe un perete din Muzeul' de istorie. Turda 
este, în schi iT. b, unică în tematica funerară romană din Da
cia (f�g. 65) .  Se i mpune de la sine analogia cu celebrul re
lief al "coafezei" de la N eumagen69. 

Sugestivă este şi scena aratului de pe peretele de ediculă 
de la Şeica Mică (fig. 1 04) .  Apariţia ei pe un monument 
funerar se leagă nu atit de reproducer,ea unui episod din via
ţa curentă, cît de semnificaţia eshatologică ce începe să-i fie 
atribuită în Asia Mică, odată cu răspîndirea şi difuzarea 
concepţiilor neopitagoreice. Pe stelele anatol'iene i maginea ţă
ranului care ară, sau numai a plugului cu sau fără boi, de
vine ceva obişnuit, fiind asociată uneori cu scenele de coena 
funebris70. 

g. Lupa Capitolina 

Este un motiv întilnit în plastica funerară provincială7 1 .  
în Dacia îl găsim la Cristeşti (fig. 66) . Interesante ni se 
par implicaţiile sociale pe care i le acordă cercetătoarea A. 
Sz. Biirger. Pornind de la analiza numelor defuncţilor de pe 
stelele ce conţin imaginea l upoaioei, ajunge la concluzia că 
este vorba de persoane cu drept de cetăţenie romană, ce cau
tă să sublinieze astfel calitatea lor de oameni liberi şi apar
tenenţa la o anumită categorie socială72. 

Reprezentările de pe faţa exterioară a pereţilor laterali 

Comparativ cu Pannonia, unde majoritatea pereţilor la
t'erali sînt ornamentaţi în exterior, din Dacia avem numai 

62 Desprc figur.a lui Hcreules în simbol ismul funerar, Fr. Cumont, op. 
cit., p. 4 1 5-4 16 .  

6 3  H. Mylius , op. cit ; G .  Erdelyi, op. cit., p. 1 8 4 ,  nr .  1 ,  2, 6, 9, 1 2, 
1 3 , Cu specificarea că pentru piesa dată de autoare la nr. 1 5  se menţio
nează greşit că are pe faţa exterioară imaginea lui Attis. In realitate este 
vorba de IUl geniu  cu facla Întoarsă în jos (Intercisa, I, 1 954 ,  p. 252,  
nr. 1 50, pI. LIX, 4-6). 

64 G. Erdelyi, op. cit., nI. 1 9, 20, 2 1 ,  22, 25. 
65 ]. ]. Hatt, La tombe gallo-romaine, Par,is, 1 9 5 1 ,  p. 1 90. 
66 Rostovtzeff, Economic I-listory of the Roman Empire, Oxford, 1 929, 

p. 535 .  
67 A. Schober, Die romischen Grabsteine , . . , fig. 1 29, 1 34 ;  Tdem, 

Romischer Friedhof . . .  , p. 232, fig. 1 95 ,  241 ,  fig. 204. 
68 L. Ohlenroth, op. cit. 
69 Romer am Rhein, Kolll, 1 967, A 1 76, pI. 5 1 .  
70 Fr. Cumont, op. cit., p .  43 1-432.  
7 1  A .  Sz.  Biirgcr, Die Sune der "Lupa Capitolina" auf provinzialen 

Grabsteine, În "Folia Archaeologica", XIII, 1 96 1 ,  p. 5 2-61 şi C. Pop, 
Reprezentări cu Lupa Capitolina pe monumentele romane din România, În 
"Acta Musei Napocensis", VIII, 1971 ,  p. 1 73-185 .  

72 A.  Sz. Bi.irger, op. cit., p. 54 .  
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1 ,2  ex,el11!p'le. E�lllfa,e ,�illlt Is,cluap'uate !În relief ijJlaJt SalU all tore
lief, ca şi pe feţele interioare de altfel ,  raritatea motivelor 
>contribuind la nota de originalitate a tematic i i  funerare din 
provincie. Numărul mic de cazuri face dificilă o incercare de 
dasificar,e tipologică. 

a.  imaginea în picioare a defuncţi10r 

Apare uneori şi pe suprafaţa exterioară a pereţilor de 
edicule din Dacia, repetind sau nu tema de pe faţa i nteri
oară. Aşa de pildă, o piesă de l a  Apulum poartă pe ambele 
ieţe imaginea unui bărbat, in poziţie şi imbrăcăminte aproa
pe identice (fig. 82, 83 ) .  Defuncta de pe i nteriorul unui perete 
de la Potaissa apare şi pe faţa exterioară, purtind de data 
aceasta un velamen, prins destul de jos pe creştet. Feţele sint 
in bună parte distruse, se distinge totuşi că este vorba de 
·două persoane tinere, Jmbrăcate p uţin diferit, dar infăţişind 
foall">te p,wbahil llInlCL lşi Ialoeealş,i If'emeile l(if�g. 49 ,şi 50) . SoenlCL de 
banchet de pe suprafaţa interioară a unui perete de la Apu
lum, la care participă numai defunctul, este însoţită, pe faţa 
,exterioară, de imaginea in picioare a soţiei sau altei persoa
ne înrudite73, cu văI pe cap, ce coboară pe umeri şi braţe. 
In mîinile încrucişate ţine un evantai c ircular, cu incizii ra
.diale şi probabil o floare (fig. 79) .  Considerăm că obiectul 
rotund ce acoperă pîntecul femeii este un flabe,zzum., prin ana
logie cu evantaiul de aceeaşi formă, avînd un orificiu pro
filat la mijloc, de la care pornesc raze ce imită pl iseuri le de 
pe un IT onument funerar provenit din Britannia, datînd din 
secolul II-IIF4. De altfel, pe stelele din necropola de la 
Bizanţ, evantaiele figurează adesea printre accesoriile femi
nine75. 

b. Scene legate de banchetul funebru 

Pe suprafaţa exterioară a unui perete de la Micia apare 
UUl camillus, cu şeiIwetJUil ,aru:l1;oat pe Ulmărua Istîng .şi un guttur
nium JIll m�na dreaptă (Iflig. 1 8) .  Pe p'aJrooa 'OrpiUlsă figrur,a de
functului împrumută trăsăturile mortului eroizat. 

c. Figuri sau scene inspirate din repertoriul mitologic 

Torcătoarea de pe peretele de la Potaissa (fig.  55 )  ne 
aduce in faţă un model pătruns in arta funerară romană tot 
prin i ntermediul curentelor f i losofice la " modă". Dacă pe 
ste!a de la Dunapentele76 fusul şi caierul din mîna femeii 
sugerează probabi l indeletnicirea preferată a defunctei , nu
mele şi imbrăcămintea "autohtonă" făcind de inţeles motivul 
substituirii simbolurilor curente : măr, strugure, porumbel, 
floare etc., IT. onumentul de la  Potaissa repr,ezintă moira, pe 
·cale de a ursi soarta copilului nud aflat in faţa ei, în atitu
·dine de �mplorare77. In scenele obişnuite copi i i ,  asemenea adul
ţilor, sînt inveşmîntaţi. Nuditatea subliniază deci caracterul 
s�mbol,i,c al ÎrrnaJgri.nii. P,e ISlaJl'1OafaJ�e�e I10mane ,de I$lec'Oil I I ,  par
cele încep să fi,e asimilate aştri lor, hotărtnd la naştere cursul 
vieţii şi momentul morţii78. 

Attis, sculptat f'roavent pe pereţ�i 'ex.ueI1i'Ori ·de edicuJe di'n 
Pannonia, este semnalat in Dacia pe un  fragment provenit 
de la Gherla (fig. 89) .  

Geniul funerar de pe peretele !de la  Gîrbău, sprij�nilt pe  
o faclă in toarsă cu virful in jos, cu picioarele incrucişate ş i  
capul aplecat pe umărul drept (fig. 1 00) ,  este întUnit în  Pan
nonia, la Intercisa79. 

d. Motive vegetale sau zoomorfe 

Vrejul de viţă, cu trunze şi ciorchini de struguri, de pe 
faţa exterioară a unui perete de la Micia (Ifig. 36), ca şi leul 
atacind un cal căzut la pămint, cu picioa,rele dinainte �ndoite 
sub el (fig. 68) ,  leagă peretele de la CI1isteşti tot de analogii l'e 
panoniee, şi ,anume Ide la Inter·cisaBo. 

73 V. Moga, Vn perete de aedicula descoperit la Apulum, În "Apulum", 
XI (sub tipar). 

74 J. M. C. Toynbee, Art in Roman Britain, London, 1 963, p. 1 6 1 ,  
nr. 89, pl . 86. 

75 .N. Fira1ili, op. cit., p. 30-45. 
76 A. Schober, Die rămischen Grabstei17e . . .  , p.  82-83, nr. 1 8 1 ,  

fig. 90. 
77 Aceasta este şi părerea lui  M. Jude şi C. Pop, care au publ icat 

piesa respectivă. 
7B Fr. Cumont, op. cit., p. 336, 29, nota 2, 8 1 -82.  
79  G. Erdelyi, op. cit., p. 1 84,  nI .  1 4  a şi b, nr .  1 5 . 
BO Tnte)'cisa, I, p. 209-2 1 3, pl.  LXVII, 3, 4, 5, 6. 
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c .  Lupta de gladiatori 

O temă folosită mai rar in plastica funerară este lupta de 
gladiatoriBl, fligurată pe un perete aflat la Muzeul B:rukenthal 
(fig. 1 1 0) .  Cei doi gladiatori, cu corpuri  muşcthuuloase, stau 
umăr la  umăr, gata de atac, ţin ind În mină cite un pumnal, 
a căror formă di lferă. Unul are lama dreaptă şi capătul mine
rului 'răsucit În două antene, in timp ce celălalt este cu lama 
curbă, avînd o măciulie sferică la capătul mînerul 'ui .  Conform 
obiceiului răspîndit la romani ,  in arenă erau puşi să lupte, de 
regulă, gladiatori de etni i  d�ferite, fiecare păstdndu-şi armele 
l ui naţionaIc. Pumnalul  cu !>ama curbată (sica) ar putea indica, 
în cazul nostru, un trac, mai ales că existenţa unor asociaţii 
de gladiatori traci a fost atestată in DaClia de descoperirile 
arheologiceB2. 

f. Genii cucullati 

Geniile cvtcullati (f,ig. 1 1 4) de pe un perete fragmentar 
aflat 6n muzeul· din C luj ridică difucultăţi de i nterpretare des
tul de marr i .  La aceasta contribuie reLieful plat şi gradul ina
intat de erodare a pietrei. Personajul din dreapta este intors 
tre,i sferturi cu spatele, iar cel din stinga este reda:t privind 
inainte. Trăsăturile nu se mai di sting. Sint imbrăcaţi in pele
Tine din lină sau piele, Ifără fald uri, dind impresia unor cuira
se dreptunghiulare. Gluga, lucrată aparte, cu vîrful aSCUţit, 
formează deasupra peler,inei un fel de guler. Geniul din stinga 
ţine ,in m�na d['ealptă, adusă în faţă, ,un ipUimniaJ 'ClU l a!l11a dublu 
curbată şi miner solid. Mina dreaptă a ,celui Ide-al  doi lea per
sonaj este adusă spre spate, ţin�nd, se paJre u n  pumnal asemă
nător. Deşi partea inferioară a pietrei este spartă, se observă 
că flÎgurile au fost reprezentate cu statura de persoane adulte. 

Considerate divinităţi vindecătoare, ale fertilităţii şi ale 
lurl1iÎi de dincolo, cucullati fac parte dintr-o familie mai n u
meroasă, cu două ramificaţii ,pr incipale : Telesphonts, menţio
nat pentru pnima dată in secolul I-II e. n. la Pergam, de 
un/de se răspîndeşte în Asia Mică, Grecia (numai la Atena), 
Thessalia, Tracia, Dacia şi Pannol1lia şi genius cucullatus ceItic, 
venerat in provinciile ,romane de nord vestB3. Orjginea lor 
celtJică, orientală, traci că, i l lyrică a fost mult timp disputată, 
fără a se ajunge in că la o concl uzie defin itivăB4. Exemple de 
cvtcullati funerari se intilnesc mai ales în arta etruscă, unde 
apar in ipostaza de demol1iÎ ai  morţii , plasaţi in spatele victi
melor omeneşti ingenunchiate, pregătindu-se să înfigă pumna
luI, sau de însoţitori ai defuncţi lor in lumea de dincoloB5. 
I n  această calitate, de protectori şi Snsoţ!Îtori ai defunctului, [1 
găsim pe unele monumente funerare din Gallia, Norlicum şi 
PannoniaB6. In  majoritatea cazurilor, sint redaţi sub forma 
unor mici statuete de l ut, bronz, os, clhihlimbar, depuse 'în 
morminte atlmci cind se are in vedere calitatea lor funerară. 
Natura funerară a geniilor cucullati este subli!1lÎată aldesea de 
un rotulus ţÎnut în mină, o secure, un c'iocan, cosor etJc. Une
ori, securea sau cosorul din mîna defuncţilor sau cucullati-Ior 
constituie un semn dintJr-o emblemă misticăB7. In afară de de
punerea statuetelor in morminte, caracterul funerar al geniilor 
cucullati i'eI,e �n evioon�ă Plnin 'sllllllllIil'e ţ illmte IÎln mnnă, asleme
nea rdeflUflI�loI de pe IstJell,e, pereţii de 'eruClUlIă 'e'oc. Astfel de 
statuetc au fost găsite pe teritoriul GermanieiBB. Apoi,  prin 
sculjptarea lor, mai rar însă, Ipe monumentele funerare �nseşi : 
sarcofagul de la  Aquincum, pe care gemul este asociat cu Tri
tonul , sau pe relieful de la Maria-Saal d in  N oricum. R .  NoU 
şi-a pUlS 6'n'tf1ebaJrea dacă illmportllllril1e venitle din su.d, pI1În Aqui
leia, nu au redeşteptat cu.mva in N oricum cultul latent al 
geniilor cucullatiB9• SlÎgur este rînsă că atit scena de pe steIa 

B 1  U n  exemplu este dat de sarcofagul l u i  Umbric�us Scalll'us ( R .  Cag
nat şi V. Chapot, Ma77uel d'arcMologie romai11.e, II ,  1 920, p. 2 1 8 ,  fig. 563). 

82 O. Floca, Un gladiator traco-dac in arena am/iteatrttlrâ roman de 
la VIpia Traiana, În "Sargetia", X (sub tipar). 

83 W. Deonna, De TfJesphore au "moi11.e bottrru". Diellx, gfmies et de
mons encap/oicholJlJes, "Collection LatolTIus", XXI, 1 955,  p .  4 3-44,  cu 
diScuţia respectivă privind data,ea. Se citează părerea lui Darier, după care 
cultul lui Telesphorus capăta o importanţă considerabilă. 

84 ldem, p. 58-68 ; J M. C. Toynbce, Art in BritailJ Imder the Ro· 
mans, Oxford. 1 964, p. 1 05 ,  1 77- 1 78 .  

85 W .  Deonna, op. cit., p. 1 4- 2 1 .  Referitor l a  originea l u i  Telcsphorus, 
p.  45-50, iar l a  originea geni,ului ettc/oiilatus celtic, p.  64-66, cu biblio· 
�rafia completă. 

86 ldem, p. 1 1 5-1 1 8 . 
87 ldem, p. 64, nota 7, piatra funerară găsită la Maria-Saal , lînga 

Klagenfurt (p. 1 1 7) ,  şi sarco[,a III de la AquincuI11 (p. 1 24) .  
88 Tdem , p. 70, 1 20, 1 25 .  
8 9  Tdem, p. 68 .  
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de la Maria-Saal, cu geniul care conduce defuncta în t răsură 
pe drumul de veci, ca şi cei doi cucullati de pe peretele de 
ediculă din Dacia, ţinînd în mîini un pumnal, se leagă strins 
de reliefurile de pe urnele etrusce, unde avem slingurele ana
logii directe. Numai pe aceste reliefuci geniile au uneori talia 
de persoane aJduhe. Toate acestea par să indice o contaminare 
din mediul etrusc, unde motivul călătoriei întreprinse de 
defunct spre lumea de dlÎncolo, pe jos, călare, într-o biga sau 
carpentum, însoţiţi sau nu de un genius cucullatus, se men
ţine �n pllClistilCa funerCllră etlrlUlSlCă p�nă utrZliu90. Rolluil de interme
diar l-a putut juca, aşa cum presupune R. No: l ,  Aquileia, 
aJCe:.ta fii'nd ICientrud de ja;rld i,eiC'e pe �leaJma cămia :se piun �l1Hu
en ţde de tot felrUl . 

Nu este exclus ca transmiterea directă sau inidirectă să se 
fi petrecut în realitate într-un mod ceva mai la'rg, din Italia 
de No["[d înslpiI',e Rabtia ,şi No!nieum. De :alufd, .<liport:ul aift'ei 
etrusce este mai puternic s imţit în centre ca Iulia Conc,ordia, 
Altinum, OptlÎgerium, Tarvisium, unde iau naştere tipuri sin
gulare de monumente ,funerare9 1, iar stelele triple de la Ve
rona, socotite o particularitate locală a acestui oraş, ajung pîn.ă 
la Nilckenich, în Raetia92• Geniile cucullati de pe faţa exten
·o'ară a peretehli de la N aipcycla, CaJfe loop�ază o fmmă etru:srcă la 
origine, au pătruns probabil în Dacia dinspre vest, din Nori
cum sau Pannonia, împreună cu alte elemente, difuzate în 
acelaşi chip, prezente pe un grup de edicule funerare din nor
dul provinciei noastre. 

III .  ORNAMENTAREA ACOPERIŞURILOR DE 
EDICULE 

In afara leilor, acroterelor şi coronamentului în formă de 
p inie, sfinx sau trunchi de pirClimidă arcuită, este obişnuită 
ornamentarea frontonului acoperişurolor şi, mai rar, a tava
nului : ' 

a. Acoperişurile boltit'e au froI)l\)onul decorat cu motive ve
getale, cum 'ar fi frunze stilizate de acant (fig. 1 0L' ghirlande 
legate cu o taen:a, �vînd în centru ş.i la cele ?oua capete de 
j os dte o rozeta (fIg. 1 ), sau cu treI rozete SImple (fcrg. 43).  
Pe Llll singur aloolperdş, la c<lIpe,tde de jos a.>lle fll"'ontrOIlIului, termi
!late într-un triunghi, apar două păsări aşezate, cu gîtul lung 
şi capetele îndreptate spre inter10r, ciugulind dintr-o grămă
joară de g,răunţe (flig. 8) .  

b.  Acope·rişuriIe orizontale, cu fronton triunghiular, poartă 
în două cazuri imaginea Tritonului funerar (fig. 1 3 , 1 4) ,  cu 
mîna dreaptă spr� jinită de coada încolăcită, iar în stlÎnga ţi
nînd ridicată în sus o vîslă93. Pe frontonul altui acoperiş este 
redat I('<l!pul Meduzei (fig. 1 5 , 1 5  a). 

c. Tavanul unui acoperiş boltit de la Micia (fig. 9, 9 a) 
înfăţişează bustul umanizat al Meduzei. Pe tavanul unui a'co
periş 'Oriz'Ontal , găI�t in CIIdeealŞi IllOlCalrnave, s�n:t r.edatlc hus\1Ju
rul'e Medu7Jei (fig. 7) dispUlse (la ,fi,�urirlre de pe cărţiJe de 
joc, îmbrăcate într-o tunică ce cade în plliuri unghiulare pe 
piept şi o mantie cu marginile bordisite, lăsînd să se .vadă, în 
faţă, cămaşa. Odhii bulbucaţi sînt marcaţi, lÎar colţumle buze
lor cărnoase sînt lăsate �n jos, mimînd o exp'resie de severitate 
şi tristeţe94. 

In locul Meduzei, plasată de data aceasta pe fronton, 
tavanul unui acoperliş ol1izontal de la Micia este împodobit cu 
două rOZiete (fig.  1 6  a). 

IV. ATRIBUTELE PERSONAJELOR ŞI ACCESORII 
Variază în funcţie de sex, vîrstă şi profesiune. După păre

rea lui Fr. Braemer, un catalog al anributelor şi accesor!iJilor ar 
putea să arunce o lumină asupra gradului de romacizare a 
populaţiei locale95, sau venite, am adăuga noi. Trecerea lor 

90 R. NoII, Telesphoros - Genilts cltcttllatlts. Ztt Denkmălem von 
Kapltzengăuer, în "Fes·tschrift Egger" ,  II,  1953,  p. 195.  CuouUa (Cucullae, 
GtlClll le) era numele unui orraş din Norioum, astăzi K'lIchel (W. Deonna, 
of!. cit., p. 1 5 , nota 4). 91  G. Brusin, Di ttn tif!o di stele . . .  p .  38 .  

9 2  H .  Schoppa, Die Klmst der Rămerzeit in  Gallie7J, Germal7ien ltnd 
Britannien, p. 52,  fI. 53.  

93  Despre rolu psichopomp al Tritonrului , fI'. Cumont , op. cit., p.  1 57, 
1 67, Add. 149.  94 Arualiza evoluţiei stil is·tice a imagini i  Meduzei, începînd cu arta 
greacă şi pînă la epoca romană, o face V. ]lIfkic-Girardi, Medttze l7a 
reljefima Arheolo'Skog Mltzeja [stre It Pltli, În "Histria Archaeologica", I, 
2, 1 970, p. 29-43, 9 pl .  95 FI'. Braemer, op. cit., p. 1 1 8 .  
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în revistă, extinsă la toate categoriile de monumente ar putea 
contribui cu timpul la depistarea unor eventuale particularităţi. 
ale a,;rtei funerare din Dacia, deşi motivele se repetă, fiind 
cele obişnuite, oferÎlte Ide caietele de modele. Dar chiar şi aces-· 
tea pătrundeau din puncte diferite ale Imperiului roman, vă
dind anumite preferinţe sau curente, o anume orientare sau: 
inteliferare de influenţe în p lastica funerară a unei provincii; 
sau centru IÎzolat. 

Atributele personajelor depind, în mare măsură, de mode
lul folosit în redarea imaginii defunqilor. 

a. Atribute masculine 

Volumen: defunqii reprezentaţi în plClOarre pe peretele 
posterior sau lateral al unei erucule ţin de obicei în mîna 
stingă un volumen de dimensiuni variabile. Pe doi pereţi, de la 
Micia şi Gherla (flig. 27, 87) ,  pare a fi vorba mai degrabă de 
un rotulus96• Ambele suluri sint intilnite frecvent atit în 
Dacia, dÎt şi în alte provincii. 

Theca calamaria, prinsă în partea dreaptă de cingătoarea. 
bărbatulUii de pe peretele de ediculă de la Zam (f,ig. 1 07), face 
parte din instmmennele obişnuite de scris. In epoca romană 
călimările constituie un atribut des folosit pe stelele phry
giene,97. 

Timpanum: ţinut in braţe de bărbatul infăţişat pe un 
per,ete de ecL�Qltlă I<lIBra.t ,la MLlzreud d�n Blaj :(f,ig. 86) .  ESue de 
dimenlsuni maru, fiind prins de umerii personajului cu aju
torul a două curele. Se vede clar cercul de lemn sau metal ce. 
servea la fixarea pielii, ca şi conturul desenului ce ornamenta. 
suprafaţa sa. Intilnită în ritualele cultelor orgiastice, tambu
rina atinge dimensiuni mari cînd este folosită în teatru, in 
scenele de comedie98. Acesta să fii fost şi rolul ei in cazul de· 
faţă, jndidnd eventual profesiunea defunctului? Este greu de 
dat un răspuns. 

Ascia: este ţinută in mîna dreaptă de un bărbat de pe un 
perete posterior descoperit la Potaissa (fig. 64).  In mîna stingă 
se vede obişnuitul volumen. Analogii avem pe numeroase stele 
din Gallia, ascia din mîna dreaptă a unor personaje masculine 
f��nd, mai degrabă, un semn al unei meserii, deosebindu-se 
de seria de monumente puse sub semnul asciei, unde aceasta 
are un rol eshatologic bine marcat. 

Cerc de btttoi ( ? ) :  prin analogie cu 'O stelă de la Bor
deaux99, '01bi.elOoull O'Va:l ,din m�r\1.a unui rbă1'rhart de pe aoelra:şi 
perete de ediculă (fig. 64) s-ar putea să reprezinte un cerc de 
butoi, mai ales că mi jlocul este gol, lăsînd să se vadă pliurile 
veşmintului. în acest caz s-a incercat poate indicarea profesi
unii de dogar a defunctului. Apropierea de stelele din Gallia 
este subliniată lşi de ascia afllată IÎn mlÎna celui de-al doilea 
bărbat de pe peretele de ,ediculă de la Potaissa, ţinută şi de 
personajul masculin de pe stela de la Bordeaux. 

Cupa: de diferite fOlrme şi dimensiuni (fng. 30, 44, 45, 47> 
67,  80) ,  este ţinută de defuncţii din scenele de banchet fune
bru. Uneori este semnalată şi în mîna unor bărbaţi redaţi În 
picioare, de pe pereţii posteriori de edicule (fig. 28 şi 57) .  Nu 
este exclus ca o scenă prescurtată de coena funebris să fi ilus
trat atunci unul din pereţii laterali. Forma curentă este cea de 
cupă tronconică sau cu corpul uşor bombart, cu sau fără 
picior'oo. 

Pîine împletită: obiectul din mina unui bărbat de pe un 
perete de ediculă de la Napoca (fig. 76) a fost interpretat 
drept , o mincare sau pîine împletită" 10' . Interesantă este po
ziţlÎa rr:îinii drepte, cu Ifaţa pal mei înlmeptată inainte. Piinea 
impl'etită, !din  mina stîngă, s-ar putea să aibă o l egă tură cu 
semnif'icaJţia gestului de mai sus 102. 

b .  Atribute feminine 

Fructe: in mîna stingă adusă pe piept sau lăsată de-a lun
gul corpul Lli, femeile ţin adesea un măr sau un ciorchine de 

96 După Hofmann, reprezintă decretul de cetăţenie (Rămische Milităr-
grabsteine der Donaltlănder, Wien, 1 905, p. 86).  97 N. Firatl.i, ofJ. cit., p.  30-40. 

98 R. Cagnat şi V. Chapor, op. cit., II, 1 920, p.  50 1 .  . v 99 Fr. Braemer, op. cit., p. 1 23, pl. XXII /80. T ut Braemer citeaza 
o stelă provenită de la Autun, pe care cercul de butoi este purtat pe 
umar (nota 2). 

100 D. Isac, op. cit., p. 1 1  şi 1 3 .  
10 1  A. Bodor, op. cit. 
102 D. M. Pippidi, Sil'nbolul palmelor Înălţate pe o stelă din Tomis, 

în Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti , 1 969, p. 206-21 7, (li 
bibliografia respectiva. 
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:strugure (fig. 23,  37 şi 1 07) .  Ca frecvenţă predomină Însă 
mărul, cu largă circulaţie in arta romană provincială. 

Pasăre: de regulă un porumbel, ţinut de data aceasta în 
mina dreptă. Pe un perete de la Optatiana, defuncta apucă 
un porumbel de picioare, cu capul lăsat in jos (fig. 1 02) .  
Apare însă şi scena porumbelului ciugulind un măr (flig. 76) . 
Un porumbel şi un maJr se observă şi in scena banchetului 
funebru de pe peretele găsit la Luncani (Potaissa) (fig. 45) .  

Floare: ca o aluzie la virsta tînără a defunctei, este redată 
pe un perete de la Micia şi pe altur de la Napoca (fig. 27,  
1 1 1 ) .  Femeia de pe un perete posterior de ediculă de la Po
taissa (fig. 64) are în mînă un buchet cu flori. Analogtii avem 
tQIt ,în Da'c�'a, pe un ,a!l'ta'r în ,fo["mă de 'ed�Clulă de Ja Zla'l:'na, 
tn mîna femeii ,reprezentate pe una din laturile miei figurînd 
un buooet 'cu flori de mac şi spice de grîu. 

Crumena: tn mîna dreaptă, IIă,sată în jos, o femei,e de pe 
un perete de la Micia ţine o punguliţă cu colţurile rotunjilte 
şi mîner (fig. 35) .  

Pyxis: nu se poate distinge forma recipientului cu pomadă 
din mîna femeii de pe peretele ce ,redă o scenă de coafură, 
descoperit în apropiere de Turda (fig. 65) .  

Flabellum: întilnit adesea pe  stelele funerare de  la Bizanţ, 
apare sporadic în regi�nile vestice sau nord-dunărene ale im
periului. Evantaiul rotund de pe peretele de la Apulum (fig. 
81) ,  cu incizii radiale imitînd pliseurile, este asemănător cu 
cd sculpllat pe un monument funerar din Britannia. 
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Plan şa 1 

Rython: în .lOlcUil ob,irşn'llimu'lui măr, plOtlillJmbd etc.,  femeia 
care p articipă la banchetul funebru, reprezentat pe un perete 
de la Potaissa ţine un rython (fig. 44,  pl .  I, 7).  

Cană: n u  avem certitudinea că figurile feminine ce ţin în 
mînia lăsată de-a lungul cOI1pului o cană, infăţişate pe flaţa 
interioară a unor pereţi de edicule, pot fi considerate drept 
imagtini ale defunctelor. Aceasta cu atit mai mult cu cît în 
cealaltă mînă nu apare niciodată vreunul din atr,ibutele sim
bolice, specifice femeilor. S-ar putea Ideci să avem de-a face 
cu o camilla, după cum în figura unor bărbaţi cu o cană în 
mină recunoaştem uşor un camillus (pl. I, 7). 

c. Atributele copiilor 
Vom omite cazurile cînd copii ţin aJceleaşi obiecte ca Şl 

femeile, cum ar fi un ciorchine d e  strugure sau o floare. 
Stilus şi crumena: pe un perete de la Micia (fig. 3) şi pe 

altul de la Gerlll isara (fig. 94), băiatul ţine în mina dreaptă 
două condeie (stiii), iar în mîna stingă o crumena de piele sau 
pînză. Ambele m onumente au fost discutate pe larg şi inter
pretate ca dovezi ale invăţărM scrisului în Daoia romană103. 
Impreună cu un medalion de la Micia, au ieşit probabil din 
mina unui meşter ce-şi avea atelierul in acest centru. N. Gos
tar găseşte analogii in Moesia 104. 

103 N. Gostar, Inscripţii şi monumente din Germisara, în Contribuţii 
la cunoaşterea regiu/Jii Hunedoara, Deva, 1 956, p. 81-84; M. Macrea, 
op. cit., p. 342-343. 

104 N. Gostar, op. cit., p. 84 . 
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Crotales: un fel de castan-iete, executate din lut, bronz sau 
lemn, ce serveau la  maJrcarea paşilor de dans 105. Se punau 
uneorj agăţate de mină, cu ajutorul unei curele de piele, cum 
este şi  cazul fetiţei de pe peretele posterior de la Turda 
(fig.  4 8 ) .  

Pasăre: o pasăre d e  d imensiuni mari , lebăldă sau giscă, este 
ţinută la p iept de o ·fată de pe un perete fragmentar descope
rit la Potaissa ( fig. 57) .  Considerăm că este vorba de un copi l, 
întrucît apare in primul plan, in spate şi puţin lateral aflin
du-se probabil tatăl, cu o cupă în minăl06. Pe acelaşi perete 
de la Germ�sara, fata ţine un porumbel sau un flacon de 
sticlă.  

d. Atributele unor personaje mitologice 

Deşi ilustrează rar pereţii de edicule din DacrÎa, se remall"că 
tocmai prin plasvicitatea redării unor elemente de detaliu, 
cum ar fi măciuca cu noduri din mina lui Hercule, de pe un 
perete de }a  Micia, sau un syrinx cu şapte ţevi , dispuse in 
scară, deasupra capului lui Attis de pe o p�esă Ide la Potaissa 
( fig.  5 1 ,  pl. 1, 7) .  

Accesorii 
Sint constituite din piese de mobilier sau diverse obiecte, 

cu rolul de a sublinia i deea care a stat la baza sculptării sce
nei respective. Aşa, de pi ldă, scena de coafură de pe un perete 
de la Potaissa, pe lingă recipientul cu pomadă din mina stă
pînei, oferă imaginea unui pieptene cu două rosturi, aflat 
lîngă capul feme.ii din planul al doilea. 

în marea călătorie pe care este nevoit s-o întrep rindă, 
defunctul foloseşte w1eori un vehicul (pI . 1, 1 şi  2). O trăsu
rilCă flalmillvailă 'Pe IUn 'Pelfet,e de eooclIIIă de 'La Mu:zeud Bruken
thal, cu un loc în faţă şi altu� în spate, şi  acoperiş mobil, ce 
putea fii ridicat in caz de vreme urîtă, acum lăsat în jos. O 
biga, pe un perete descoperit la Gherla,  cu royi inalte, cu 1 2  
spiţe, tipjce vehiculelor de viteză. 

Scena aratului ,  de pe edicula de la Şeica Mică (fig. 1 04) ,  
păsnrează ·m sClhill11b mo:oouil unui plrug rromaJn. Se .dilslJi!1J�e daJf 
stiva ş i  Inanicula. 

De banchetul funebru se leagă o ser:ie de p iese de mobilier 
sau vesclă , 'OaJfaldtleir'ÎZaJte prill1 'ulfmăudarde trăsăum� : 

Kline: are speteaza înaltă şi arcuită. Picioalrele sint împo
dobite cu ,diverse pr�filaturi (pl.  1, 3 ) .  Uneori, sint plasate 
chiar la rr: arginea patului, avind forma unor coloane mai 
groase sau mai subţiri , alteori incep maJÎ dinăuntru, fiind mai 
zvelte şi mai elegante. De obicei, se vede un singur spătar.  Pe 
un perete de la Apulum (fig. 80) sint redate totuşi ambele 
spătare ale klineei. Coatele personajelor se spriÎ j ină pe sal
teaua groasă a patului, totdeauna ceva mai inaltă spre cap. 
Pe peretele citat de la Apulum, salteaua este marcată prin 
linii inoizate oblice, după un procedeu întîlnit pe stelele din 
Bizanţ, datate in epoca romană l07. 

Kathedra: este simplă ca aspect, cu spătar inalt, arcuit 
spre capătul de sus. Unele scaune sînt aşezate pe un posta
ment ce iese în afară, j ucînd ş i  'rolul de taburet (pl. 1, 4) .  
Scaunul d i n  răchită impletjtă, d e  p e  peretele de edicula d e  la  
Luncani ,  se  remarcă prin fantezia şi fineţea execuţiei, depă
şind sub raport artistic kaehedra de pe relieful coa1fezei de la 
Neumagen (pl .  1, 5 ) .  

Mensa tripes: tăblia rotundă este privită de sus s a u  i n  
secţiune transversală. Grosimea e i  variază, putînd atinge une
ori valori aprecrÎab i le.  De l'a caz la caz, este dreaptă pe toată 
grosimea ei, trapezoidală sau în formă de albie. Picioarele, 
frumos arcuine, sînt libere sau unite in partea superioară prin 
bare orizontale. Se termină în chlp de labă de leu, cap de 
berbec sau copi tă de cal (pl .  1, 6) . 

Panarium: are aspectul unei cutii c i l indrice înalte, cu capac 
boltit. Pe un perete de ediculă de la Napoca este redată împle
titura de răchiÎtă din care este lucrat coşul ( fig .  75 ) .  

Cista mystica: identificată d e  M. Jude şi C. Pop p e  scena 
banchetului funebru de pe un perete provenit  de la 
Potaissa108 ( fig. 44) . 

105 R. Cagnat şi V. Chapot, op. ci!., II ,  1 920, p. SOL 
106 N. Firatli, op. cit., p . .30-45.  Arată c ă  o lebădă sau g ,sca era 

redată pc stelele de la Bizanţ, ridicate în cin tea unei re te sau remei 
tinere. 

107 ldem, p. 89-90, nr. 1 1 5 ,  pl.  LX. 
108 M. Jude şi C. Pop, op. cit., p. 7. 
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Vase: Ide cele mai multe ori diferite ulcioare, ţinute de toar
tă de un camillus sau o camilla. Reproduc în unele cazuri for
me de vase metalice, ca cele două ulcioare care încadrează cista. 
mystica de pe reliefLtl banchetului funebru de la Potaissa, sau 
ulciorul de pe faţa exterioară a unui perete de la Mioia (pl. 1,. 
7) .  Se găsesc însă şi paterae, vase cu corpul bombat, de dimen
siuni mici,  cupe, platouri .  

v. lîMBRACAMINTE, PODOABE, COAFURA 

Nu intenţionăm, după cum am arătat, să facem un studiu 
asupra imbrăcămintei şi coafurii defunqilor. Ne limităm să 
semnalăm cîteva detalii, ,importante pentru originea sau calea 
de pătrundere a ediculei funerare în Dacia. 

Bărbaţii sînt îmbrăcaţi de regulă în tunica manicata scurtă, 
încinsă mai jos de mi j loc, şi sag�tm. Toga, în general absentă 
pe monumentele cu reliierfuri din Dacia, apare pe un perete de 
ediculă aflat la Muzeul d in  Cluj ( f,ig. 1 1 1 ) .  Aceasta constituie· 
un i ndiciu pentru calitatea de cetăţen� romani a celor doi de
funcţi, cît şi penuru apartenenţa la o anumită pătură socială, 
cum ar fi, de pildă, oea a m agistraţilor . 

MaJntia are u�1eori 10 afJ01,aJIă OIf�giiIlla:Iă.  r 11 10lc :să fie ,pI1Ll1 să. 
pe umăr cu o fibulă rotundă capetele ei sînt ad use în faţă, for
mînd două colţuri ce cad pînă mai jos de talie (fig. 27) . Altă 
dată, are aspectul unui "patraf,ir" din zilele ll'oasure, liber În 
părţi, cu mineei ch:i mono ce acoperă braţele, avînd o deschi
dere pentru scosul mîinilor afară. Se Încheie in faţă, fiecare 
parte fiiIlld terminată Înur-un colţ. La gît este tătiată în unghi, 
lăsînd să se vadă pl iurile tun icii (fig. 3) .  

Deşi paemtla propriu-zisă nu s e  întîlneşte, s e  pot distinge 
haine din stofă groasă, ce cad in falduri greoaie (fig. 76) .  
Pe u n  fragment de perete găsit la Potaissa, gros,imea materia
lului din care este executată mantiia  este redată in piatră. Ea 
coboa.ră de pe umeri asemeni unei pături rigilde, ajungînd 
pînă la j umătatea pulpei (Ifig. 58 ) .  

P e  u n  alt perete descoperit la  Pota.issa (fig. 53 ) ,  s e  observă 
ciorapm de lină, lungi pînă la genundhi,  şi un capăt al mantiei 
aW:1,O<lJt pCiS17e u:nă:r, KJe cade !În faMurii bOgiare pe piept, ,avînd 
la cele două colţuri ale marginii sale cîte un ciucure10�. Obi
ceiul garnisir,ii marginii de jos a mantiei cu franjurn sau bile 
de metal la colţuri, pentru a trage prin greutatea lor ,materia
lul, este semnalat în Noricum, Pannonia, şi I llyricum, ca şi 
ciorapii de pislă în Noricum, înlocuiÎţi în I llyria cu cei de 
lînă, îmbrăcaţi peste pantaloni 1 la. Mantiile acestea se deose
besc totuşi ca aspect de cea semnalată la Potaissa. 

Surtucu] sau haina pînă la talie, din stofă groasă, cu mi
neci lungi, croită drept, speciJfică provinciei N0I1icum 1 1 1, o 
regăsim pe un perete de la Cristeşti şi pe altul de la Şeica 
Mică ( fig .  67 ş i  1 04 ) .  Cele două -fişii verticale ce �mpodobesc 
surtucu] unui băJrba:t de pe peretele de la Cr,isteşti ( fig.  67) 
sint caracteristice provănciei N oricum, deş,i Geramb le semna
lează pînă în Gallia şi Belgia 1 12. Tot la Cristeşti şi Şeica Mică, 
de gîtul bărbaţilor atîrnă un fel de cordon lat, ae se îngus
tează spre capete, formînd un colţ în faţă. După cum arată 
per,etele de la Apulum (fig.  82) ,  vîrful se termină .cu ? bilă 
sau un ciucUife sferic, ce a jungea pînă la  poalele tunicllÎ sau 
cămăşii ,  sau numai pînă la marginea de jos a surtucului . Nu 
ştim insă dacă este vorba de un element vestimentar sau de o 
pnesă ornamentală. 

Pantalonii  strîmţi pe p icior (bracae) pot fi ma� greu ob
servaţi pe relifurile din piatră. 1,i întîlnim la bărbatul din sce·· 
na de arat de pe peretele de ediculă de la Şeica Mică 
(fig. 1 04 ) .  Pantalonii fac parte şi d i.n costumuţ' de p�stor al 
lui  Attis de pe un perete descopent la PotalSSa (fIg. 5 1 ) . 

Haina închisă pe piept în un�hi, încheiată în faţă, cu � 
bordură sau tivitură groasă, dinr.1 impresia unui şnur, purtata 
de un bărbat de pe un perete de ediculă de la Micia (fig. 24) ,  
este 'co:nlsideI1aJtJă, pe de ,a:l.tă paJfI1Je, d.l'ept IUln v.eşm8lD.t ca;racte-

109 E. Bujor, OfJ. cit., presupune că personaj·u! are agăţată de umar 
o traistă sau o boneta. Dimensiun ile ni se par prea mari pentru aceasta, 
Însuşi modul în care sînt dispuse p!iurilc nClpotrivindll-se cu grosimea 
unei  trai�te. 

1 10 1. Cremosnik, Die einheimliche Tracht Noricums, Panno17iem Imei 
lIlyriCllms lI17d ihre Vorbilder, În "Latol11l1s", XXIII, 4, 1 964, p. 76 1 .  

1 1 1 1 .  Cremosnik, op. cit., p .  76 1 .  
1 12 ldem, p. 762 .  
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fiStiC populayiei locale, autdhllone, sau eventual nOlI'ice 1 13. O 
haină asemănătoare mai apare la Micia pe o stelă 1 14, pe două 
mOl1IUme:1,Oe de �Ia ,Alpulum ,şi L�povla 1 1 5, pe o s,t'e':ă de ila Şei,oa 
lVLiloă , pe Ica,re se rindică pro1venlÎlenţa nortÎ,că 'a defun,qi:lo.r. 

Î mbrăcămin tea femeilor este alcătuită din trei sau două 
poi,ese p:ni.noiparle :  o tuni'ca JIUIl1gă pînă Ila păm1nt, slOla, ou sau 
fără mîneci, avînd aceeaşi lungime cu tunica, puţin mai scurtă 
decît aceasta sau numai pînă la genunchi, şi palla. In mQdul 
lor de redare există însă unele palfticularităţi, ce atestă uneori 
originea etnică a defuncţilor. Aşa de pildă, 1. Cremosni k  sta
bileşte ca o variantă autohtonă, comună unui spaţiu destul de 
�I1It.ÎJns,  ÎrI1loep�11Id leLim IL1Yll1ioum şi ptnă tn Noroiroum şi Pann.onia, 
tunica lungă pînă la glezne, lăsînd picioarele libere 1 16. O aflăm 
şi în Dacia pe pereţii de ediculă de la N apoca (fig. 78)  şi 
Cr�s'teşui (fli'g. 67, 69). Stola IStau .norchri a de dea:Slupr,a , eva
z'ată în partea de jIOS, în fonlllă rde c:'opot,  căzînd în fral
dur,i 'rigide, încinsă la mij loc cu un cordQn l at, avînd capetele 
mantiei Încrucişate pe piept, prezentă pe regustrul i nlferior al 
peretelui de la Şeica Mică (fig. 1 04) ,  este amintită în arealul 
provinci i lor de m ai SUS1 17. De asemenea, stola mai scurtă decît 
tunica, executată dintr-un material rigid , fără I11Îneci ş i pr in s:i 
pe umeri cu a jutorul a două fibule mari, încinsă În talie, pur
tată de femeile de pe pereţii de la Cristeşti (fig. 69, 66) ,  ne 
conduce spre ţinuturile illynice, pannonice şi nQrice 1 18. Stola 
sau haina de deastpra răsfrîntă în faţă, formînd un el in  
('frig , 99) ,  , oa  şi ,ai'nlga,to,area rărSlUro�tă 1n ,şnU1f ş i  şOrrţtu! plI'1Î11:S în  
talie ( fig . 69),  cQpiază modele norico-pannonice, fiind socotite 
elemente tipic eravisce 1 19. 

Mantia in fOr111ă de "capă",  cu capetele incrucişate pc 
piept, în dlni tă În Illyricum, Moesia de vest, N oricum şi Pa
no.J'1I1iia, O aJVlenTI dOiCiUImerutată �[l PotMlssa (,fig. 46) .  La lalooas.ta 
pu\uem 'aJdăuga boneta pilllI'lllaJtă de femci'le de .pie ed!iroUlI�le de la Po
talÎ:ssa 'şU ZaJ!11-S�nC'rai, louniOlsoută �.n r�g�UIl1IÎ,Le nomloo-piaIl1J10rni'Oe 
(fig. 44, 45 ,  46, 1 07) .  De cele mai multe ori, capul femeilor 
este descoperit, lăsînd să se vadă coafura. UneoI'i ,  apaJre un 
velamen (fie. 47, 50, 8 1 ) , pr,ins pe creştet, obişnuit la statuile 
funerare femin ine. 

O nOltă oll1irginiaJIă ,eSTle dată de !ÎlmblI'ascămiI1ltea femeilor de 
pe relieful de la Rediu ( fig. 65) ,  ce pare a fi fost executată 
dintr-un material fin, transparent. Femeia din IPlamul al doilea 
are o tunică sau rochie cu platcă, .de la care pornesc plriur,i 
unghi,ulare. Mînecile largi amintesc de o dalmatica. La Potaissa 
se re!l11arcă şi. tunica lungă, strîmtă, fără faldur,i ,  Închisă 
uneori pînă jos, cu o tivitură groasă �11 faţă, pr�nsă în talje cu 
o c ingătoare îngustă (fig.  44, 45 ,  5 1 ) .  

Mantia dreptă, c u  marg ini l e  bordisite, lăsînd p e  mij lQcul 
pieptului o porţiune neacoperi tă, avînd cîteodată un guler 
marre, eu (lol�UlflÎle .fiOiolIinj,ilte, �1I1rchej,at a:sIÎmetric, ,a fost p usă ,tn 
legătură cu o piesă vestimentară sau un costum de origine 
africană, avînd în vedere identitatea coafurii şi îmbrăcămintei 
de pe peretele respectiv de la Micia (fig. 25) şi de pe o stelă 
provenită din aceeaşi localitate, a cărei inscripţie arată cl ar ca 
este vorba de o familie de mauri 12o. Intrucît acest gen de 
p':epn.:�!nălnUlI'ă eSlt.e Isrpecifă,c rc.entllLI1�llIii de la Mi,ma, rCaJfacterizat 
printr-o puternică enclavă de elemente orientale, nu este exclus 
să indice, şi în alte cazuri, aceeaşi etni,e. Stola purtată cle 
femeia eLe pe pereţlÎi edicu�ei 6nnregi de la Ve'ţel (f�g . 3) ,  cu 
marrginea de jos tăi ată în formă de petale şi mîneci lungi , ter
minate cu un fel de manşetă dantel a>tă , pentrru care nu avem 
anal'ogi.i , ar putea Ifi considerată, în consecinţă, o. modă orien
tală sau alricană, ca şi coafura persoanei respective. Acelaşi 
lucru s-ar outea să fie valabil şi pentru �mbrăcămintea bărba
tului rafla t în dreapta femeii, deşi, \pînă la găsirea unor analo
gli,i I,ă,gure, i11JU Sle pOlalte s.us�i'nle ,aoeaJstă Ipărer.e deaît au t�,tliu de 
ipoteză . 

1 1 3  C. Daicoviciu,  MOIlumente inedite din Dacia, în "Anuarul Insti
tutului de StlIdii Clasice" ,  1 ,  1928-1932, p. 1 23-1 25 ,  fig. 13 şi 1 4 ;  
L .  David ş i  L. Mărgh itan , Monumente sculpmrale de la Micia, î n  "Acta 
Musei Napocensis" ,  V, 1968,  p. 1 27. pl. 1 15.  

1 14 O. Floca, Monumenti romani inediti del distritto di Hunedoara, 
în "Daoia" , VII-VIII , 1937- 1 940, p. 342, fig. 3-4. 

1 15 C. D:ticoviciu, Monumente Inedite . . ; Gr. Florescu, ojJ. cit., 
p, 133, fig. 3, 4, 5, 7. 

1 16 1. Cremosn ik, op. cit. , p. 77l . 
1 17 Idem, p. 76 1 .  
1 1 8  Jdem, p. 766,  77l . 
1 1 9  J. Fit7., Az Eraviszkusz noi viselet, în "Archaeologiai Ertesito", 84 ,  

1 957, p ,  1 5 2'-1 54 .  
120 L. David şi L. Mărghitan, 0 /1 .  cit., p. 1 28;  "CIL" , III, 6267; 

GI',  F].orescu, ojJ, cit" p. 93-94, fig. 23 .  
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O serie de elemente par Însă să confirme observaţiile de 
mai sus. O mant,ie asemănătoare, fără guler, este 'redată tot l a  
Micia, pe tavanul unui acoperiş Oifizontal d e  ediculă, cu fron
ton triunghiular, ornamentat cu bustur'ile a două Meduze 
(fig. 7) .  Mantia cu guler, aSQciată de data aceasta cu coafura 
montantă specifică, apare pe un monument în formă de 
pilastru, terminat în trunchi de piramidă, de la Ulpia Traia
na 121 . Pe un altar ce imită o ediculă, descoperit l a  Ampelum 
ş� păstrat În Muzeul de istQrie al Transilvaniei din Cluj ,  mar
giI1 i le mantiei, lipsită de guler, sînt vopsite în roşu (fig. 
1 1 9,  b) . Or, bordurile sau tiviturile de purpură şIÎ aJur (para
gaudes) r.eprr'ezi,mă rO mOldă rpătII'lUr1lSă rîn IU1ipe.m1u Smpre.ună cu 
aJf�uXllllI gen�f'a,j de llntfilluJenve es,OÎce şi IsudWe, dev,enrÎlnd foa.rrte 
populară mai ales În secolul al I II-lea 122. De altfel, pieptă
nătura femeii, cu părul strins în modius sau legat în felul 
acesta, l-a determinat pe A. Buday să se Întrebe dacă nu este 
cumv.a y,o'rha de Îmhrăcămrnrooa unei preO'nes'e :a .LurÎ lS�s 123. 
Vom reţine n umai aspectul oriental sugerat de costum şi coa
fură, avînd similitudini printre monumentele de Ia Micia. 

Menţionăm, în continualre, tumca fetiţei de pe un fragment 
de ediculă de la Tihău (fig. 1 06) ,  cu mÎneca strînsă la înche
ietură Într-un volan cu marg1Înea zimţată, ca şi tunica lungă 
de pe un perete de ediculă de la Napoca (fig. 75) ,  avînd dea
supra un colobium Încins sub bust, tăiat drept la gît. 

Lla bărlblaiţi, p�resa de ipodolaJbă olbişnu,ită eslle flÎhUl! .a mr.lIrI1rdă, 
servind la prinderea mantiei pe umărul drept. Exemplele 
abundă în toate centrele unde s-au găsit pereţi de edicule. 
Uneori, de mînă atîrnă un lanţ gros, cu funcţie ornamentală, 
întîlnit de regulă în Dacia PorolissenslÎs, l a  Zam, Gherla, 
PorolissUrm124. Bărbatul' de pe peretele de la Zalm (fig.  1 07)  
are  pe  deget un ine l  sigilar, cu o piatră gravată. 

Femeil'e au în lIII'echi cercei pandanrivi, globul ari, purtaţi 
pJnă ş i  de servantele din scenele de banahet rfuneraJr. In jurul 
gîtului se  Qbservă, pe unele piese, şiragum de mărgele (fi g. 93, 
97) .  Colierele cu pandant i ve sau medt}: ioane constituie o tră
sătură a portului noricQ-pannonic 125. r n Dacia, ele împodobesc 
îmbrăcămintea femeilor de pe pereţii de edicule de la Cris
teşti (fig. 66). 

Armilla cu două spirale şi cap de şarpe se numără printre 
podoabele purtate de femeii, cît ş i  de fete (fig . 3). Pe peretele 
de la M�tClia brăţ,Jm ,au ,caJp de şa.rpe esue laJ�olcÎlată ou un ms
turn de provenienţă orjentală, aparţinînd probabil unei per
soane de aceeaşi origine etnică. De remarcat că an t ae-Ie pere
ţilo'r llateral i  sînt ornamentaue, de asemenea, cu cite un şarpe. 

Stola ,femei lor de pe pereţii de la Cristeşti este prinsă pe 
umeri cu două fibule mari . într-un caz (fig. 69), este vorba 
de fibule cu aripă (Fli.igelfribeln), considerate drept o. caracte
ristică l ocală, norico-pannonucă126. în ultimul timp s-a dove
dit insă că acest element depăşeşte o anumită gran i ţă etnică, 
În sijJ'eţ� crea GlonÎlao-pannonircă, irJ1ltr�lIl1d şi tn c Ily.lpio,nrenţa 'COIS
tllmului din  I l lyricum şi Moesia de Vest. Orig :nea sa rez�dă 
însă în arta greacă arhaică, ca şi rodhia dublă de . d1Jfel , men
ţinîndu-se apoi în epoca elenistică. Prin această fi l ieră a pă
truns in portul IQcal al regiunilor amintite 127, a j ungînd să con
stituie o trăsătură spec ifică popul aţiei autohtone din arealul 
menţ�onat. 

în a doua jumătate a secQlului al II-lea, în ţinuturile estice 
ale Pannoniei, locuite de eravisci , fiblliele cu aripă incep să 
fie înlocu ite Cll  cele în formă de ochi sau "laţ", împreur ă cu 
alte schimbări survenite în vestimentaţie, cum ar fi apariţia 
colierelor cu medalioane, a centurilor răsucite in şnur, a ro
chimor de deasulpra răsfrînte înapoi. IntruclÎt fibulele IClI ochi 
sau laţ nu sînt cunoscute în materialele pannonice mai tim
puri i  sau in regiuI1Jile vest1ce, cercetătorii maghiari au văzut 
in ele o. evoluţie a mQdei locale eravisce. In nordul regiunii 
locuite de eravisci, şi anume la AquinCllm, îşi fac apariţ ia  în 
aceeaşi ,perioadă bonetele norice şi f ibulele în formă de rozetă . 

12 1  L. David şi L. Mărgh itan,  op. cit., p. 1 28 ;  Gr. Fl orcscLI , op. cit., 
nI'. 67, fig, 55 a. 

122 R. C:tgn:u şi V. Chapot, op, cit . ,  II, p. 376, 
123 A. Buday, Szorvânyos romaikori emlekek Erdelybăl, În "Dolgo

zatok", VII, 2, 1 916,  p. 1 1 2- 1 1 6, fig. 1 2  a; Gr. Florcscu , op. cit., 
p. 1 1 1 -1 1 2 ,  nr. 64,  fig. 53 a. 

124 L. Ţeposu Marinescu consideră că lanţul ornamcntal este de tra·· 
diţic :tlltohtonă, deoarece intră în cOlllponneţa il nU lllero:tse tezaure dacice 
de argint (Despre originea ,mor ti1mri , . . , p, 22 1 ). 

125 .T. Fi tz, op. cit. 
126 Ibidem. 
127 1. Crelllosnik, op. cit" p, 77 1 ,  
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Stola sau rochia de deasupra nu este răsfrintă inapoi, in 
schimb se manifestă o preferinţă pentru şorţul prins in talie. 
J. Fitz consideră că nu există o Iegătură organică între cele 
două grupuri, caracterizate prin costume diferite. Primul ar 
continua tradiţia era vis că in timp ce al doilea ar aparţine 
unei popula�ii venite aici in secolul al, I I-lea dinspre părţile 
Leithei. Impreună cu îmbrăcămintea norică, ea aduce cu sine 
şi un ritual funerar propriu, aşa cum arată L. Barkoczi 128, 
alcătuind mici unsule in cadrul autohtonilor. In incheie,re, J. 
Fitz atrage atenţia asupra faptului că diferenţierea regională 
a eo,swmlul,ui S-I<lir putea 'Să :alibă l,a hază ,şi o d i'fe,r,eHţ,i'ere de 
ordin etnic, separindu-i pe erav.isoi de ozi şi cotini.  Pe pereţii 
de la Cr,isteşti nu se observă o demarcaţie atit de precisă intre 
diversele elemente de îmbrăcăminte. Fibulele În formă de ochi 
sau laţ şi cele in formă de rozetă apar În asociaţie cu coliere 
cu medalioane şi cu "rochia dublă" nerăs,frintă, ca ş i  f:ibula 
cu aripă, a căreli prezenţă este consemnată de altfel şi În etapa 
tirzie de dezvoltare a portului pannonic. Tot la Cristeşti întîl
nim cingătoarea în formă de şnur răsucit, şorţul şi surtucul 
bărbătesc din stofă groasă, croit drept, avind in faţă două 
Hşii verticale dret>te (fig. 67), specific provinciei Noricum. 
S-ar putea deci sa avem de-a ,face cu o modă de ci rculaţie 
mai largă, aşa cum a demonstrat 1. Cremosnik pentru anu
mite piese de imbrăcăminte din spaţiul illyro-norioo-pannonic. 
C�l pUiţin îl1l 'oaZJl�1 DelJaiiei Ise ipoa.ue vO'rbi de ° influenţă 
norico-pannonică în sens mai larg. Aparenţele ar pleda pen
tru un grup Ide popula�ie pătruns d ispre vest. O serie de ele
mente ne indreaptă spre Noricum. Amestecul de forme indică 
ori o airculaţie mai largă a unor modele vestimentare, ori COn
taminarea petrecută pe parcurs intre eravisoi şi noii veniţi. 

Coafura bărbaţilor urmează, in mare, dteva modele ste
reotipe, repetate aproape pe toate monumentele studiate de 
noi. 1n afara tinerilor, toţi bărbaţii poartă barbă şi mustaţă. 

Ca o reminiscenţă a tunsoru simple din epoca lui Tr<liian, 
pe patru pereţi de la Micia părul este redat in şuvi� rigide, 
paralele, aduse in faţă, şi retezate pe fruntel29 (fig. 42, pl. I I ,  
1 ş i  2 ) .  P e  aceeaşi stelă d e  l a  Micia, folosită c a  analog.ie pen
tru imbrăcămintea şi coafura femeilor, se repetă şi pieptă
nătura descrisă mai sus, reieşind legătura e� cu un anumit me
diu etnic. Haina, tăiată la git in unghii ,  inchisă in faţă, cu 
margini le bordisite, avind o croială ceva Imai rotunjită spre 
umem pe stela citată de la Micia, este purtată şi de bărbatul 
de pe un perete de ediculă (fig. 24),  asemănarea privind pînă 
şi tipul de coafmă. Numele maur al personajului ca şi al in
tregii familii consemnată în inscripţie, repune in discuţie ori
ginea ei autohtonă, norico-pannonică sau afro-oruentaIă, dacă 
nu ne aJflăm cumva in faţa unei imbrăcăminţi mai grosolane, 
"de vreme rea", răspindită pe o arie vastă şi preferata in 
anumite medii social,e. Gulerele "de blana", ce garniseau 
mantiile femeilorl30 ar veni in sprijinul aoestei ipoteze, mai 
ales ca un model identic de mantie, fara guler însă, este inso
ţlită pe aJltlarua de ,1!a ArnlPeJrum de 'V1eşm�nuul ohliş.nui.t <Ili băJ."
baţilor : tunica şi sagum (fig. 1 1 9 b) .  Aceeaşi pieptanatura 
po,a'lle fii ohlserv,a:tă ş,i pe ahe maruumenUe flUnlerare de 11a Mici,a, 
ca şi haina tăiata în unghi, cu marginile bordisite. Pe o ste
lă 13 1 şi două medalioane funerare 132, alaturi de barbaţi imbră
caţi in felul ace;ta, femeile poarta mantii din stofa groasă şi 
o bonetă sau turban rotund pe cap, deosebit insă de boneta 
norico-pannonica 133. 

In sHrşit, trebuie avută in vedere şi răscroi ala în unghi a 
mantiei inchise in faţă, cu marginile neboI1disite insa, redata 
pe pereţii ediculei întregi de la Micia (fig. 3 ) .  Parul tăiat 
scurt, adus spre frunte, cu şuviţele întoarse in meldişori (pl. 
II, 3 ,  7), constituie o cOlafura tipic orientală, caracteristică re-

128 ]. Fitz, op. cit., p. 1 5 4 . 
129. "Dind impresia unei perltcj« (L. David şi L. Mărghitan, op. cit.). 

"Formind un franj tăiat« (Fr. Bracmer, op. cit., p. 25) .  
130 L. David şi L. Mărghitan, op. cit., p.  1 28.  
131 O. Floca, Momtmenti romani . . . , p. 342'-343, fig. 3-4. 
132 O. Floca, Monumente epigrafice şi sculpwrale de la Micia, În 

"Acta Mllsei Napocensis" ,  V, 1 968, p. 1 1 5-1 16, fig. 4 şi medalionul pe 
care copiii sînt reprezentaţi ţinînd În mîna un stillts. 

133 L. David şi L. Mărghitan, op. cit .. p. 1 32, arată în legătură cu 
boneta de pe unele monumente de la Micia că nu pOt da indicaţii cu pri
vire la etnicul persoanelor ce le poarta, avînd În vedere ath forma ci deo
sebită de boneta norico-pannonică, cît şi de faptul că nu este asociată cu 
alte elemente specifice de port. 
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pr:ezen.tăo:uIor de palmyr'wi 134. Folt1ma ,ei lilIp.l<lltizată şi delcora
tivă o aprop�e de două nonumente funerare aflate in colecţiile 
unor muzee americane, da1tate la sHşitul secolului al I I-lea 135. 
Coalura personajului de la Micia aruncă o lumină atît asupra 
costumului sau cît şi asupra imbrăcăminţii şi coafurii femeii 
de pe acelaşi perete. 

De cele mai multe ori părul bărbaţilor este cîrlionţat, iar 
în locul bărbii scurte Ide pe pereţii de la Mi6a, apare o barbă 
mai stufoasă şi mai mare (pl. II ,  8 ,  1 0) .  O tendinţă spre rea
lism se manilfestă în gmja meşterilor de a consemna unele de
tali i ,  cum ar fi timplele dezgoIite spre creştet (pl. I I ,  4),  sau 
capilatura mai  bogată sau mai sărăcăcioasă a unor personaje 
masculine (pl. I I ,  1 8 , 1 1 , 6).  

Pieptănătura femeilor este mult mai variată. Pentru Micia 
este specifjcă coafura montanta, cu părul snrîns pe creştet in 
" coc" . Modul de tratare diferă uneor� În funqie de epocă sau 
atelier : în meşe groase, dispuse in ondule lejere de o parte 
şi de alta a "Icocului" (lpI . I II ,  fig. 2, 3) ,  sau sub chipul unor 
şuviţe orizontale paralele, uşor ondulate, pornind de la căra
rea a:flată pe mijlocul creştetului (pl. I I I ,  5 ) .  Urechile sînt 
totdeauna acoperite. Coroborată cu imbracămintea, această 
pieptănătura pare a defini un grup omogen de populaţie, 
atestat de altfel la Micia şi de monumentele C\]Jigrafice. 

Coafura in altă, cu cozi false rasuci te pe creştet, pastrată 
pe ,un pierle1le de la Micli,a (pa. I I I ,  1 ) ,  ,se ,tno<lJdr1ează în moda 
oficială, intrata in uz pe vremea Faustinei Senior. Părul aran
jat 6n melc�şori, pe oreştet lşi in j urul obrazuJui, se aseamănă 
însă cu pieptănătura palmyrena a bărbatului de pe peretele 
de ediculă citat. 

Femeil'e prefera, de cele mai multe ori , o p�eptănătură 
simplă, cu parul l ins sau în ondUlle, impărţit cu carare la 
mijloc, adus spre spate. Această moda, i ntrată in circulaţie in 
deou'Dsuil seoohu1uri laii III-llea, k'le v.a me��ne şi în se,coJu[ 
al I II-lea. Capul relclat din tprofil (pe pereţiri de la Gîrbău 
şi Optatiana lasă să se vadă parul strîns pe ceafă in şini'on, 
legat cu o taenea, sau pLÎns eventual cu o clama (pl. IV, 5 ) .  

L a  persoanele tinere, părul lung este impletit într-o coadă 
adusă in faţă pe piept, in partea stînl2.a .  Urechj le sînt lăsate 
llÎbere (pl. I V, 3) sau sînt acoperhe, parul formind o ondulă 
deasupra tîmplei (pI. I V, 7). Femeia de pe un perete posteriÎ.or 
clie la Potaissa are parul dat peste cap, rasucit în două meşe, 
asemenea unor cozi, ce ajung pînă in dreptul umeri lor 
(pI. IV, 1 ) .  

Femeile d e  p e  ediculele d e  la Crisueşti, avind analogii la 
Micia, pe doi pereţi (pl IV, 1 1 ,  1 2, 1 3) ,  alcătuiesc un alt 
grup omogen sub raport etnic. Părul pină la umeri, sau mai 
scurt chiar, dă impresia unei coafuri moderne tapate. Im
brăcămintea şi piesele de podoabă de tip norico-pannonic ar 
sU'glCfIa o madă ven:ÎJtă 'drillllspre vest. Conform păflerii lrui Hek
ler, părul tăiat scurt se impune in prima jumătate a secolu
lui al I I I-lea 136. Personajele feminine îmbrăcate in "port 
local" de pe stelele din Pannonia şi N oricum au aproape tot
deaJU:!1Ia capull raooperiÎlt, aJşa ,ca nu Ise poatle d irsuing,e fd1.lJl cum 
este aran jat părul. 

A incerca o datare a monumentelor exclusiv pe baza coa
fllJlr:ii pOlate fi Ul11ieor,i r,Î1�oa:n.t, .avînd in vedere po'sjbi l itatea 
ecourilor intîrziate pe care le puteau avea in arta romană 
provincială anumite curente sau preferinţe 137. O mai mare 
exactitate se poate obţine prin compararea detaliilor privind 
coafura cu cele referitoIle la modul de tratare a pupilei, pliu
rilor etc, ca şi apelul la analogiile furnizate de monumentele 
epigrafice. In general, toate elementele converg in a plasa 
majoritatea ediculelor din Dacia in perioada dinastiei Seve
rilor, oeea ce corespunde epocii de maxima inflorire a vieţii 
materiale şi spirituale. 

VI. OR IGINEA ŞI CALEA DE PATRUNDERE 
A EDICULEI FUNERARE ,IN DACIA 

Problema unor imprumuturi şi influenţe care sa ducă la 
apariţia ediculei funerare în Dacia este pe dt de interesantă, 
pe atît de discutabilă. în general, s-au acceptat şi pentru 

134 Z. Kadar, Momtments palmyr fmiens au Musee des Bealtx-Arts 
de Bltdapest, În "Acta Antiqua Academiae Scientiarllm Hungaricae", III, 
1 ,  2,  1 955 ,  p. 1 1 6- 1 1 7, fig. 5 .  

135 H .  Ingholt, Swdier over Palmyrensk Skttlpwr, Copenhaga, 1 928 ,  
p. 38,  pl .  V, fig. 2-3. 

136 Citat după A. Schober, Die romischen Grabsteine . . .  , p .  1 1 2 .  
137 Z .  Kâdar, op. cit., p .  1 1 8.  
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edicule calea vestică de pătrundere, din Italia de Nord sau 
prin fiheră norico-pannonică138. Dacă pentru unele categorii 
de monumente, cum sînt coronamentele în formă de trunchi 
de piramidă arcuită sau medalioanele lucrate aparte, s-a 
demonstrat legătura lor cu Aquileia 139 sau cu ţinuturile 110-
rico-panno11ice 140, pentru anumite tipuri s-a admis şi o in
fluenţă orientală directă 14 1 .  

S-a emis pe de altă parte părerea că  edicula a ajuns în 
Pannonia prin intermediul Italiei de Nord, iar de aici a 
pătruns mai departe în Dacia 142. La o analiză atentă o serie 
de întrebări rămîn totuşi fără răspuns. Aşa, de pildă, edicu
lele nu sînt răspîndite în Italia de Nord, monumentul Vo
lumniilor de la Ateste fiind un exemplu izolat 143. Tipul pre-

138 R. Florescu şi L. David Ţt'posu, Kunst und Kunstgewerbe im ro
mischen Dakien, În " Romer in Rumanien", 1 969, p. 69-70. 

139 H. Daicoviciu, op. cit., privind rolul Aquileiei în transmiterea 
coronamentelor în formă de trunchi de piramidă arcuită. 

140 Pentru medalioanele lucrate aparte, D. Protase, Un nou tip de 
medalion !u,nerar în Dacia, în "SCIV", XI, 2, 1960, p. 324-3 3 1 ;  
L. Tepo u Marinescu, op. cit., p. 21 7-220. 

1 1 Monumente funerare în formă de pilastfU, terminate cu un 
trunchi de piramidă (c. Daicoviciu, Monumente inediu . . . , p. 1 1 7, iar 
pt'ntru celelalte provincii F. Drexel, Die belgisch-germanischen p/eiler
grabmaler, în "Mitteilllngen des delltschen Archaeologischen Instituts, Ro
mische Abteilllng", XXXV, 1920, p. 44). 

142 G. Erdelyi , op. cit., p. 1 85,  1 87. 

, .. ..... . .. 
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dominant de  monument găsit la Aquileia este al tarul de 
dimensiuni mari sau mici, coronat uneori cu un trunchi de 
piramidă arcuită. Mausoi'eele sint de la,semenea rare. Înă:ţimea 
lor atJinge circa 1 5 - 1 7  m, fiind terminate cu o ediculă 
deschisă, ce conţine statuia defunctului 144. Pînă la ora ac
tuală, s-a descoperit o singură ediculă de proporţii mici , cu 
nişa închisă din trei părţ.i, aşezată !pe o bază pamlelipipedi'că 145. 

în Germania şi N oricum numărul ediculelor este de nu
mai cîteva exemplare, datate în cea mai mar,e parte în seco
lul 1. Ele aduc o serie de elemente noi faţă de monumentul 
Volumniilor sau edicula de la Aquileia,  cum ar fi orna
mentarea feţelor exterioare şi a canturilor. Cei mai timpuri i 
pereţi din Pannonia ,provin din prima jumătate a secol ului 
al II-lea, frecvenţa lor crescînd pe măsură ce ne apropiem 
de sfîrşitul acestui secol. Motivele ornamentale îi apropie, în 
primul dnd, de ediculele din Noricum şi Raetia, deşi trebuie 
explicat de ce monumentele respective au o răspÎ'ndire inegală 
pe teritoriul pannonic, fiind concentralie în est, tntre Eszter
gom şi Bolcske, departe de provinciile amintite. Din totalul 
de 30 de piese, 1 5  au fost furnizate de necropolele Inter-

143 G. Brusin, Di l,m tipo . . . , p. 36 ("Le edicole ve re e proprie sono 
rarissime IJella regione che ne conosce solo quella dei Volm1l1Jii di Ateste"). 

144 Idem, p. 37. 
1 45 G. Brllsin, Gli scavi di Aquileia, fig. 1 35 .  
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cisei, iar 4 de cele de la Aquincum 146. Admiţînd pătrunde
rea ediculei direct din Italia de Nord se pune întrebarea 
de ce Lill tip de monument, reprezentat printr-un număr redus 
de exemplare, datate Jn secolul 1,  a junge să se b Lucure de 
mare popularitate tocmai la Intercisa, la distanţă de un secol 
şi mai bine, şi cum se faoe că alte tipuri, întîlnite frecvent 
în Ital i a  de Nord, nu s-au difuzat pe scară mai largă, con
comitent cu edicula 147. 

Edicula funerară copiază un tip de monument syrian, ca 
şi mausoleul Cll ediculă deschisă sau coronamentele în formă 
de trunchi de piramidă arcuită, răspîndite în mediul asia
nic şi african. Apariţia lor la Aquileia nu poate face abstrac
ţie de caracterul prin excelenţă oriental al aoestui nod co
mercial, aşa cum atestă numeroase inscriplţiti . Or, aportul 
cel mai mare de colonişti l-a dat Syria .  Odată cu sanctuarele 
ş i  templele ridicate în cinstea unor divinităţi orientale, se 
construiesc şi monumente funerare ce imită tipuriLe curente 
în ţinuturile de obîrşie, pe o scară ce poate trăda, la un 
moment dat, existenţa unei pături etnice compacte şi omo·· 

146 G. Erdelyi, op. cit., catalogul de la p. 184 .  
147 De  exemplu, coronamentel� în formă de  trunchi de  piramidă 

arcuită, identificate în număr de 4 (A. Schober, Die romischen Grab
steil1e . . .  , p. 1 78.). 

146 P. L. Zovatto, Le antiche sillagoghe di Aquileia e di astia, în 
"Memorie toriche Forogiuliesi" ,  44, 1 960-1 961 , p. 5 3-73. 
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gene 148. De altfe.l, \'n 100alităţile vecine 'cu Aquileia, în aceeaşi 
perioadă, predomină alte categorii de monumente, considerate 
drept un facies original al centrelor respective. 

O iradiere din�re Ital i a  de Nord \'n Raetia ş i  Noricul11 
este totuşi posibila, unele analogii fi ind grăitoare în acest 
sens . Nu trebuie însă minimalizat rolul trupelor auxi l iare �n 
veh icularea unor motive din repertoriul funerar ori,ental în 
decursul secolului 1. Attis, de pi ldă, este menţionat pentr1 1 
pr�ma dată în plastica funerară rhenană pe stelele a doi mili
tari din trupele auxăltiare, unul originar din Syria iar celălalt 
din Dalmaţ,ia. Tot aşa, scenele de banchet funebru sau mortul 
eroizat coincid cu valul de nume rel igioase ce se propagă 
p rintre militarii din corpurile auxiliare 149, fenomen ce presLl
pW1e, pe de o parte, difuzarea temelor respective în mod 
direct, pr,in ;intermediul elementelor militare orientale, iar pe 
de altă parte, formarea sau prezenţa unui mediu propice asi
milării lor. Ediculele nu se abat de la curentul general, orna
mentarea pereţilor cu figura lui Attis Gind un in,eliciu . Mai 
mult, edicula de la K ruft nu este situată în necropola une,j 
aşezări, ci în apropierea unui castru, legătura ei, cu mediul din 

149 "Comme l'extel1sion de ceUe mode coincide avec la premiere vaglt('i 
de 1l0ms religieux dans le milieu militaire de deltx Germanie, il s'agit 
certaillemertt ici d'tln symbole et d'ulle croyance religicuse, i17troduits par 
des soldats originaires d'Orient et repandus par la propagande mystiq/te 
{larmi les inities" (J J. Han, op. cit., p. 1 5 1) .  
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ca,re au izvod,t şi motivele amQ,ntite f,i,iad 'ev�de11'tă 150. Pe f'evele 
exterioare ale pereţilor a fost. redată figura lui  Auis. Apariţia 
unui monument de provenienţă syriană intr-un astfel de con
text nu trebuie pusă neapărat pe seama unei influenţe venite 
din Aquil'eia, unde un procent însemnat de orlientaLi erau ele
mente civile, angrenate in activitatea comercia,I ă  şi meşteşu
gărească ; monumentul de la Kruft a putut ajunge tot atit de 
bine şi pe cale directă, asemenea motivelor amintite. I n  pri
vinţa monumentului  de la  Bierbach, se constată că imită pro
totipuri nord-syriene din secolele I I-III ,  forma sa arhitec
tonică f iind socotită un aport din Orientul Apropiat151 .  

Pentru faptul că edicula este o construcţie funerara folo
sită şi eventual difuzata, şi prin intermediul militarilor, stau 
măI1Durlie per,e'tlete de .]a Danăellsberg, au 1mraJgme,a IUI1IOel." mi1,ilta:ri, 
ca şi pereţi,i.,pereche de la 'A quinculTI, de:coraţi pe feţele 
exterioare cu o insigna mil itară şi un g;ladius 152. 

Nu dispunem de o Idatare exacta a tuturor pereţilor de 
edicule din Pannonia. Material ul de la Intercisa, care este şi 
cel mai reprezentatliv, se plaseaza, in l in:ii mari, la sfîrşitul 
secolului al II-lea-inc�putul secolului al I II-.Jea 153. Or, tocmai 
acum devine foarte activ la Intercisa factorul oriental, odată 
cu aducerea trupelor syriene din cohors 1 miliaria I-lemese
norum, urmate de un val de comercianţi şi meşteşugari de 
aceeaşi origine. Dupa L. Barkoczi , în nici o altă aşezare din 
Pannonia elementele orientale n-au alcătuit o comunitate atit 
de închegată şi închisă ca la Dunapentele 154. Special,izaţi în 
prelucrarea pietrei, syrienii vor contribui la transmiterea unor 
tlipuri "naţionale" de monumente şi a tehn.:icii Lor specifice de 
execuţie şi ornamentare 155. Este greu de conceput, în asemenea 
împre jurari, că ediculele funerare au parvenit în exclusivitate 
din Italia de Nord, iar nucleul oriental de la Intercisa nu a 
jucat nici un rol in propagarea di recta a unor motive orna
mentale. sau chiar a unor tipuri de monumente, populare la 
e'i acasa. Cert este Ica 1P0puilalţia locală 1n cazul Intcrcisei 
eraviscii, a preluat, la rîndul ei, edicula, ca şi ,a.lte elemente 
de la noii veniţi, după CUim indica îmbracamintea autohtona a 
unor personaje sculptate pe pereţii nişelor. De regulă, este 
vorba de femei sau bărbaţi ce "depun ofrandă" .  Majoritatea 
pieselor provin din alfara razei Intercisei, de la Zsambek, 
Kornye, BoLcske. După repertoriul întocmit de G. Erdelyi, se 
mai poate adăuga un peret,e de la Dunapentele156. Pornind de 
la  aceste reprezentari" J. Fitz a ajuns dhiar la  ooncluzia că 
ediculele constituie monumente folosite de "aristocraţia locală 
tribală" 157 . Faptele pledează mai mult în favoarea unui 
împrumut şi nicidecum pentru generalizarea unei forme stră
ine de construcţie funerară în mediul autohton. Situa�ia con
semnată cu pr,ivire la Intercisa arunca o lumină asupra modu
lui în care au putut decurge lucrurile în realitate, confirmînd 
posibi l itatea transmiterii directe a edicuJei funerare în Panno
nia. Iar manifestarea masivă a factorului oriental la Duna
pentele, începînd cu a doua jumătate a secolului al II-lea, nu 
exclude existenţa sa în duferite centre înainte de aceasta dată. 

In Dacia, asemenea Intercisei, Micia vădeşte o netă prefe
rinţă pentru edicula funerară. Nici ai'ci nu putem nesocoti 
influenţa exercitată de elementele orientale. In castrul de la  
Mtt,oia a flirnţ'M, de ,l� -ÎmlOeIpiLLtIUiI ,clonlstLtluil'i,i pr,ov�ncieli ş,i pina 
l,a J iohidal1ea s,tăp�n�l1Îi cr10manle 1n Da,cia, cohors Il Flavia 
Commagenorum. Tot aici au staţionat, pe linga alte garni
zoane, o parte din numerus Maurorum Tibiscensium, ala l 
Augusta lturaeorum sagittariorum, memerus Maurorum Mici
ensium158• Trupele miillitare au antrenat un numar mare de  
colonişti veniţi d in  Orient, printre care rolul precumpani
tor revine syrienil'Or şi maurilor, ce constituie un puternic 
n ucleu etnic. Aceştia aduc credinţele şi cultele lor strămoşeşti, 
cidicînd monumente şi temple în cinstea zeitaţilor lor "naţio
nale", primul l oc fiind ocupat de cele syriene. Cultele orien
nalle 's�nt hinJe I1Cip1"e,Z,en.rM'e la MIÎ,oila. AÎioi Jnr.îJln�m pe I.O.M. 
I-leliopolitanus, ,or�gnlnlar Idffin Hel i'olpolis - Haalbek , htpiter 
T avianus 'dăn TalYJ,UIl11 , lupiter T�trmazgades, I.O.M. Erapo-

150 H. Myl�us, op. cit., p. 1 80 .  
15 1 Ide"', o Il. cit., p. 1 9 l . 
152 G. Erd6lyi, op. cit., p. 1 89 şi 1 8 4 ,  nr.  4 .  
153 Intercisa, I ,  p .  1 70-1 73.  
154 lntercisa, II, 1 956, p. 533 .  
155 Ibidem. 
156 G . Erd6lyi, Adatok a . . . , p. 1 84 ,  catalogul pieselor .  
157 ] .  Fitz, op. cit., p .  1 42 .  
156 D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi  sate Î17 Dacia romană, Bucureşti, 1 968 ,  

p.  1 22.  
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litanus, 1 .O.M. Dolichenus Mithras, lsis, Dea Syria159. La 
Mlicia, f.U1ncţÎloI1ooză şi lllJ1 " templum deorum patriorum", r�
di'cat de rmami. Dupa 'OUill !arlată i:nJsdrIÎlpţJÎălle, ma,uTlii şi 'sy
rlieni,i sint U11leoll1i lamestetcaIţIÎ. fu ,craidl1lJl acdeiÎlaşi f,a,mi,l,i,i 160. 

Nu poate fi o intîmplare că alături de atîtea semne lăsate 
de e/}emett1Jtole O'fien.uaJe, ,aJpar l.a Milaia şi I1JÎipur,j de mOlaumente 
funerare cum este edlicula, răspîndită pe scară largă în Syria. 
De altfel, o serie de detali i  dovedesc că aceste construcţii au 
fost făcute, cel mai adesea, la comanda unor syrieai sau mauri. 
Ln acest se11ls pLedează &mhră,c'ămIÎJ1iooa 'alfl1i.cană sau 'Oll1Îenuală 
a unor personaje, coafura bărbaţilor şi femeilor. Pe edicula 
de la Veţel s-a Lidentificat ohiar o pieptănatură tiplic palmy
reană . Clientelia respectivă nu avea nevoie Sa recurgă la Îm
prumuturi straine 161 ,  copiind monumentele de pe alte melea
guri decît cel e  natale, cu atît lT: ai mult cu cît meşteri pietraâ, 
veniţi probabil din aceleaşi ţinuturi, nu lipseau de la Micia, 
'oa in 'tto.at:e cenl1:rde ou lIJ1 afllJux pUiuernic .clie e!lemente o[,i,enDOllI'e. 

Din atelierele Miciei au ,ieşit, pe lîngă unele mot1Îve orna
mentale, şi monumente semnalate rar sau absente în alte loca
l ităţi din Dacia, cllm sînt pilaştrii terminaţi în trunchi de 
pir'Ollrn.Îldă, ou pr.i'viÎ[,e ta ,oare ,s�a 'adm�s ca au ,ajuns Ln prnvilI1-
cia noastră ca urmare a unor influenţe sudice directe 162. Îm
bracămintea şi coafura personajelor este de multe ori ,identică 
cu cea de pe pereţii de edicule. 

Grupuri etnice sau ele,mente syriene şi palmyrene izolate 
au fost semnalate ş i  în alte centre din Dacia Superior, cores
punzînd adesea cu harta de răspîndire a ediculei funerare. 
Aşa, de piLdă, la Porolissum a staţionat cohors 1 Augusta ltu-
1"aeontm sagiuariorum, palmyrenii sagittarii ex Syria şi apoi 
mtmerus Palmyrenontm Porolissensiam; la Tib'iscum - nume
rus Palmyrenonnn Tibiscensi�tm; La Optat1ana - mtmerus 
Palmyrenorum O(ptatianensium ?) 163. De la Apulum, UI
pia TIf,aiana,  P.QtJai�sa, Ampe1Uim, GeI1milsar,a, Gherb, lliŞloo 
prov'in 10 Is,erli,e de laI1'Uf,OpOn[li11e oomi,te - 'syri'e:ne, palmyrle:ne 
şi alI'abe 164. PrezeJlţa unor ,cUiI,te Isau zeă,tJa�i sY:I1o-pailmyreule 
este atestat,ă ,Ira ApulllUli11 (Deus Bomts PueI' Phosphorus, Bal
tis, Dolichenus, Dea Syria, Deu,s Actermts laribolos), Ul(pia 
TIl"'a�ana (Dolichenus, Deus Aeternus, lupiter Heliopolitanus, 
Ze�ts I-lypsist-os, Bebella'hamon, Benefal, Manavat şi Maleg
bel), Pota�ssa (Azizus, Balmarcodes), Napoca (Dea Syria), 
Domneşii, lîngă I lişua (Dolichenus). 165 

Deşi edicula este o formă de monument tipic sYl1iană, cel 
puţin În cazul Miciei calea directa de patrundere Jiind clară, 
ea a putut fi a1doptată, la nevoie, şi de reprezentanţi i  altor 
etni i .  In primul rînd, de oriental i ,  într-un sens mai larg, avînd 
În vedere asemănarea unor construcţii arhitectonice funerare 
din spaţiul asianic, ce imită sau transforma uneori, prototi
puri elenistice mai vechi .  Necropolele de la Termessos, în 
Palsilm,a, oferă lun eXlemp11U IS'lllge:stiv î'l1 ,pTluvQnţa popuJarită.ţlii 
de care se bucura edicula funerara în meclăul grecesc. I n  cape
lele sau nişele cu acoperiş în dublă panta, avînd În faţa un 
frolnton triul1ighi,ulrar s'au 1&e:mulciTloUllar, mai l'ar bol,tit, ,oa ,l.a. 
mormîntul lui Aurelius Chryseros, erau adăpostite unul sau 
mai multe sarcofage. Dimensiunile acestor mă,ci temple fune
rare variau între 1 ,50 şi  3 ,50 m. Deşi ele apar de la sfîrşitul 
secolulllli al II-lea î .  e. n., ajung să se generalizeze abia in 

1�9 e. Daicoviciu, Templul Mallrilor de la Micia, În "Sargetia", II" 
1 94 1 ,  p. 1 1 7-126 ;  O. Flooa, O zeitate orientală. lttpiter Erapolitamts la 
Micia, În "Materiale arh�ologice", I ,  1 953, p. 775-784 ;  Micia pagu5 
Daciae, în "Latomus",  1 03,  3, 1 969, p. 227; l culti orientali nella Dacia, 
în "Ephemeris Dacoromana", 6, 1935, p. 204-239; e. Daicoviciu, Micia' 
l. Recherches sur le castrllm, în "Anuarul Comisiunii Monumentelor Isto
rice, secţia pentru Transilvania", 3, 1 930-1931 ,  p. 37; 1 . 1 .  Russu, Ele
mente syriene In Dacia, în " Acta Musei N apocensis", VI, 1 969', 
p. 1 8 1 - 1 85 .  

160 "CIL", ITI ,  6267. 
16 1  " • • • mai ales palmJI1'enii aveal� o pronunţată conştiinţă etnică şi· 

culturală, vorbeau (alături de latină) idioml�l lor semit şi chiar scrial{, In 
acesta şi cu alfabewl lor naţional . . . " (1 .  1. Russu, op. cit., p. 170) . 

162 " • . •  nu este vorba numai de forme generale elenistice, care aII· 
pătrrms Îll Dacia, foarte frecvent şi, wm eHe natural, mai curind şi mai' 
intens decit In alte regiuni. O inspiraţie şi. o Inmdire sigură a formelor 
orientale se simte In arhitectlll·ă . . .  !n momlmentele funerare şi religioase, 
atare influenţă este Încă mai evidentă: sÎm sarcofagele C/ol capac şi acro
tere, introduse din sud, prin Moesia Inferior, mon/olmente funerare ter
minate SIIS În piramidă . . . " (e. Daicoviciu, La Transylvanie, p. 1 47. 
în traducerea lui  1. 1. Russu) . 

163 1. 1. Russu, op. cit., p. 1 7 1 -1 75 .  
164 ldem, p. 1 77-1 80.  
165 rdem, p.  1 77-1 85 . 
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epoca imperială 166. Prin însăşi obiceiul depunerii unor sarco
fag-e în interiorul nişei, aspectul ediculelor de la Termessos 
diferă de cel al monumentelor-turn syriene, zvelte şi dan
sare. De altfel. acestea din urmă cunosc o difuziune largă in 
secolele I-II,  pătrun2'J1nd în Afri,ca sau pc teritoriul eur'opean, 
impunînd nu numaJi tipul de monument ca atare, dar şi anu
mite detalii străine ediculelor din Pisidia, cum ar fi corona
mentul în formă de sfinx, pinie sau trunchi Ide piramidă arcu
i tă, ocuparea spaţiului �nterior cu statuia sau statuile defuncţi
lor, gustul pentru motivel'e ornamentale simbolice. Această 
u'lttimă ură,să:turi SIC m anjfes,tă ,şi \În Syr,ia Ialbia l111an dtrz,i,u, ceea 
,ce poate constitui o expl�caţie pentru in.locuirea statuilor 
defuncţilor cu reliefurile sculptate pe feţe.le interuoare alp 
n işelor. Despre modul cum s-a produs trecerea ne pute� face 
o ,idee pe baza exemplului necropolei de la CretopolIs, in 
Pisidia, unde in locul sarcofagelor obişnuite, într-o capelă 
s-au găsit dteva stele cu reliefuri 167. De aici şi pină la orna
mcntarea pereţilor nu maJi este Idedt un pas. 

Spre acest mediu oriental ne îndreaptă edicula de la Zu
tor, femeia din registrul inferior, 'ce ţine �n mînă o pasăre, 
fri,ilnld pt\.IJS'ă ,tn legătmă 'cu Dea S yria 168. I n  ,a;c�asJtă J<olcaw't,ate 
,este cunoscută existenţa unui grup de militari palmyreni. Pro
f�lul femeii de pe peretele de �diculă de la Gîrbău, cu frun
tea incri'J1lsă de o taenea ,ne ,aduoe �n ,f aţă ILIiI1 llTIod de t,ratar,e 
specific artei greceşti. De portretele elenistico-orientale se 
apropie  şi figura acelui camillus ?e pe Aun perete de ţ a  Napo� 
ca, cu ochi prelungi, migdalaţI, sprIncene proeml11ente ŞI 
părul d at pe frunte, in şuviţe ondulate, acoperind la spate 
,ceafa 169. Ace�aJşi i l�presie o ?evgajă h�br�o(�minteav f:l11eii J ca
milla), constind dintr-o tumca lunga pIna la paml11t ŞI un 
cubicuhtm încins sub bust (fig. 75) .  

Bărbatul de pe peretele de ediculă găsit la Cluj  (fig. 76), 
cu mîna ridicată, arătînd podul palmei, ca şi pasărea ciugul incl 
mărul d in  miinile femeii, sau piinea împletită ţinută de băr
bat, pot constitui un indiciu pentru originea orientală a per
sonajelor respective. De regiunile sudice se . leagă şi reprezen
tăâle de pe pereţii de edicule Ide la Potalssa, cu scenele de 
banchet funebru la  care participă mai m ul te persoane aşezate 
pe kline (fig .  44,  4 5 ,  47) 170. Un Iperete drin aceeaşi loca,litate 
reia modelul de coma funebris întîlnit la Bizanţ şi in Ana
tolia, cu defunctul culcat pe kline, ţinînd în mîna dreaptă, 
ridicată în sus, o coroniţă, şi o femeie aşezată pe kathedra, 
în planul de jos, lîngă mensa tripes (fig. 52) .  C

..:'
'lpul de :a�lr 

din registrul superior este, de asemenea, o tema comW1a In 
simbolistJica orientală 171 .  In f,igura personajului de pe un alt 
perete de ediculă de la Potaissa (f,ig. 59), avind pe cap o 
bonetă tronconică, ce coboară in jos pe ceală, trebuie să ve
dem probabil, tot un motiv de rezonanţă orientală. 

Ne-am oprit asupra unor amănunte privind coafura, îm
brăcămintea, atitudinea personajelor, caracterul scenelor de 
banchet funebru ce pledează în favoarea unor influenţe su� 
dice sau orientale dir,ecte. A vînd în vedere atit prezenţa, mal 
mult sau mai puţin izolată, ca şi frecvenţa lor pe pereţii edi
cuielor funerare, s-ar putea să reflecte, măcar parţial, pro
venienţa celor ce au ridicat monumentele reseective. Aceasta 
,cu atît mai mult, cu dt îmbrăcămintea, pieptanătura şi �1I1ele 
motive de pe pereţii de edicule de la Micia s-a văzut ca de
pind de locul de obirşie al persoanelor în cinstea cărora 
s-au construit şi monumentele. 

De altfel, existenţa unor elemente orientale la Potaissa 
şi N apoca este documentată de inscripţii. La Turda staţi 0-
nează o perioadă şi soldaţi din numerus Maurorum Miâen
sium, dar pr,i,ntre ef'e,cmv,ele Q'eg�un:ili a V-a A!acedoni.ca se 'l11U� 
mărau şi orientali, ca centurionul C. Iul(lUs) Ant1gonus ŞI 
soţia sa FI(a)via Apollinaria, adoratori ai lu i  Serapis şi Is' is, 
A,eLius Theutp1fO'pe,s, ElavÎll1s Hero, AdiUls TI�motheil1S. La 

166 R. Heberdey şi W. Wilberg, Grabballten von Termessos i11 Pisidien, 
în ,,]ahreshefte des Osterrcichischen Archaologischen Institutes", �II, 1 90�, 
p. 1 77-2 1 0  ("Die Aedicula-tYPlIs in sei11er einfachs.�e11 Gestalt fmden .. 

wlr 
bald mit' Giebeldach, bald mit archivoltel1geschmltckten T01J1ul1gewolbe 
iiberdacht", p. 1 77) . Dllpă cum arată autorii, în continuare, prima formă 
predomină în necropola de sud. A doua .. formă este �ai rară. . , . 167 G. Niemann şi E. Petersen, Stadte Pamphylzens u11d PlSldleIJS, 
T I ,  Viena, 1 892, p. 75, fig. 26. 

168 1 .  1 .  RUSSlI, op. cit., p.  1 83 .  
169 Z.  Kâdâr, op. cit., p.  1 1 8 ,  fig. 6.  
1 70  1 . Mitrofan şi L. David, op. cit. 
171 A. Schober, Die romischen Grabsteil1e . . . , p. 2 1 4 ;  E. Col iu, Un 

sarcophage ti symboles ti Tomis, în "Istros", I, 1 934, p. 1 1 0. 
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Napoca, coloniştii Ve11lţl din Orient se grupează in două 
n uclee : Asiani şi Galatae consistentes municipio. Pe pietrele 
funerare sînt consemnate nume ca Aelia Clope, lanuarius 
Hilaris, Aelius Syro şi Aelia Sura, Marina şi Marinianus. Un 
colegium Galatarum funcţiona la Germisara 172. 

Tot aşa, pereţii de la Cristeşti şi Şeica Mică dau unele 
indicaţii cu privire la originea sau calea de pătrundere a 
mlOll!umentdof laJm�nnite �.n Da,ma. O sel1ire de pilese de î'mbrăcă
minte arată o colonizar,e dinspre regiunile vestice ale impe
rlÎiU�llIIÎ, şd 1a:I1Il�me c:�n Nori,ouJl11 . La Şeica Mică, o ,oolOiniza,re la 
unui grup de popula�ie din Noricum este atestată de altfel pe 
cale epigrafică 173. Aceasta ar explica şi pătrunderea unor 
motive din repertoriul funerar al provinciilor norico-panno
nice, ca scenele "prescurtate" de coena funebris, de un stil 
aparte, călăreţul lovind duşmanul răpus, Lupa Capitolina, ima
gJÎnea UI1l1or care ,şi 'trăJsUlf,i, geni,iLe cucullati et'c, trI<liI1JSm�IS,e, 
se pare, in mod direct. Semnificativ este faptul că la Gherla, 
unde întîlnim parte din motivele amintite, a staţionat ala 
Il Pannoniorum. Tot la capitolul influenţelor norioe trebuie 
să înglobăm şi împărţirea pereţilor în trei registre. Dinspre 
Raeti,a ş,i NorlÎmLm au V1enlÎlt IP'mbalblÎll ,şi a.nu1lTItÎ'�i ImeşuClri, după 
cum reiese din analogia existentă între un perete de ediculă 
de la Augsburg şi doi pereţi de la Potaissa şi Zam-Sîncrai, 
cu capetele personajelor depăşind marginea superioară a mo
numentului. Acelaşi l ucru s-a susţinut şi în cazul ,pereţilor de 
la Potaissa, cu scenele de banchet funebru (fig. 44,  45, 47) 174, 
deşi tema în sine reproduce o schemă sudică. 

Pe de altă parte, piesele de podoabă şi îmbrăcăminte de 
pe pereţii de edicule de la Cristeşti cuprind un amestec de 
elemente norice ŞIi eraviscolpannonilCe, conform constatărilor 
ltUli ]. F�tlZ reflCll1ito.a,r,e l,a tp10rtlUJi aJU'whtoln di'n Pannonia. Se 
pune Întrebarea dacă ediculde de la Cristeşti nu au fost aduse 
în Dacia odată cu dizlocarea unor grupuri de populaţie no
rică, în a doua j umătate a secolului al I I -lea, aşezate mai 
întîi în estul Pannoniei, unde formează mici insule printre 
eravisci, cu care con vieţuiesc o bucată oarecare de timp. A
cestea au putut aduce cu sine şi edicula, cunoscută în Nori
cLliln sau împrumutată de la eravisci. Modul de tratare şi uti
lizarea unor motive rare În plastica funerară din Pannoni a, 
cum ar fi geniile 'cucullati, sînt luate, în orice caz, din reper
toriul noric. 

Materialul referitor la ediculele din Dacia s-ar părea deci 
să ateste, pe lîngă calea de propagare directă, un rol de frun· 
te revenind factorului syrian şi palmyren, şi o iradiere din
lSp:r:e regdiUnille 'piannol1li,ce, peon�cută Î'n eU<lipe diÎ,fer�te IsalU îl\1 
una singură înspre nordul prov,incriei noastre. Exemplul Mici
ei, de unde provin majoritatea pereţilor şi acoperişurilor din 
Dacia, la care se adaugă o serie de fragmente din alte cen
tre, ce coincid pe hartă cu punctele de staţlÎonare a unor 
trUlpe aldUlse ,din OriJent, 'S<liU 'ou /oon'trele de l11IaxtÎmă af.l.uenţă 
a coloniştilor orientali, acordă o pondere mai mare elemente
lor asian�ce sau afro-asianice, trasînd o linie de legătură 
între provincia noastră şi centre ca Aquileia sau Intercisa, 
unde grupurile de colonişti veniţi din Orient, man ales dtÎn 
Syria, au jucat un rol similar în transmiterea directă a unor 
tipur.i de monumente funerare sau a unor motive ornamentale 
în I talia de Nord, Noricum şi Pannonia. 

Viitoarele descoperiri, atît de pe teritoriul Daci,ei , cît şi 
al provinciilor ve.cine, vor aduce precizări suplimentare, în 
sensul conf,irmării sau infirmării ipotezdor emise, pe baza 
datelor aflate la  dispo2'Jiţia noastră în momentul de faţă. 

VII .  RĂSPINDIREA EDICULEI FUNERARE IN 
DACIA 

Aria de răspîndire a ediculei funerare se l imitează, pînă 
în IP'rezent, la neritoriul Dalciei SllIperior (fig. 1 29), împreju
rare ce se d atorează poate şi păstrării 'cu totul sporadice a 
monumentelor funerare din Dacia I ruferlior. Lucrarea IUti Gr. 
Florescu ogLindeşte cu prisosinţă acest lucru175• Desigur, că 
numărul acestor monumente trebuie să fi fost in realitate 
muh ma:i m�e, dri'spar,iţia lor f.i,in,d ()ondi�io'nată probabil ,  de 
<linlumi�i f,a;ctmu oh�Clotivj . • 

Fiind vorba de monumente destinate unor oamenI cu 
dare de mînă, ne-am aştepta ca ediculele să fie concentrate 

172 D.  Tudor, op. cit., p. 227-2 3 1 ,  1 32.  
173 Idem, p.  1 74 .  
174 I .  Miorofan ş i  L .  David, op. cit. 
175 Gr .  Florescu, I momtll1enti flmerari delia Dacia Inferior. 
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de pll1e[,erjnţă în 111Iecr,opolede IUl1t01f m,a" e Imali rilllllp,Oifta11'te ,  'sii tUla,uc 
pe dtr lJJmmi,!c p ri i !lJc�pak, ,ul!1Jde piuJsa şi o acuiVii:tate ,aomer6aJ1ă 
şi meştcşugărească i ntensă. In Daoia Superlior, aceasta ar fi 
situaţia unor centre ca Alpulum, Potaissa, Napoca, Porol i ssum. 
" diculele apar însă ş i  în aşezări mai Imodeste, de [el  ul 

pagus-ulu i  de la Mic,i a, Cristeşti sau Germisara. 
Amplasarea lor pe hartă corespunde, pe de altă parte , 

cu localităţile de reşedinţă a unor castre mil itare, ca Tibis
.oLum, Gerli11alSlalr,a, o,p'tlaltilaJll la, Gherla, Gtrbă.u, Gilăru, BoJ,Q;g,a ,  
I l�'şua , 1lihăJu, SărăţenQ. Apa:r�ţQla leldi,oul'e�'oT ,esne 1,e�a'tă, i,n bu
nă parte, de trupele ce staţionau aici .  Un alt grup de edicule 
alll fo,s,t deslOoperite �:n p,reajma lunor Vli lil a ,Dl�s,uiJca ,  d�n z,OIn.a 
Ge'fmi�,afle i ,  M�oilei, iPlOltaissei . 

De aioi se pot trage citeva concluzi.i cu pri v i re l a  pături l e  
sooial'e care foloseau î n  Dacia edicula funerară . O parte din 
monumentele găshe au aparţinut mi l i tarilor sau veterani l o r  
d in  trupele cantonate la Micia, Porol i ssum, Gherla etc. Nu 
este excl us ca unii civiLi, jucind un rol în activitatea comer
cială a unor centre ca Micia, să fi recurs, de asemenea, l a  
constru irea de monumente costi sitoare, d e  felul ediculelor fune
rare. In oraşe ca Apulum,  Potaissa, Napoca, edicu.1a era un 
t ip de monument la îndemîna pătu ri lor sociale avute alcă
tuite di n veterani, comercianţi , magistraţ i .  Figuraţ ia  peretelui 
posterior, păstrat în Muzeul din Cl u j ,  cu bărbaţi i  înveşmÎn
tlaţii 'în togă, s-latr put,ea 'să jl!. lIlSH,eze a,oeaJs.tă 'LlLcimă oatego,r;ie. 
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Propruetla'ril,i 1f,L1J11C�atrj , pos'esori a1 unor villa ntSLica, fol,ol:>ea'U 
uneori şi ci ediculele ca semn distinctiv al mormintelor lor 
fami l iale .  Aceasta s-ar putea pune atît pe seama origini i  res
pectivilor propietari, cit şi pe aprop1erea de anumite centre 
unde ediculele erau produse pe scară largă, ca Micia sau 
Potaissa. Stilul lor de execuţi e  arată că au ,ieşit probabi l  d i n  
atel ierele centrelor aminti te 

Tot pe baza sti lul ui de execuţie s-ar putea stabil i exisreJ1ţa 
U!l10tr aJueltÎ,efle, dC\� 'l1l11 IS1Judi,U de p'floflllnZJiJme Iar ,neoesll't;a compa
rarea ediculelor cu celelalte categorii de monumente funerare. 
Piesele de la Micia au fost executate în cel puţin două ate
l iere, modul d iferit de tratare a coafur i i  bărbaţilor şi femetÎ-
1'0:1" ,mall ,rituan el il1 laJcest senlS IUJn ,i l1tdj.o�u. S-ar tpuluea ca cel e  
două tipuri  d e  acoperişur i  semnalate aici ,  c u  boltă sau drepte, 
cu fronton trjunghiu lar, să ogljndească specială zarea unor 
me,ştle,ri clil'l1 ,două Qrue,�,jerre dj,f'eruoe. Oeea ce '(j5te vaJlaJbil şi 
pentru Potaissa, pereţi i  cu scenele tele banchet funebru, l a  
care participă mai mutre persoane aşezate pe kline, con titu
ind opera unuia şi acelUliaşi meşter. Prezenţa unor ateliere la 
Apulum, N apoca, PoroLissum, specializate şi in producerea 
ediculelor funerare este ndndoiel n ică. Peretele  de la Şeica 
Mică, avind o serie  de s imi l itudini cu pereţi i  de la Criste t i ,  
pare a f i  ieşi t Idjn acelaşi atel ier cu ediculele provenite din 
această ul timă aşezare. 
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Un s,t j l  aparte se observă pe pcr,erel,e de  la  TibwsClum 
cara.cte�izat prin. feţele prelungi ale personajelor şi real izare� 
unUl1 '1}!p . s,omatl� ,o� . nc în?reJ?,a't� spre . meleagur�le orcien
tale. AtelJer'c. ma,! 2n�'C1 . trcbLl l c  sa fi  funcţlOmut şi tn preajma 
unor castre ŞI aşezan d l l1 nord ul  Dacie i ,  de unde au ieşit părţi 
componente de eel icule. 

VIII. MONUMENTE FUNERARE INRUDITE CU 
EDICULA 

In stud iul  de faţă ne-am ocupat, in exclusivlitatc, ele 
monumentele care se incadrează in t ipul clasic de aedicvtla 
cu n işă eleschisă In faţă, avînd forma unei capele. O serie d� 
monu�ncn.te d in I?a�ia,  vd:şi l;U intră In ,carnegoria edăculelo,r 
propnU-Zlse, preZlJ1ta trasa tun comune sau analo!§i i  cu monu
mentele analizate, const ituind modele s impl i ficatc Sau varlÎan·· 
te inrud i te cu edicula.  Monumentul lu i  L. Blatius Servi t ius 
de. la Este-Ates��, in I t;l i a  de Nord, copiază, de exemplu,  
erucula Vol umn11 10r, aVInd aspectul unui p i lastru aşezat p e  
un. socl u inalt, cu acoperiş tn  dublă pantă şi fronton triun
ghl Ular, flancat de elo i  lei . Pe latura principală sînt redatc 
busturi le defunqi lor 176. O variantă s impli ficată de ediculă 
sint considerate şi monu mentele funerarc de l a  Se. A 111-
broix-sur-An?on, . d in  Ga: l ia ,  lucrate ldi ntr-un singur b loc 
maSIV, cu pdaştn la colţuri ş i  acoperiş În dublă pantă, cu 

176 G. TI"us in ,  Di l , m  tipo . . . , p .  39, pl.  25, fig. 2 .  
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fronton triungh iular sau semicircular. Din n iş::l oarbă de pe 
f: tţ:l principală se i v e  c f igur i le def uncţilor, sculptate în 
a l to-rel ief, imitind statui lc  plasate la  ediculele obişnuitc în 
j nteruor 177, 

Pseudoediculele d in Dacia sînt forme mixte, ce cumulează 
Jemel1ite �nttl n i te şi la alte llTIOU1IUm (;mlJe flualenaa:'e, ,ce .privesc 
însă numai. d imensi un i le şi proporţii le, modul de tratare a 
suprafeţei fiind i dentic cu al ediculelor. După aspectul lor se 
impart în trei grupuri : 

1 .  Altare în formă de aedicvtla: înălţJÎmea lOT ating'c, fă·ră 
coronament şi fără soclu, ci rca 1 ,20 m, apropiindu-se ca tip 
de a ltarele de l a  St. A mbroix-sur-Arnon, lucrate d intr-un 
singur bloc  mas iv  de piatră. In  Dacia s-au descoperit două 
asemenea monumente, la Am,pelum şi la I l işua. Publicînd 
altar u l  de la Ampelum, A. Buday remarcă asemănarea sa 
cu o ediculă funcrară178, ceea ce -a acceptat, mai tÎrziu şi 
În cazul l110numentu l ui de la I l işua 179. A tît feţele principale, 
cît şi cel c l atcra le  sînt incadrate de pi l aştri sau coloane. In 
nişa oarbă de pe latura principală, termi nată la monumentul 
de la Ampel um cu o arcadă s implă, iar la  I l işua cu o arcadă 
fdntă la bază, sînt redate figuri l e  defunqi lor :  sub formă de 

177 G .  Erdclyi ,  op. cit., p. 1 9 1 .  
178 A .  Buday, op, cit., p .  1 1 2- 1 1 6 .  
1 79  D. Prota�e, Noi monumente sCltlpwrale romane din nordul Daciei, 

în " wdii şi o!l1 u n icări" (Apulu l1l), IV, 1 96 1 , p. 1 27- 1 3 4 ,  fig. 1 a, b, c .  
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busturi Plină mai jos de talie,  pe aJlrarul' des!coperit în apro
p iere ,de Zlatn a ;  în <caJdrul unei  scene de coena /vmebris pe 
al tarul de la Il işua.  Acoperişul în pantă d ublă, cu fron ton 
semicircul ar, despărţi t la  Ampelum de cîmpul figurat prin
tr-o bară orizontală sau curbă rel i efată şi ornamentat c u  
d iferite motive simbolice, susţine o p inie  d e  d imensiuni  mari, 
avînd l a  cele patru colţuri cîte o acroteră (fig. 1 19 a,  b,  c, �i 
fig. 1 20) . Pe feţele mJi,ci aparc Attis şi un cantharos cu vrej 
de v1iţă şi â01JxrhăJl1Je, ,113. I: l işUla, ,salU A ttis ş i  o femeile în picioare, 
la Zlatna. Incluzînd şi coronamentul , înălţimea altarului  de 
la Ampelum este de 1 ,49 m. Intregul  monument, ca şi edi
cuiele propri u-zise era aşezat, probabi l ,  pe un soclu, a jungînd 
la înălţimea totală de 2,00 m. 

. 

2. Sue1e Itn fIOlimă de aedicula: ,aiai pot fi &ngilobta.te 
CÎ'teva piese ce au aspectul unor stele, cu grosi mea de 0,31  m .  
Numai faţa principală este lucrată, i mitind faţada unei edi
,clwl'e. Oa 'ş·i  in cazul ool'or:l ahe lITliOlnR.lIlneIlIte, ipilaca elste pkllsaJtă 
pe un soclu sau montată într-o construcţie f unerară, ce con
ţinea probab i l  şi inscripţia .  Intreaga suprafaţă este scobită în 
formă de nişă, încadrată de coloane, pe cap i telele cărora se 
t5pri jlÎ,nă �['l()Inllon uJ .tlrwua1g1hiiuJ.taJr aJl tClJoOlper]şul ui ,  ,f,l,aI1IOtat în faţă, 
uneori ŞI la spate, de acrotere. Pe coama acoperişului  erJ 
fixat obişnuitul coronament, alcătuit dintr-o p in ie .  Publ icînd 
stela de l a  A vrig, păstrată în Muzeul Brukenthal ,  Gr. Flo
rescu a sub l i n i at a.semănarea ei cu o ediculă funerară (fig.  
1 21 )  180. O stelă de acelaşi tip Iprovi ne de la Băile Herwlane . 
Pe acoperiş se distinge ,postamentul masiv pentru fixarea 
coronamentului.  lnălţi mea celor două stele este de 1 ,30 m şi 
respectiv 1 ,09 m, fără coronament şi fără soclu.  In nişă sînt 
sculptate b usturi le  defuncţi lor , dispuse , ca şi la monumentul  
Volumnii lor, în două registre, sau pe  două planuri : l a  Avr ig , 
două femei şi un bărbat sus, o fată şi doi băieţi jos.  La 
Băil e  Herculane, părinţi i in planu l  din spate şi trei copi i  
în  planul  d in  faţă .  In ambele cazuri ,  frontonul  ,este decorat, 
în centru, cu o mică rozetă, avînd de o parte şi de alta 
ffl111 ze de acant sau cîte un delfin .  

Un monument d e  l a  Drobeta (fig. 1 22) ,  încadrat printre 
stelele funerare 18 1 , deşi are l aturile mici  nedecorate, ca formă 
se apropie mai degrabă de un altar de dimensiuni mici , cu 
faţada flancată de coloane, pe care se spri j ină arcada, deco
rată cu motive vegetale . Deasupra arcadei, în continuar,ea can i 
telurilor corintizante, se înalţă două acrotere mici . In n i şa 
p uţi n  profundă se găsesc busturile unei perechi soţ-soţie.  
Acoper işu l boltit ,era împodobit, probabi l ,  cu o p inie . Piesa 
era aşezată, desigur, pe un soclu înalt, avind analogii pr intre 
stelele din Ital i a  de Nord sau Dalmaţia 182. 

3 .  Pilaştrii funerari terminaţi în formă de trunchi de p ira
midă. Un grup aparte de monumente este alcătuit de pilaş
tri cu partea sUlperioară lucrată în formă de trunchi de 
piramidă, avînd aspectul unor blocuri paralel ipipedice, de 
dimensiu n i  mici ,  coronate de o pinie. Cele trei feţe, intr-un 
singur caz toate cele patru, sînt ornamentate, fiind încadrate 
de cololane sau pilalştri pe care se spri jină arcada. R. Mlin
sterberg şi J. Oehl,er pe de o parte, iar Gr. Florescu pe de 

180 Gr. Florescu, J monumemi f,merari delIa »Dacia Superior", p. 90. 
nr. 22, fig. 1 9. 

181 Jdem, p. 1 1 4 .  
1 82  A. Schober, op.  cit., fig. 1 98 , 1 99, 200, 202,  205 . 
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altă parte, l e-au dat denumirea de altare in formă de "lan us 
QUaJdrilmns" 183. In  Icalt,egoria pillllaiŞtr i l or (P/eilergrabmăler) 
i -a  incadrat C. D aicoviciu, i ndicind totodată legătura lor 
Cu monumentele s imilare, răspîndite în regi unea Rinulu i  � i  
Moselei , în Gal l ia ,  Aquileia şi  Dalmaţia 184 . Arătînd că pibş
trii redau întocmai imaginea unui domus aelermts sau a ullci  
aedicvtla, C. Da icovici u a admis ,  în cazul acestor monumente, 
o influenţă directă d i n  Asia Mică185. In favoarea căii  d irecte 
sau sudice de pătrundere pledează. şi cippurile descoperite în 
Dalnnţia,  însăşi aria lor de răspîndire marcînd o iradiere 
d inspre sud-vlest. Asemenea cipP"tri au fost găsite mai ales 
pe  valea Drinei ,  în  partea de vest a Visegradului sau la 
est de Visegrad, la K aran,  K remna, PlQze�a, Skdamu , GOM,j J j·e .  
Ele au  fost consemnate şi în sudul Moesiei  de Vest, la  Lim 
\ i  Foca. Nu se găsesc în schimb în Bosn i a  centrală .�i de 
est186. Feţele p i laştri lor din Dalmaţia sînt ornamentate cu 
b usturi le defuncţilor, cu scene de banchet funebru, mortul 
eroizat, vrej ul de viţă cu ciorchine şi  frunze etc. 

în Dacia, n umărul lor este redus. Cele mai multe exem
plare provin de la Micia,  la care se adaugă un monument de 
la  Ulpia Trai ana, altul de la  Apulum şi două de la Aiud .  
Total u l  se ridică la  aproximativ 9 p iese, avînd in vedere 
posibili tatea existenţei unor fragmente neidenti ficate Încă. 

După modul de rezol vare a faţadei arhitectonice, C. 
Dai'coviciu deosebeşte Idouă categorri  de pi la1Ştri : a) avînd 
deasupra un arc, peste care se ridică, neîntrerupt, trunchiul  
de p iramidă şi b) cu l aturile închise de o arhitravă, cu cor
nişă denticulată sau nu, cu fronton semicircular ce întrerupe 
feţele netede ale pi ramidei (fig . 1 24) .  Un pilastru de l a  Micia 
se termină c u  un fronton triunghiular şi acrotene l a  colţuri, 
trunchiul  de piramidă depăşind n umai cu cîţiva centi metri 
înălţimea fronton ului . Pe l aturile prinoipale sint redate, de 
regulă, busturile defunqi lor, dispuse uneori pe două planuri 
sau în registre separate chiar (fig. 1 24) .  Pe laturile milci apare 
figura in prÎ,cioare a def'l1nqil'or (fig. 1 25) ,  geni u  cu fada 
înuoarsă în jos (fi g. 1 26),  delfin sau vrej de viţă ieşind din
tr-un cantharos. Pe un monument de l a  Micia, în locul bus
turilor defuncţilor de pe faţa pr inoipală, este redat un ean
tharos cu vrei de viţă, frunze şi ciorchini de struguri (fig. 
1 26) 187. Trunchiul de piramidă este neted (fig.  1 24) sau orna
mentat, la  rindul lui ,  cu motive s imbol ice sau decorati ve : 
delfin cu trident, delfin, viţă de vie, solzi ce dau impres ia 
ţigldor de aJc�eriş (fig . 1 25-1 27, 1 28 ) .  DeasulPra trun
chiului  era plasată o pin ie , monumentul fi ind aşezat pe 
un soclu ce conţ1inea, d upă cum pnesupune C. Da,icoviciu, 
inscr ipţia, sau era ornamentat, în faţă şi spate, cu scene de 
vînătoare, delfin i  etc. ,  l aturile mici f i ind f1 ancate de le i .  Ase
menea piese s-au descoper it în n umăr destul de mare l a  M,icia 
(fig. 1 29) .  Analogia lor eu postamentele din Dalmaţia este 
izbi toare, in locul leilor din părţi f i ind redate numai l abe 
rle le i .  tnălţ,imea pi l aştrilor funerari din Dacia putea at inge 
în medie 2,00 m, trecînd rar de această l im ită . 

Răspîndirea lor l a  Mici a  sau în alte centr'e, unde s-au 
găsit  şi edikule funerare, ca Apulum sau A�ud, confirmă 
o dată mai mult  calea d irectă de pătrundere , p'fin i ntenne
diu l  valulu i  de colonişt i  oriental i  stabi liţi în aceste eentr<e. 
De altfel , îmbrăcămintea şi coafura femeil or şi bărbaţălor 
este de m ulte ori identică pe ambel e categori i de monumente, 
mărturi sind originea comună a celor ce foloseau ,ediculele şi 
pilllaştrli. i .  A,cdaşi llllQl"u e,s'tJe vallabilll şi IpentiflU al ta,ru.l de l a  
Ampelum sau pentru monumentul d e  l a  Băile Herculane, eu  
pieptănătura femeii În  formă de modius. 

P5'�llJdoeldlÎaU1l:el'e pa:r a ,fj l ,eg,altJe deci , înt'r-o mar,e mă\SR.lIfă, 
de aceleaşi elemente, care au contribuit  pe teritoriul Daciei 
şi la propagarea ediculei funerare. In anumite împrelj urări, 
de I(\JU piUUltt fi  .acl.oipltame , asemenea ·eduoOlLl ,e!l,o[' În5ăşi, de 
colonişti de altă origine ,  ceea ce nu schimbă însă poziţia şi 
semnificaţia lor în arta funerară a provinciei noastre. 

183 R. Miinsterberg şi J. Oehler, Amike Denkmăler in Siebenbiirgen, 
V, 1 902, p. 1 26,  fig. 27 ;  Gr. Florescu, op. cit., nr. 67, 68 ,  69. 

184 C. DaicovicLU, Mon/J,mente inedite . . , p. 1 1 2-1 26. 
185 Jdem, p. 1 1 7. 
186 D. Sergeievski, Rimska groblia na Dril1i, în "Glasnik Zemaljskog 

Muzeja l i  Bosni i Hercegovini",  XLVI, 1 934, p. 1 1-4 1 .  Blocul central 
sau pilastrul propriu-zis este lucrat aparte de coronamentul în formă de 
trunchi de piramidă şi de soclul paralel ip ipedic pe care este aşezat 
(fig. 1 4) .  

1 87  O. Floca, MO/Zl�menti romani . . .  , p .  337-341 ,  fig. 1 .  
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ABSTRACT 

A complete aedicula and about 90 compone11l pieces (pedestals. 
lateral and hind walls,  roofs), resulted rrom thei r most part from the 
fortuitous descoveries, are recorded on the territory of Dacia tiU now. 
AU mater ial is i nc luded i n  the cataJogue at the biginning of the work, 
structured on rhe localiries, in accordance with the frequency of the 
expance of the aedicula on the map. From this point of wiev, Micia i · 
on the first place, followed by 1'Ol"aissCl, Cristeşti, NClpoca. 

Based on the hoard material, the authors try to infer on thc 
architectural and decorative specific feattlres of the acclimlCle in  Dacia, 
on their origin and expance on the territory of our province. By i t · 
profusion and variety, the material of Dacia contnbutes, also, .to d:c 
study of the ClccliwlCl, in general, known only by some recons.tltutlons 111 
the North ltaly, Raetia, Noric"m, or by l11s01ated walls, lound In a 
great n umber, in 1'a11l/OlIia. 

Architcctllral specific featllres 

The common typ of the aeclicula discovered in Dacia is the niche 
c losed by duee parts, with vaulted o r  horizontal roof with a triangular 
gable and the i m age o f  the lates carved in relief on the internal surfaces 
of the monument. 

The niches with undecorated walls, having the statue or the stattlcs 
of the lates i n side, are veri rarcly used, as some piece> from Micia, able 
to be i n terpreted 50 prove, fig. 7). The preference for the niche 
with carved wal l s  is not considerated a cons�quence of a demand 
of some more simple solution - as thc Magyar researcher G. Erdelyi 
proposes - bLlt rhe re suit of the historical moment w hen these aeclicu/Clc 
appeare. In faC[, the funeral st:1tues, as i n dependent monuments, are fre
quent in our province, and some walls of the aecliwlCle, carved i n  high
relief render rhe image of the lates like a srattle. The majority of tllc 
aecliculae with the statlle of the lates date from thc 1 centllry A. D. The 
decorated walls from RCletia, Norieum, 1'annonia, and those from Dacia 
100, are from the II  century A.  D.  This part dovetails with the grown 
poplilarity of the different oriental cu lts  and with the manifestation of a 
tendency fo r the allegory, vi si bIe on the funeral monuments showing 
the conception on rhe other life, i n  fashion for the moment. The relief 
carved on the internal surfaces of  the walls permited the use 01' a more 
v arious and n uanced symbolic language, corresponding to the general 
tendencies everywhere felt. This preferance becames stronger in the 
mediums which keep a d irect relationship with the radiarion source, by 
ethniqtl rapports or by the cu ltu ra l  inf l uences, as the  case of Dacia is. 

The pieces of the aeeliculCle wcre carved i n  Dacia, as in  the other 
provincies, separately,  from a local stOne: l imestone, andesite, more rarely 
gritstOne. 

By the anal ysis of aII these elements, it is possible to esutblish the 
limits betwe'en varies the funeral aedicula on the territory of our 
province. 

a) 1'eelCSl"als CI1lel socles 
They have the aspect of maSSlve rectangular slabs with the dimen

sions:  length ;1 ,05- 1 ,30 m; breadth 0,62-0,83 m; thickness 0, 1 5-C,27 m. 
The pedestal o f  the complete :1edicula from MiciCl (fig. 1 a), with rhe 
inferior part narrowed to the interior, Forming a profile, indicates that 
the monument was l aying, in its turn, on a sode wirh a variable hcight, 
like the examples from AquileiCl, Krufr, Ateste, I3ierbach have, and as 
was supposed for the Cleclicu'ae from PClrlnol1ia. 

b) The WClI!s of the Iliches 
1 hey were formed by lhree rectanguar pl:ues, closing lhe niche late

" a l l y  and at the back. The assamblage was i n  accordance with a schell:e 
observed by a l i  the Cleclicu/a-walls in Dacia:  the hind wall was fixed bet
ween the two l ateral walls. So, the breadth of the hind wall dovetails 
wirh that of the n iche (fig. 1 a). A broad ull worked surface, in low-rdief 
or  separated by an edge 01'  by an incised line from the decorated pordon, 
was always preserved on the lateral walls, having and a tie orifice on 
its superior edge. Two similar ori fices were carved on the upper edge of 
lhe hind wal l too, ensuering its fixation with the .lateral wal ls b y  some 
iron clips. fiy this, the aeeliculae from Dacia differ from those from 
PClmlO17ia, where the lateral wall s  are [ixed, in the majority of cases, i n  
t h e  outside of  t h e  lateral wal ls, t h e  edges being worked as t h e  columlls 
corresponding to them from rhe front of  the l ateral wal ls surrouinding the 
sculpted ima 'e  in the m i ddle. 

1 6  hind walls were descoveried in Dacia. The others are lateral walls .  
T heir height varies between 1 ,05 m and 1 ,80  m .  In the samc necro
polis, it i s  possible to find aediculae of various proportions. In Micia, 
privail the l ittle aeeliCltlae; the height of the niche does not surpass 
1 ,20 m - the complete aeclicttlCl discovered by the l ate XIX-th centu ry is 
from this category. In the North of the province. by PotClisSCl, Napoca, 
Gîrbău, Gherla, OptcUia/1Cz the middle proportioned aeeliculCle are spread, 
with the heigt of the walls varieting between 1 ,30 m and 1 ,50 m. The 
big proportioned aeeliwlCle are rare l y ;  in this category may be included a 
wal l from Micia and an orher from Cristeşti, 1 ,50 m height. 

The breadth varies between 0,58 and 1 ,C5 m for rhe hind wal ls ,  the 
opening o f  the niche being 0,60-0,75 m .  Genera l l y, the breadth anei 
the height are direct proportional l y .  The depth of the n iche is rhe resul r  
o f  the difference between the breadth o f  the l ateral wS\l1s and the section 
serving for the blending of the hind wal l .  The I, : ches of the aecliw/ae 
f rom Dacia are ,nOt deep; their limits are between 0,33 and 0,63 m .  
The average is 0,45 m and does not grow with the hight or the breadth 
of the niche, for which we have not correlated data. 

The thickness of  the w a l l s  of the aecliwlae is smaller than those 
of the funeral sl"elac. The edges, being vi.sible, imposed, for the aediculae. 
lhe observ:1tion of certain proportions, demanded by the scope of the 
niche. The thickness of the walls could increase with the height of the 
niche. The average is  between 0, 1 3-0, 1 5  m, the cas'�s over 0 , 14  m being 
r:trel y  (onl)' 5) .  

51 

c) Thc roofs 
They are devided 111 two principal typs: vaulted :1nd horizonral roofs 

w ith rriangular gable. The upper part has twO slopes and a middle crest 
more 01' less sharpened. The inFerior part, in front and laterally, inclusively 
around the arch of  the vault, has profiles. The most part of the roofs 
are of the first category; only 4 pieces from 14 have a horizontal ceiling 
and a triangular gable in  front. 

The vaulted roo[s have a semicircular gable, sOllletimes with twO 
triangles i n  the low extremities. 

Two hemispherical Clcroteris are at the hind corners and two lions 
on their paws in front.  These is the situation of monuments deco
rated with a single cor017amentum in front (f ;g.  1 3) .  

The length a n d  t h e  breadth of the roofs depend by t h e  dimensions 
of the niches, the profilated section surpassing, in  front and laterall y,  
the planes o f  the wal ls .  The m inimal values reach 1 , 1 0  m length and 
0,69 m breadth, and the maximal do not surpass 1 ,40 m and respectively 
1 ,07 m .  The vault has, usual l y, 0,42-0,45 m height and that, added ro 
those of the walls, offers, the actual height of the niche. 

The horizontal roofs having a profiled base, the height o f  the 
gable is 0,28-0,40 m .  an the cei ling was carved a rectangular 01' an 
oval gap, surrounded by a prominenr edge. The two slopes have not 
the usual Clcrol:eris, lion or pedestals, but they have o n l y  a cor017amw
Wm or a pine cone in front ( fig. 1 0) .  Other times, 'in the l ions sread, 
there are acrol"eris (fig. 1 5 )  or ali the other elements of the vaulted 
roofs: Clcroteris in the hind and l ions i n  front (fig. 5). The dimensions 
are smaller than those of the vau lted roofs (1 ,04-'-1 ,1 5  m length and 
0,6 1 -0,97 breadth ) .  

T h e  corollCzmentmn, eparately worked, consists o f  a p i ne cone 
( fig. 1 a). TIy analogy wi-th the com parative mater'al from the other 
provincies, it is possible to inquire i l' the aeelicnlae fro:" Dacia are, 
sOl1letimes, decorated with a sphinx, like the Vo/umllii mOl1ltmwt or 
the aeelieu/a from 13ierbach, or with an arched p)'ramid frustllm as the 
monument from Kruft. The question is  j ustified i l' we think that the 
majority o f  this corOilamelJl:a proceed from the loca'ities which correspond, 
on the mrtp, with the expense of the aediC/�lae i n  Dacia. I t  is on l )' 
:l h ypothesis, that wil l  be confirmed or infirmed by the fmure descoveries. 

In conclusion, the runeral ael/icula appears in Dacia as a commanding 
monument, made o f  the next part : a socle - its height is i m possible 
lO be indicated; the middle parr - a niche with a hight surpassing 1 m; 
a vaulted roof crowned b)' a pine cone, or  a horizontal roor with a 
triangular gable crowned by a pine cone, eventu a l l y  with a sphinx, an 
arched pyramidal frustL lm, and ended by a pine cone OI' a corynthian 
capital. Taking . as standard the acelicu,la [rom Micia, having - without 
the sode - 2,25 m heighr, the absolute height for the l inie monuments 
was about 3 m ,  and 3,5 m for the big. 

The niches from Dacia, not SO deep, with an e legant for" " slend, 
are different from rhose fro�, Noriwm, with broad and dumpy walls. 
This detail gives a less heavy aspect to the monuments from Dacia com
parative l y  with those from AquileiCl Rnd Kruft. It is due probabl y  ro thc 
fact that the decorarion of the internal wal l s  does not reqllire a large 
space as lhe niches with the stawe of the lates do. 

Figurative rcprcscntatiol1s a n d  decorative motifs 

The wall of  the aeeliculae from Dacia are characterized by a large 
variety in the figu rative representations and decorative motifs. 

The hindwa l l s  are carved on l)' the face from the interior of the 
niche - on it are represented the portraits of the persons to whom thc 
monument was dedicated. The i m age is incl uded in a deepened space, 
l imited by a narrow edge hight relie[ed. In the lower p art of the w a l l  
is kept an uncarved pozition, t h e  image beginning at 0,20-0,30 m from 
the niv,� l of the I asis of the niche. 

There are twO modalities to represent the personages: 
a) The complete figure of the lates. The personages carved in high

relief are looking befor.e them, in higt relaxed atiwde with a leg pushed 
foreward and the weight o f  the body holded on the other. There are 
notable the stereotyp combinatio n :  a couple wife-husband (fig. 27, .1 07) , a 
group of three persons - a woman in rhe centre and twO l;len surrount.lin C\ 
her (fig. 1 1 1 ) , the parents at the back and on·�, two O I' lhree children 
before them : a girl on the walls fro:n Potaissa (fig. 48 )  and Tibiscllm 
( fig. 1 05),  two boys on the wal l from Gherla (fig. 87) ,  brother and 
sister O n  a wal l from Micia (fig. 2) and an another f rom Gcrmisa"<l 
(fig. 94), the girl  on the father's paft and the boy on the mother's; two 
women, a man and three children on a wal l  from Aiud (fig. 97). 
Sometimes, the couple is embraced ( fig. 27) or l eaning themselve ; on the 
heard or on the shoulder of the child before rhem (fig. 87, 94) .  Othertimes, 
lhe personage holds a fold of the attire with a hand and has a symb lic 
object in  the other. 

b) The lates ill a sCelle of "eOenCl flmeu,.is" 
This modality to represenr the lates on the hind w a l l s  belongs; il11 l y  

r o  yet, t o  Dacia. Being an original  innovation of the masters from Potaissa, 
who carved the wal ls  in discLlssion (f ig ,  44,  45,  47) .  At the fe t take part 
the l ate a\,d his OWI) fami l )' (wife and chi ldren) or  more related persons, 
l i kewise each othe r :  a man and th ree women or fou r  men and a woman. 
The upper of the wall is carved in a nicheform, the busts being realis·�d 
in high-re l ieL ' The i n ferior half, down f rom the kline is carved in plar-
rel ief. 

. 

The lateral wal l s  are characterised by a la rge divedty of representa
tions occuping the i nternal surf ace, or these are arranged in t wo ' o r  
three horizontal ranges of  v:uied dil11ensions.1 

The oLltside edges fl anking the n iche are worked ; n  a co'l um n- form 
with a s imple o r  a corinth i nised capital SLipporting the roof of the 
aedicula. In the majorit)' of cases the column is smooth ;' rarely i t  has ' :i 
twisted form (fig. 1 9) or is decorated with a windi n g  tenaea or w i'th  a 
winebranch with bun�hes ( fig. 67, l C3 ) .  

' , 
1 4  wal ls  have the alltae decorated w i th winebranches and bm1Ches 

(fig. 22, 32, 39), ivy 0 1'  iv'y and w i ne1eafs on the some branch (pl. 7 b). A' 
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wall, with an ama decorated with a stylised branch with the extremities 
turned into a spiral, proceeds from Napoca. On the edges of two 
aediculae from Micia (fig. 1 ,  26) there is a sn:tke which rises, wind
ding, from the basis to the superior extrel11ity of the wall. In the Western 
provinces we have not analogies for the snake, but the columns and 
the veget:tble motifs are frequent in Noricum and Pannonia. 

The representations on the internal s/trface of the lateral walls 
The ornamental motifs are arranged on two ranges of an equal 

or approximate equal scope, or the surface is divided in two nonequal 
parts, unless the representation do not develop themselves on the whole 
surface of the wal l ,  dealing unique theme. 

A particular and homogeneous group consists from the walls from 
Cristeşti, with the surface devided into three equal ranges. In the samc 
group may be included a walt from Şeica Mică. 

Between the pieces from Pannonia, there is only a wall, descoveried 
at Intercisa, with the internal sur[ace divided into two ranges. This orna· 
mental syste l11 is known in Raetj,a and Noricum, too. 

The image of the lates, representing as a whole or only as a bust, 
appeares in the majority of cases. The complete acdimla [ro,:n M icia 
demonstrates how the master proceded carving the personages upnght: the 
personages from the hindwall were resumed on the lateral walls. in  :t 
different manner: in  the first plan is  only a child, on the wall a glrl, On 
the other a boy (fig. 3, 4). But it is impossible tO establish :t pr�cise rule. 
There are many walls with the image of one of the yartners (fig . . 1 3 , 14) 
and walls with those of the couple, embraced, hand III hand, holdll1g the 
fald of the attire or a symbolic object. 

The walls are devided into two ranges when the personages are repre
sented only as bust, occuping one of them; on the other is carve� 3 
upright woman (fig. 77, 98) or a symbolic scene: a man or a woman offenng 
to the gods (fig. 29, 34, 52), the heroised late (fig. 95), coma funebris 
(fig. 30) the biga driving by two horses (fig. 90). The d�vision into two 
ranges is used, sometillles, and for the upr�ght represented lates; they. are 
situated on the upper range. Down, there IS a scene of coena funebw or 
a symbolic image (the horse on the wall from the Blaj museum).  

On the second plan of frequency there is the horseman. He is repre
sented in three situations: the symbolic i1l1age of the heroised late; hun
ting; striking the worsted opponent. On a wall from Gherla appears only 
the arms valet (Calo), holding tWO horses face to face. The first of the 
representations is and the most frequent, the scene being, as a rule, on the 
superior range. The horseman, ready to stick the spear in the opponent, 
fallen by the horse's legs, is represented on two walls - on the superior 
part - from Cristeşti and Şeica Mică, similar in  style and technical 
realisation. 

The hunting horseman IS carved on two walls, from Cristeşti (fig. 70) 
and Micia (fig. 21 ) .  

The f/meral banquet o n  the lateral walls is represented either on one 
of the ranges or on the whole surface. At the banquet p articipates the 
late only (fig. 80) or more persons on the kline (fig. 30). By the 
ch:tracter of its composition, :t portion of a wall from Potaissa lead, us 
to the South or Oriental counties of the Roman Empire, having analogies 
with the Anatolian stelae or w·.th those from Byzantion. 

Sometimes the scene of the banquet tends to the simplification, in 
accordance wi{h a schema [ound on the stclae from Pannonia; there are 
:t mema tripes and one or two servants (fig. 41) or onl y the servants 
alo ne, with a napkin on the shoulder and a decanter in :t hand (fig. 67). 

An other category is represented by the mythological scenes. Un!ike 
Pal1/lonia, where the first place is occupied by the Dionysos' repertary, 
in D:tcia Hercules is pet (fig. 29). 

Attis, of ten present on the exterior pan of the lateral walls in 
Panllollia and Norimm, sometimes is  shown in Dacia and on the intern al 
part, in his usual position, leaning upon the pedum (fig. 5 1 ) .  

A wall from Micia i s  decor:tted with a threelobes rosettes 
Few of the walls from Dacia are decorated with everyday scenes from 
the l ate's life or with habitual daily scenes having and a more profound 
significance. From this category :tre the big:t from a wall fragment from 
Gherla (fig. 90) and the covered w:tggon on a wall from Brukenthal 
Museum - Sibiu (fig. 1 09). Simibr images are frequent for the stelae from 
Pannonia and Norimm or even [or the walls of the aediwla� from 
Noricum :tnd Raetia. An unique representation of the Roman funeml 
repertory from Dacia is found on :t wall from Rediu - near Turda 
(fig. 65), with analogies with the famous relief of the "hairdresser" from 
Neumagen. 

The plough scene from Şeic:t Mică (fig. 1 04) is not in connection 
with the "current l ife scenes", but with the other l ife signification from 
Asia Minor, atributed to it at once with the spreading of the neopytha
goreian conceptions. 

Lupa capitolina - motif of ten used in the Roman provincial funeral 
representations - was found on a wall fro"n :tn aedicula from Cris
teşti (fig. 66). 

The representations of the outside parts of the lateral walls. 
The wa11s of the aedimlae from Dacia are rarely decorated On the 

outside part. The variety of the motifs and the linIe number of pieces 
show difficult a trial of a chronological classification. So, the upright 
image of the lates may be seen and on the outside part of the walh 
(fig. 82, 83). At other times, in  the late's stead appears a cCl;millus 
(fig. 1 8), a moira spinning the fate of the empty chi.ed before her (fIg. 5 5), 
Attis (fig. 51), a funeral genius (fig. 1 00), :t wine branch with leave� 
and bunches (fig. 36) a lion attacking an animal (Eg. 68). 

On the outside of a wall from the Brukenthal Museum are represented 
two gladiators, ready for the fight (fig. 1 1 0). The one's dugger i1l1ites 
a sica, designating, eventually, a T racian, since gladiators partenship in 
Dacia was certified by the archaeological researches. 

The interpretation of the genii cumllati on a wall from the Cluj 
Museum (fig. 1 1 4) is more difficult. The others present the analogies 
between the modality of their representation, on the funeral monument' 
in Noricum and Dacia, with the painting on the Etruccian urns. Only 
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in this an, the genii cuwllati have the statue of a grown-up person, as 
on the fragment [rom Cluj they have. Al t  elements plead for a contami
nation with the Etruscian milieu, where the motif rests longtime in the 
funeral an. Aquileia may be the interloper, so as R. NoII  supposes, but 
rI Ie authors choose a direct on an indirect transmission, from the North 
Italy ta Raetia and N oric/�m, proceeding from the fact that the contri
bution of the Etrusci:tn art is Stron�er in centres :ts Iulia CO/lcordia, 
Altinum, Optigcnil.tm, Travisium, where have their origine and some typs 
of funeral monuments different from those from Aquileia. The genii 
C/.tCltllati from Dacia, which copie an original Etruscian form, are, pro
bably, cOl11ming from the West, from Noric/tm or Pa17llonia, together 
with other elements found on the w:tl ls  of the aediwlac [rom our p ro
vince. 

Regarding the dccoration of the roofs, of ten the gab�es :tnd onl r 
the ceilil\g were decor:tted. The semicircular gable of the vaulted roof is 
usualy decorated with vegetable motifs fonned by three simple rosettes 
(fig. 43),  sti.Jised acanth leaves (fig. 1 0), :t garland bound with :t ribbon 
with :t rosette in the middle and tWO ar the extremities (fig. 1 ). On the 
triangular gable of the horizontal roofs there is the image of the Triton 
( fig. J 3, 1 4 )  or of the Gorgona (fig. 7 a). 

On the ceiling of a vaulted roof from Micia is carved the Gorgona's 
bust, :tnd in one of a horizontal roof [rom the SO'le 10caJity - the bUSh 
of two meduses, disposed :ts the persons on the playing cards (fig. 7 a). 
T he ceiling of a horizontal roof [rom Micia has tWO rosettes in the centre 
(fig. 1 6  a, 1 6  b). 

The chapter III of the work deals with the atributes of the perso
nages, in  accordance with the sex, age or profession, as with the acces
sories which sometimes acc01l1paning the funeral banquet or other repre · 
sentations. In the chapter IV are pointed out some details of the clothes, 
jewels, hairdo, important in the expl anation of the problem of the origin 
or of the insight of the funeral aedicula in Dacia. 

The origin and the modality of penetration of the flmeral aediC/tla 
to Dacia 
For the aediculae, as for other typs of funeral monuments the Western 

way, from Italy or from norico-pannonian regions is generally accepted. 
For a little group of monuments, like the pillars ended by a pyr:tmid 
frustom, the possibility of a direct Oriental influence was accepted. 

G. ErdeJyi thinks that the acdiculae came in Pannonia fr0!11 the 
North Italy, and from there they spread further to Dacia. But in the 
North Italy the number of the aedimlae is small, predominating the other 
typs of funeral monuments. They are rarely in Germania and Norim/'n 
toO, with the characteristics of the ornamentation of the olltside sur(aces 
of the lateral walls and of the edges. Their majority are from the 1 cen
rury A. D. The first acdiculae appear in Pannonia only in the first half 
of thc II-th century, their number increasing to the end of the century. 
They are concentrated in the Est Pa17l1onia, between Esztergom :tnd 
Bolcske, the majority comming from Intcrcisa. Addmiting the way from 
the North Italy, the question i,: why a rare typ of monuments, from 
the I century A. D., is spreading ta the Est Pan17ol'lia :tfter :t centurv, 
'Ind the other typs, frequent On the s:tme territory and in the sanie 
period, no? 

The funeral aecliCitla copies a typ of :t Syrian monument as the 
n-:ausol eums with an open aedicub or the coronamel'lta with an arched 
pyramid frusttlm shape do. Their presence in Aqltilcia is connected with 
the character above :t11 Oriental of this commercial centre. The inscriptions 
certif y th:tt the greatest number of its colonists are Hrom Syria. 

After :t discussion about the situation [rom Germania and, above 
alt,  from Pal'll1onia - especia11y IntcrCÎsa - concerning the Oriental 
inf[uence on the funeral monuments and on their decorative elements, the 
:tuthors revert to Dacia. 

In Dacia, like at Intercisa, Micia presents a c lare predilection for 
the funeml accliwla. Not even here it  is impossible to neglect the influence 
of the Oriental factor. Even from the foundation of the province and 
until the Roman administr:ttion left Dacia, cohors Il Flavia Commage17o
Tltm rem,\ined in Micia. With other trOOps, here w:ts :tnd a section of 
1l1tmerus Mcmrorz<ln Tibisccnsium. The troops rallied with them a"d a 
great number of colonists from Orient, the majority Syrians :tnd Moori
shes. They bring with them their faithes :tnd cults :Ind raised monurrents 
and temples to their local gods. The inscriptions certify that, sometimes, 
Syrians and Moorishes mixed themselves in the samc family. 

It is not an accident that, between so much traces of the Oriental 
elements, at Micia appear and the typs of funeral monuments imitating 
the p rototyps from the Asia Minor. The acdiculae from Micia were built 
on the demand of Syrians or Moorishes. For that plead the African or 
the Oriental dothes of some personages and the hairdress of men and 
women. A typic:tl palmyrean hairdress was identified on the complete 
aediCltla found here. Ali this people does not barrow from other rountry 
:t typ of a funeral monument well known to him; he keeps it, like the 
language, the clothes and the traditional cults. Probably, the stone masters, 
comming with the colonists, were in Micia too, like in the other centre 
with :t great rush of  colonists. This is the explanation of the fact that 
the workshops from here produced monuments :tnd ornamental motifs 
rarely or not found in the other localities from Dacia, like the pillars 
ended with a pyramid fru tom, for wh:ch the direct Oriental inf1uence 
is accepted. 

Ethnical groups or isolated Syrian or Palmyrean elements are recorded 
and in other localities from Dacia Superior, sometimes corresponding with 
the area of the funeral aedicula. The presence of some Syrian and Palmy
rean cults and gods is certified in Apulum, Vipia Traiana, Potaissa, 
Napoca. 

Although the aedicula is a Syrian typ of monument - and for 
Micia the way of penetration is sure - it is possible, that in the 
case of need, it was adopted and by a11 the Orientals ta because, often, some 
funeral buildings from the Asianic area copy or transform ancien.t Hele
nistic prototyps. 

(Continuare la pg. 80) 
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ŞANTIERUL PILOT DE RESTA URARE PICTURĂ DE LA 
BISERICA FOSTEI MĂNĂSTIRI HUMOR 

ÎNSEMNĂRI MARGINALE LA CAMPANIA ANULUI 1 972 

______________ VASILE DRĂG UŢ 

Cititorii "Buletinului" îşi reamintesc, desigur, că, în 
toamna anului 1 970, o ,echipă de specialişti constituită sub 
egida UNESCO s-a deplasat în ţara noastră pentru a se 
informa la faţa locului asupra problemelor specifice privind 
,conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, atenţia 
fiind îndreptată în primul rînd asupra picturilor exterioare 
,care fac celebritatea mai multor biserici din nordul Moldo
vei ' .  Această primă luare de contact cu monumentele rom�
neşti avea, printre alteLe, ca scop pregătirea unui şantier pilot 
'capabil să susţină o temeinică activitate de cercetare tehno
logică la p[,ctlurilor mUJflalLe �'11 ,,:LiIS1cu�ie, ,să deuerlm�n:e ,oaJUz1e!,e 
umidităţii crescute şi să identifice toţi factorii destructivi 
(microbiologici, atmosf.erici etc.) care acţionează asupra lor. 
De asemenea, s-a pus problema organizării unei baze de 
restaurare menită să inaugureze acţiunea de conservare t,tiin
ţifică a picturilor medievale din ţara noastră şi, totodata, să 
.asigure formarea specialiştilor restauratori autohtoni. 

Deşi sumară, cercetarea efectuată atunci la cîteva dintre 
monumentele reprezentative - Voroneţ, Arbore, Humor, 
Moldoviţa, Suceviţa, Sf. Dumitru-Suceava, Neamţ ,etc. - a 
fost de natură să alarmeze. Umiditatea excesivă, numeroase 
fenomene de desprindere de stratul' suport, alterări ale peli
,culei 'de culoare provocate de condensuri �au de agenţi micro
biologici, toate aceste maladii ameninţă cC,ntinuu nu numai 
frumuseţea, dar ' însăşi eX1stenţa acelor admirabi !�  oicturi care 
Iac mîndria evului mediu rom�nesc2. 

In acelaşi timp s-a putut observa că piesele de m0hili,er 
interior - tîmplele, icoanele şi stranele - sînt atacate de 
-carii ,  reclamînd la rîndul' lor măsuri corespunzătoare dc 
protecţie. 

Pe baza celor constatate atunci, a fost stabilit un pro
gram de colaborare între Direcţia monumentelor istorice şi 
Centrul Internaţional UNESCO pentru protecţia şi conser
var,ea bun.urilor au:ltlUiflaJe - Roma, 'Pr�ffiluJl ob,i'ectiv al ,a:cestlUi 
program fiind organizarea unui şantier-piIot de resuaurare. 

I In legătură cu activitatea echipei de specialişti UNESCO, a se 
'Vedea Tereza Sinigalia, Picturile exterioare de la m01U�mentele din nordlll 
Moldovei il1 atel1ţia specialiştilor UNESCO, în "BMI", nr. 1/ 1971 ,  
p .  77-78. 

2 Cercetările u l terioare - extinse şi la alte monumente decît cele 
v izitate de specialiştii UNES O - au condus la concluzii încă şi mai 
Îng,rijoratoare: l a  J3ălineşti se semnalează grave desprinderi ale stratului 
suport; la  Dobrovăţ umidit:uea face ravagii distrugînd În u ltimii ani 
Întinse suprafeţe din pictura pronaosului; la Probota şi Coşula condensu
riie au afectat pel icula de culoare; trecînd În Muntenia, sînt de amintit 
stările de urgenţă ale picturilor lui Pîrvu Mutu de la Filipeşti i de Pădure 
'şi Măguren i ;  umiditatea sporită a afectat o parte din picturile naosului 
.de la Tismana, În timp ce la biserica mare a Coziei un fel de mucegai 
alb a inv,adat pereţi i .  
'In cele mai multe cazuri, creşterea umidităţii şi  apariţia igrasiei În ziduri 
'se explică prin folosirea excesivă a cimentului, cu ocazia diferitelor repa
Taţi i  sau chiar restaudri. Fie în tencuieli, fie În pardosel i sau În trotuare, 
oeimenHlI creează un stmt impermeabil care obligă apa să urce în ziduri, 
'antrenînd astfel degradarea picturilor. Nefericita a fost, la unele mOl1l1-
mente, stricarea vech�ulu i  sistem de drenaje, de asemenea tăierea planta
'ţiilor, suprimarea unor zidllfi cu rol de protecţie Împotriva curenţilor de 
'aer etc. 
Apare cu tot mai dară evidenţă necesitatea orgamzarl1 unei vaste acţiuni 
de cercetare a stării de sănătate a monumentelor, pentru determinarea 
tutllror maladiilor specifice, penurti stabilirea urgenţelor, pentru asigurarea 
în perspectivă a cadrelor de restauratori. Se impune, totodată, reconside
Tarea chiar a preg�tirii istoricilor de artă, care trebuie să devină factori 
activi şi competenţi de supraveghere şi de diagnosticare a maladiilor m011\I
mentelor istorice, cu întreaga lor zestre de artă. Tradiţion-alele "analize 
'stilistice şi iconografice" riscă să devină un joc gratuit şi fără obiect dacă 
11U se conjugă cu �nţelegerea responsabilităţii pentru pazirea nealterata a 
valorilor cul,tural-artistice. 

53 

Ţinîndu-se seama de icrarhia urgenţelor, şantierul-pilot a 
fost inaugurat, în val1a anului 1 97 1 ,  l,a biserica fostei mănăs
tiri Humor, cu un subpunlct de lucru la biserica mănăstirii 
Moldoviţa3. Alegerea acestor monumente a fost obligată de 
gra vele burduşiri care ameninţau picturile exterioare de pe 
faţadele sudice - la Moldoviţa ca şi la Humor ,era iminentă 
desprinderea unor întinse porţiuni din Asediul ConstanLino
polului---<de Gllgemenea ,a flO\SIt lUIGlltă ţn QOIl1JS�der,are ,nauura 
mai simplă şi mai sigură a intervenţiilor privind restaurarea 
picturilor din gropniţa de la Humor4. Reamintim că activita
tea celor două şantiere a fost coordonată de specialiştii stră
ini, care au lucrat efectiv, alături de ei lucrind şi cîţiva res
tauratori - candidaţi cărora le-a fost încredinţată o misi
une auxi liară. 

Rezultatele campaniei de lucru 1971  fuseseră Încuraja
toare: se demonstrase posibilitatea unor consolidări pe loc, se 
experimentase cu succes îndepărtar,ea strat ului de fum de pe 
picturile din gropniţa bisericii Humor. Rămînea, totuşi, în 
suspensie o întrebare : cine va continua lucrările, va fi posi
bila constituirea unei echipe proprii de restauratori capabili 
să ducă mai departe operaţiile începute de către specialiştii 
grupaţi sub egida Centrului Roma? 

La această întrebare a răspuns campania de lucru din 
vara anului 1 972.  

Cu acordul Centrului Roma, organizarea şi conducerea 
-lucrări lor a fost încredinţată pictorului Constant in  Blendea, 
absol vent al unui curs de specializare în domeniul restaurării 
picturilor murale (ltalia-197 1 )5, secundul său fiind pictorul 
Nicolae Sava. Echipa ajutătoar,e a fost alcătuită din tinerii 
pictori care formează nucleul de atelier de restaurare consti
tuit de curînd În cadrul Direcţiei monumentelor i storice şi 
de artă6. Alături de aceştia a fost angajată o echipă de stu
denţi ai Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" 
din Bucureşti, clasa de pictură monumentală7. Pe întreaga 
lor durată, lucrările de restaurare au fost asistate de i ngine
rul chimist Ion Istudor şi de istoricu� de artă Alexandru 
Efremov. 

3 Cu pflVlre la această primă campanie de lucru a se vedea: Paul 
Philippot şi Paolo Mora, Raport aSllpra aaivităţii şa71tierubli pilot orga
nizat in Moldova de CelUml il1temaţio17al de swdii pemm conservarea 
şi restaurarea b,mllrilor culturale şi de Direcţia m01Jumentelor istorice din 
R.S.R. ,  de asemenea şi Vasile Draguţ, Prima perioadă din activitatea res
tauratorilor UNESCO In ţara noastră s-a incheiat, în "BMI" , nr. 4, 1971 ,  

4 In p,rimul moment, specialiştii UNESCO au fost atraşi de comple
x i tatea problemelor pe care le ridică res'taurarea picturilor bisericii Tăierea 
capului Sf. Ion Botezătorul din satul Arbore. Tocmai această complexi
tate - care, ar fi impus, poate, experimente pretenţioase - a constituit 
ulterior argumentul principal pentru alegerea unui alt  "pacient· ,  pericli. 
tat, dar mai pUţin dificil. 

5 Cursul de specializare amintit a fost organizat de Centrul inter
naţional UNESCO pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale, 
martie-iulie 1 97 1 ,  baza experimentală aflîndu-se la  Sermoneua. 

6 Grupul de restau,ratori din DMIA a fost alcătuit din Tatiana Po
�onat, Ioana Lazarovici, I rina Ignat, Matei Lăzărescll, Ion Neagoe, Ma
rius Rădulescu, Casian Labin, Vigh I stvan. In legătura cu acest nucleu 
de atelier, este locu l să se precizeze că el inauguroază o activitate orga
nizată pe baze ştiinţifice în domeniul restaurării picturilor m urale din 
ţara noastră. Dacă În trecut restaurările erau angajate, în gener,al , pe 
bază de contracte particulare, cu toate consecinţele nega'tive ce decurg din  
acest sistem de lucru, dacă vreme îndelungată nu s-a PUHlt vorbi despre 
un cadru organizat de activitate şi de pregătire a specialiştilor, În prez.ent 
a devenit posibilă constituirea unei echipe stabile, Cl! generoase perspective 
de dezvoltare. 

7 Din echipa studenţilor au făcut parte următorii : Daniel Dumhrache, 
Oliviu Boldura, Jenă Bartos, Ştefania Grimalschi, Viorel Grimalschi. 
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Gîndită în funCţie de experi,enţa acumulată in 1971  şi pe 
baza recomandărilor Centrului Roma8, activitatea şantierului 
de la Humor ediţia 1972 a llrmări t în principal următoa
rele obiective : 

- cOlnitinuaă'ea 11\.�ară,rrill'olf de con�allildC1!r,e Şl de ,curăţire a 
picturilor din gropniţă ; 

- cercetarea tuturor zonelor degradate din întreaga 
biserică, pentru întocmirea unui releveu al lor ; 

- verifi�area calităţilor Iprotectoare ale par,aloidului, pro
dus experimentat de Centrul Roma şi apl icat pe o suprafaţă 
mică a faţadei nordice, într-o zonă cu pjctură foarte degra
dată;  

- stabil irea unei metode preoise de raportare a l ucrărilor 
efectuate pentru a se putea verifica în timp urmări le fiecărei 
int1erv,enţii ; 

- stabilirea unui regim armonic de colaborare între res
taurator,i şi istoricii de artă, în vederea COnStltulf l l  unUl cli
lT.at de înaltă răspundere colectivă. 

în vederea raportării dt mai fidele a lucrărilor efectuate 
pentru întocm irea dosarului de restaurare a monumentului, 
fiecare membru al colectivului a completat zilnic o fişă de 
activitate, cu indicarea tuturor problemelor şi procedeelor 
apI icate şi, totodată, a intocmit un releveu parţial' al inter
venţiilor. în acelaşi timp, a fost executat un relev,eu general 
care cumulează toate releveele parţiale. Pentru a se evita 
confuzii le, au fost stabil ite norme unitare de limbaj şi un 
cod de semn .. care va trebui să devină în final un instrument 
de lucru al tuturor restauratorilor de speciali tate. 

6 A se vedea Paul Phil ippot şi Paolo Mora, art. cit. 

Principiul fundamental care a stat la baza întregii aCţiuni 
a fost acela al neutralităţii şi reversibilităţi,j oricărei inter
venţii, pentru perfecta asigurare a integrităţrii p icturilor 
t1f.aJliaJte. 

Desfăşurarea lucrăril or nu a fost lipsită de surprize dra
matice. Descoperirea gravelor de�prinderi al e picturii de pe 
bolta pronaosului, care ameninţati să se prăbuşească, a adus: 
în stare de alarmă întregul colectiv cafle a lucrat cu devo
tament exelT!lplar şi cîte 14 ore pe zi pînă la completa înde
părtare a primejdie1. 

Grupul de pictori restauratori, ca ş i  studenţi i  din rîndul 
cărora au fost remarcate elemente deosebit de inzestrate, a 
fost confruntat cu numeroase dificultăţi şi s-a aflat în faţa 
multor întrebări a căror dezlegare depăşeşte cu mult interesul 
timed:iat. Conlsidelf.î,ntd că toa<te ,atctets'te 'Pr{)ibl�l11Ie ,ca şi ,pr.Îtnlc,jpjj,I,e 
metodologice care au ghidat activitatea şantierului pilot de 
la Humor, primul de acest gen din ţară, reclamă o exigentă 
dezbatere publică, DireCţia monumentelor istorice şi de artă 
a organizat o sesivme de comunicări ştiinţifice în care au fost 
prezentate aspecte aLe campaniei de lucrări din vara anu
lui 1972.  

Aşa cum s-a subliniat în cadrul discuţiilor, un prim 
succes al acestei sesiuni a fost promovarea principului restau
rării "cu uşile deschise", aşadar al acelui tip de restaurare 
care nu are nimic de tăinuit ci, dimpotrivă, �e prezintă cu 
răspundere şi sinceritate analizelor de specialitate. Tocmai 
pentru ca acest principiu să fie aplicat pînă la capăt, ţinînd 
seama de importanţa ştiinţifică şi formativă a şantierului 
pilot de la Humor, materialele prezentate în cadrul �esiunii 
amin tite sînt publicate în pagin ile "Buletinului monumentelof' 
istorice", ele urmînd să constituie un cap de drum al _expe
rienţei restauratorilor de pictură murală. 

UNELE PROBLEME PRIVIND CURAŢIREA, DESINFECTAREA ŞI FIXAREA 
PICTURILOR MURALE, APĂRUTE CU PRILEJUL RESTAURĂRII BISERICII 

FOSTEI MĂNĂSTIRI HUMOR 

Ing. ION ISTUDOR 

în cadrul lucrărilor de restaurare a picturilor murale la 
biserica mănăstirii Humor, laborator ului DMIA i-au revenit 
cîteva sarcini de ordin tehnic, atît în faza preliminară a înce
perii lucrărilor cît şi în timpul acestora. 

Datele cerute de cercetările moderne asupra conservării 
picturilor murale trebuiau să preciz.eze în faza preliminară 
starea de conservare a monumentului, condiţiile de micro
climat, gradul de umid.itate a zidurilor, materialele folosite 
in pictură şi tehnica de lucru a acesteia .  

în  acest scop s-au efectuat analizele de pigmenţi ş i  lianţ i ,  
stab i l indu-se natura minerală a acestora ş i  o tehnică de lucru 
combinată : a fresca şi a secco' .  

S-a delierminat umic1itatea pereţilor pentru a releva zonele 
de igrasie2. 

1 Tehn ica de l ucru ş i  materialele folosite În rea l izarea picturilor 
murale ale bisericii  fostei manastiri  Humor n u  c deosebesc esenţial de 
cele ale celorlalte monumcnte similare din epoca l u i  Petru Rareş. 

P,rcparaţia de var a p ictur i i  (imolJaco) este realizata la interior cu 
cîlţi ş i  pe alocuri  cu p leava de ovăz. I n  pridvor, ca  şi la exterior, se 
remarcă existenţa unui  mortar de frescă CU adaos de nisip, cîlţ. i ,  bucăţele 
de căramida şi carbuni. P,reparaţ ia picturii interioare este mai bogata în 
carbonat de calciu (în medie 8 8%) faţă de cea a p ictur i i  exterioare 
(72-75%). Pigmenţi i Întîlniţi sînt :  azuriml, mal ahitul ,  pamîntul verde, 
ocru, cinabru, ocru roşu, varul carbonatat ş i  cărbunele vegenal .  Malahitul, 
azurÎtul şi  pamîntul verde au fost folosite p r in suprapunerea lor peste Un 
strat de culoare n e,tgra dat în frescă. In uhimul strat de culoare s-a 
determinat existenţ a  unui l ian t de natur a  proteică. Judecînd dupa compor
tarea acestui strat la aeţiun iJe factori lo l' agresivi extern i este foarte 
probabil ca  l ianru l proteic sa fie cascinat de calciu. Deci se poate 
vorbi de o tehnică mixtă: a fresco şi CI secco (cL 1. Istudor, I .  Bal ş, În 
"Revista muz.eelor" ,  nI'. 6,  1 968) .  

2 Umiditatea pereţ i lor la i n terior şi exterior s-a determinat cu un 
umidomctru Feutron, l a  adîncime de c irca 1 cm constatÎndu-se : l a  exte
rior:  o umezeala maximă pe fatada de nord În dreptul gropniţei (imediat 
deasupra soc lu lu i  de piatra este 5% ) ,  precum şi în pridvor pe stîlpul  de 
nord-vest; la  interior umiditatea scade treptat de la valori cuprinse Între 
5%-9,5% (imediat deasupra pardose l i i  de piatra) pÎn� l a  valori sub 
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Datele privind condiţiile de microclimat au fost deter
minate de Institutul de meteorologie, în două etape, a cîte 
două săptămîni fiecare, în perioada de iarnă şi de vară3 . 

O serie de studii de specialitate privind biodeteriorarea 
au fost efectuate de Institutul de biologie "Traian Să Vll
lescu"4. 

Datele obţinute din studiile de mai sus au fost cor boralie 
şi concretizate în stabilirea metodelor de conservare cores-

limita de igrasie întîl n ite la Înal ţ imi  ce variaza în tl'e 1 - 1 ,5 m (pe 
peretele de nord). Se remarcă o umiditate accentuată în gropniţă, în 
n işcle unde sînt ÎnmormÎnta\i ct itorii .  Zona de u mezeală a pereţilor coin
cide cu o zona unde ape le  meteorice stagneaza datorită unei r igole neco
respunzătoare. Existenţa t ro tua.rulu i  din bolovani rosttliţi cu ciment şi a 
socluhLi de piatră de asemenea ros,tu it cu cimcnt contribuie la menţinerea 
umidităţ i i  rid icate a pereţ i loL (1 .  Istudor şi T. Pogonat, Raport asupra 
determină.rii umiciităţii la biserica Humor 1972, a.rhiva DMIA, dosar 
restaura-re Manăstirea Humor). 

3 D. Tiştea şi colaboratori, Swcliul parametrilor elima tiei locali Pe/l
tru stabilirea cOlldiţ'iilor cle restaltrClre şi conservare a pict"rilQ)' murale' 
ale unor m017ltme1ll.e istorice din Molclova de 17ord, partea 1 martie 
1 970 şi partea a I T-a septembrie 1 970, Inst i tu tul n:eteorologic Bucure�ti (În 
3J1'hiva DMIA). 4 Din cercetarile efectuate asupra degradari lor biologice apărute l a  o 
serie de monu mente din Moldova, a reieşit că În deosebi l a  biserica Humor 
s-a pus În evidenţa o foarte bogată şi eterogenă microflora (bacterii 
şi ciuperci) prezentă pe suprafeţele de pictură cu eflorescenţe ale bol ţ i  lor 
naosulu i  ş i  pe zidurile despărţitoare ale pronaosului  şi noasul u i  pe care au 
aparut picarurj de condens. Dintre bacteniile cele mai frecvent  Întîlnite 
se ci teaza genurile Baci l l us, Sarci na A rthrobacter şi Micrococus, bat teri i 
saprogene cu l.al·gi posibilităţi de adaptare şi vari abi l i tate. Dintre genurife 
de ciuperci Întî ln i te,  se semnaleaza prezenţa unor reprezen tanţi a i  gen u
rilor Cladiosporium, Stemphi l ium, A I ternar,i a şi Chetomium pe zonele 
de igrasie din naos şi altar, care s-au dezvoltat atît pe strmul de picrur:1 
cît şi pc cîlţii şi pleava din preparaţi a de var a p icturi i .  Efectul lor se 
manifesta atît prin pete de etl loare .Închisa (de la brun la negru) cît şi  
prin  degradarea locală ca urmare a efectelor mecanice de creştere a h i felor 
�i a p roduşilor metabolici (dr. I. Lazar, L. Dumitru, 1 .  Ioniţă, Biocle
terminarea operelor de artă şi a monumentelor istorice din Moldova, 
I nstitu t l l l de biologie "Traian Săvulesc u " ,  Bucu reşti. 1 972;  arhiva DMIA, 
dosar I-Tumor) . 
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Fig.  1. G ropnira - perete de nord: "Falsa taiere a capului lu i  David". Eflorescenre produse datorită picaturilor de condens. 

fig. 2. Bo lta absidei de sud a nao ului cu scena " l!la de la Mamvri" .  
Zonele albe reprezinta e[lorescen\e. 

Fig. 3.  E[lorescenre pe semicalot:1. abs:dei de nord. 

Fig. 4. Ex te ri o r  (perete sud). Detali u  din " Asediul onsta n t i n opo l u l u i " . 
Exfol ieri ale tratul u i  de culoare. 
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punzătoare. S-a ţinut seama l a  elaborarea lor de părerile 
exprimate în discuţii le avutle la faţa locului cu comisia de 
specialişti ai UNESCO şi ai  Centrului de restaurare de la  
Roma. 

Ne vom opri în cele ce urmează numai asupra cîtorva 
aspecte din întreaga problematică a restaurării picturi i bise
ricii Humor, îndeosebi asupra proceselor de curaţIre, des
i nfectare şi fixare, pentru care laboratorul a acordat aSIS
tenţă tehnică în timpul l ucrărilor. 

Nu vom insista asupra proprietăţilor pe care trebuie sa 
le prezinte substanţele de curăţat5, ci vom aminti numai prin
cipiile fundamentale care ne-au călauzit in alegerea acestora 
şi în stabilirea tehnologiei procesului de curăţire . 

în primul rînd am pornit de la cunoaşterea exactă a ma
terialelor ce au fost folosite in p ictură şi a tehnicii de lucru 
a acesteia. 

în al doilea rînd, ca se admit pentru curăţire numai sub
stanţe a Icăror compoziţie este binecunoscută şi verificată 
în timp, pentru a se putea aprecia atit eficac.itatea lor, cît 
şi aqiunile secundare, nedorite sau chiar periculoase. 

Dacă în privinţa substanţelor de curaţi re ş i  a metodelor 
de lucru s-a ajuns la unele concluzii, mai greu de lamurit 
au fost unele aspecte legate de latura estetică a problemei .  
Acest ultim aspect î l  interesează pe cercetătorul de  laborator 
in mod deosebit, intru cît cunoaşterea fenomenului în ansam
blu determina chiar stabilirea intensitaţii procesului de cură
ţire, in toata complexitatea sa. 

Studiul in cazul Humorului, cu i nterpretarea tuturor 
datelor prelucrate la n ivelu l  posibilităvilor noastre, a pornit 
mai întîi de la  ideea ca intotdeauna materialele folosite în 
realizar.ea picturilor murale in general, şi in special a frescei, 
suferă în vimp unele modificări, de cele mai multe ori ire
versibile. 

Aceasta impl ica meditaţia tocmai asupra gradului de in
tensitate a desfăşurarii procesului de curaţire, cunoscîndu-se 
că niciodata nu poate fi r,estituit aspectul cromatic ofl glllar, 
cu saturaţia  sa de culoare. Numai un asemenea punct de 
veder,e poaue sa nc călauzeasca ira 'alegerea .stad�ulUii la oar,e 
trebuie sa se oprească totdeauna o curaţire care sa .cores
punda în acelaşi timp şi punctului de vedere estetic, cu 
exigenţele sale. 

In unele cazuri, dintr-o pretinsă prudenţă, s-ar putea 
ajunge sa nu se realizeze o curaţire suficientă sau, dimpotri
vă 'O nes'0oouire a acesteia să ducă pîna la în!lauurare:a defi
ni;iva chiar şi a patinei . Trebuie ştiut, în concluzie, ca o 
intervenţie, o'ficît de core,ctă ar fi, IlU poatre 'să ,r,esuituie nici
odata starea i niţiala şi trebuie sa se l imiteze numai la reda
rea "stării actuale a materiei originale" cu trasformările pe 
care le-a suferit în timp6. 

Ar trebui reţinut ca, dacă unele zone suporta o interven
ţie de curaţire avansată, alte zone în schimb, datorită natu
rii degradarilor (alterarea l ianţi lor, pigmenţilor sau a supor
tului) şi stării lor nu îngaduie adesea decît o i ntervenţie 
strict Iimi tată. 

Se cere deci ca restauratorul, pornind de la interpretarea 
d.�telor dobindi�e pe .calea al�alizelor de }aborator �supr� sta
f11 actuale a fiecarei zone 1 11 parte, sa dozeZle 1l1tensltatea 
procesului de curăţire astfel încît să dobîndească în final o 
perfecta unitate de ansamblu. Substanţele folosite trebuie 
astfel alese, iar operaţia de curăţire in aşa fel ex,ercitată încît 
să conduca tocmai la această unitate estetica. 

Faţă de cele arătate, rezulta ca procesul de restaurare 
este intotdeauna subiectiv şi ca atare operatorul trebuie con
tinuu urmări t pwtru a fi mereu pastrata unitatea ansamblu
lui .  

Se ştie că în condiţi uni normale, efectul Timpului asupra 
materiei formeaza pat.ina. Patina, care dupa P. Phil ippot 
este un concept critic şi nu fizic sau chimic, nu este al tceva 
decît ansamblul alterarilor normale ale operei de arta, 

5 Paol o Mora şi  P:1ul  Phi l ippot, Technique el conservation des pein
tures murales, Rapport au Reunion m ixte de \Xia,hington et New-York, 
1 7-25 septembre 1 965.  Cen tre I n ternational d'Etudes pour la  Conser
vation de, Biens Culturels et Comite de I'ICOM pO'.If les Laboratoires 
de, Musces, Cap. III ,  "Netto yage" , III- l O  - III- 1 3 ,  

6 Paul Philippot, La notiolJ de la patine e t  le nel toyage eles pein
ture.>, Institut Royal du Patrimoine An ist ique I3ruxelles, "Bul let i n " ,  IX,  
1 966, p. 1 38- 1 42. 
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care nu afecteaza aspectul acesteia şi n u  o desfigurează7. 
In sensul celor de mai sus, fumul, gudroanele, praful sau 

alte depuneri de pictură nu sînt "patine" nefiind modificări 
normal.e ale picturii . Ele produc degradări ale operei indi
ferent de natura materialelor din care ea este realizată. 

În cazul bisericii mană stirii Humor, produsele nedorite 
care necesitau o îndepărtare au fost: praful, fumul, gudroa
nele, ceara, eflorescenţe!,e, petele de mucegai . 

Lruiînd :Î'n IC'0U1S;iderar�ie p'r'0ip.rlj,etă,v�1e ma'uC'rrua'lelo,r folOlsite 1.11 
p ictura şi privindu-Ie prin prisma naturii alterărilor posibile, 
s-au stabil it  următoarele: . 

Culoarea albastră realizată cu pigmentul "azurit", car
boallat hazi'c ,de ,Crllipif.U, rtinde să .SIe ,uranlsform,e ,i,11 cimp, d.ar 
numai în prezlenţa u111liditaţi i ,  in verde malahit, tot carbonat 
bazic de cupruB • Această transformare intilnita aproape pes
te tot unde s-a lucrat cu azurit în proporţii mai mici  sau 
mai mari 11U este o alterare normala . Pigmentul albastru 
(azurit) trece în verde (il11alahit) numai pe zone de umezeală 
maximă şi persistentă, cum sînt zonele de igrasie. Fenomenul 
�pa.rle [.oa;rrte rev�de11't în grflOiprJ1liţa, pe fro.J1JdLd rşi ve'şminuele p;er
sonajelor din tabloul Deisis, sau în exterior, pe colţul de 
NV al pridvorului şi  pe unele zone de pe absida de sud. 
Se ştie că procesul acesta de alterare este practic ireversibil . 

Rezulta deci că transformarea azuritului in malahi t este' 
o alterare ce nu se încadrează în noţiunea de patină. 

Altfel suau lucrurile cu p i�menţii roşii . Se ştie ca roşul: 
denumit "cinabru" - sulfura de mercur - sufera transfor
mări leme, Î'n contact cu lumina, schimbîndu-şi sistemul de 
cristalizare şi totodată culoarea in negru9. Fenomenul' fizic' 
era cunoscut de vechi i meşteri frescari, care nu foloseau Cl11a
bru în pictura exterioară 10. 

Culoarea roşie pe baza de oxid de fier sufera şi ea o· 
în negrire lenta, înca insuficient clarificata. Modificari le sufe-· 
riT,e de pigmenţii roşii intra în categoria patinelor, fiind alte
rări normale. 

In ceea ce priveşte metodele intrebuinţate la  Humor, pen
tru curaţi rea picturii interioare s-a intervenit atît prin pro
cedee pe cale uscata cît şi pe cale umedă, ţinîndu-se seama 
de rrecomandările facute cu diferite prilejuri la diversele reu
niuni internaţionale (v. P. Mora şi P. Philippot, ofJ. cit .)_ 

Parte din depunerile de pe pictura au fost scoase apelin
du-se la metodele de curaţire pe cale uscata, cu acţiune selec
tiva, folosindu-se gume de şters de o cali tate corespunza
toare, ce nu au afectat stratul de culoare . 

Eflorescenţele insolubile, foarte fine, apărute în urma 
acţiunii condensului pe pereţi ( fig. 1 )  au fost îndepartate 
mecanic prin frecare uşoara cu tampoane u:T.ezite cu apa. 

Folosirea prafurilor silicoase, umede, pentru în departarea 
unor efloresoenţe, s-a facut numai în cazurile extreme, cînd 
alte metode nu au dat rezultate satisfăcatoare 1 1 . Această 
metodă implica riscul deRradarii stratul ui de culoare şi de 
aceea folosirea ei a fost l imitaTa. Majoritatea depunerilor de 
pe perete (praf, fum) s-a îndepărtat cu Tar.:poane cu apa. 
In  unele cazuri , s-a recoman dat un adaos de amoniac la 
apa de curăţire in proportie de cca 1 %. în legatura cu folo
sirea amoniacului Trebuie făcuta o precizare: 

- Intrebuinţarea soluţi ilor de amoniac în curaţirea pic
turilor murale este în funcţie de natura materialelor (pi g-· 
menţi, l ianţi) folosi Te în realizarea acestora şi de tehnica 
picturii .  

Avind in vedere, pe  de o parte, alcalin itatea lui,  i a r  pe 
de alta parte, afini tatea pentru pigmenţi i  de cupru, pe care 

7 Dupa P. Philippot, curaţ irea unei picturi nu trebuie considerata 
n umai ca o operaţie pur materiala de îndepărtare a repictarilor care 
acopera stratul origi n a l ;  curăţirea unei pictu r i constă În aceea că, pe 
baza unor cunoştinţe p realab ile foarte exacte asupra stării  acttlal c 3' 
operei, sa se pro!!,rescze către o fază care, fără a atinge materia  or i gin a l;;:, 
sa redea cît mai fidel imaginea ori gin ala . (P. Ph i l ippot , op. cit., p. 1 4CJ) .  

B 1 .  Istudor, U n  fenomen ele denaturare a Cltlorilor Î n  pictura mltralZi 
ele la I/orol1eţ, " I� evi sta l1luzreloQ· " .  n r. 1 ,  1 965,  p. 65 : Ruthe �forJ' 
Gettcus and T'.l isabcth West Fitzhugh , A:write CInd Bh,e Vereliter , "Smdies 
in  Con servat ion " , voI. 1 1 ,  nr. 2 ,  mai 1 96/1, p. 55.  9 Rmerford Geneus, Robert L. Feller :1nd W. T. Cha�e . Vermillolf 
and Cinnaber , "Studies in Conservation " ,  voI. 1 7, n I" .  2. mai 1 972. p. 53 .  

1 0  " . . .  Dar ţi11e minte că. 11atura e i  111t e d e  a vedea aerul ş i  eo'i 
se IJăstreaz.ă mai bine pe panou decît pe z.id, fiind cii după It/J oarecare 
timp contactul CI-t aerul, cînd e Întrebuinţată pe 'Zid, o face nea?ră". 
(Cenir:o Cen in i ,  Cartea despre artă sau tratattti de pictură, Cap . X L  
"Despre natura roşul u i  c e  s e  numeşte chinovar ş i  c u m  trebu ie să-I freci",  
traducere de D. Be l izarie) . 

l' Paolo Mora şi Pau l Phi l ippot, op. cit . ,  pag. III- l 1 ,  para!!,raful 5.  
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tinde să-i dizolve, aplicarea tampoanelor trebU!ie făcută cu 
multă prudenţă, În soluţii diluate, şi prin intervenţii locale 
pe porţiuni mici. In cazul picturilor În tempera, folosirea lui 
este periculoasă, datoTită tendinţei Ide dizolvare a lianţilor. 

Restu�ile de ceară de pe pereţi şi gudroanele au fost În
depărtate cu tampoane Îmbibate cu solvenţi organici (xilen, 
acetonă) .  

Ca un principiu călăuzitor, subliniem că au fost excluse 
din acţiunea de spălare soluţiile care depun reziduuri, chiar 
dacă acestea sînt neutre sau nu au o aqiune nocivă asupra 
picturi[i .  S-a avut in vedere ca tratamentele aplicate să nu 
genereze efecte secundare tardive sau dăunătoare. 

In afară de depunerile de fU!m, praf sau gudroane, au mai 
apărut pe alocuri, pe pictură, şi urme ale unor procese biolo
gice manifestate sub forma unor pete albicioase sau colorate, 
mucegai uri, ca urmare a condiţiilor prielnice de dezvoltare, 
existente pe acele locuri. Petele de . mucegai au fost Îndepăr
tate prin ştergerea cu apă. Acolo unde existau indoieli asu
pra naturii petelor, s-au făcut analize biologice la Institutul 
de biologie. A vînd in vedere că ,apariţia unor eflorescenţe 
(fig. 2, 3) ar fi putut avea la bază un proces biologic, s-a 
studiat amănunţit acest aspect de către Institutul de biologie 
"Traian Săvulescu", stabilindu-se că micro flora izolată şi 
identificată în laborator este reprezentată de specii de bac
terii larg răspîndite În natură , ce se pare că este pu�in pro
babil să fie responsabilă de apariţia eflorescenţelor; mai 
curînd, ea s-a grefat pe un substrat favorabil dezvoltăr1i'i ·ei .  

Numeroase teste care s-au incerat pentru determinarea 
bacteriilor care produc in general eflorescenţe, cum ar fi 
ThiobaaiUIUls, .C\Ju da.t HlZJultla'oe neg.a,tiiv,e 12. 

Inlăturarea preZJenţei unor bacterii, precum şi a ciuperci
lor capabile să agraveze fenomenul de eflorescenţă se poate 
realiza prin măsuri care să conducă la reducerea umidităţii 
atît a pereţilor cit şi a atmosferei, pr,in măsuri care să asi
gure o ventilaţie, luminozitate şi temperatură la valori care 
să nu favorizeze dezvoltarea microorganismelor. 

'în ceea ce priveşte tratamentele cu substanţe dezinfectan
te, părerile specialiştilor s-au Îndreptat În general spre folo
sir[ea formolului 13. 

Folosirea formolului, substanţă cu spectru larg de acţiu
ne dezinfectantă, este limitată şi 'indicată numai pentru dez
infectarea picturilor executate strict in frescă, deoarece se 
cunoaşte destul de bine reacţia nedorită pe care acesta o dă 
cu proteinele ce constituie baza l ianţilor picturii În tempera. 

Cercetări ma,i noi consideră ca neindicate din punct de 
vedere al conservării tratamentele cu substanţe chimice dez
infectante, pentru orice tehnică de pictură . Această părere, 
exprimată de cercetătorii italieni şi sovietici, se bazează pe 
modificări le ulterioare, imprlevizibi le, pe care poate să le 
sufere stratul de culoare sub influenţa dezinfectanţilor, Înce
pind cu alterările de ordin estetic şi continuînd cu alterări 
ce afectează Însăşi materia 14. 

Ştiind că din punct de vedere al tratamentelor fungicide 
sau bactericide, efectele substanţel'or recomandate sînt tem
porare ş� specifice pentru un grup determinat de microorga
nisme şi ţinînd seama de posibilitatea cr,eşterii prin selecţii 
sau mutaţii a unor microorganisme rezistente la antisepticul 
iniţial, se consideră că rezultatele tratamentelor picturilor în 
scopuri dezinfectante sînt indoielnice dacă nu se iau măsuri 
pr.eVren'tiÎ:ve .f1aJdi,calle de evj·talle ,a p'fOiceiseior biolognlce 15. 

12 Sub influenţa bacteriilor sulfoxidante de tipul Thiobacil lus, su lful 
elementar, su ' furile şi hidrogenul sul furat sînt oxidate, În condiţii de 
microclimat favorabile, pÎna l a  acid sulfuric. Acesta reaCţioneaza cu car
bonatul de calciu din tencu�ala şi formeaz<� sulfatul de calciu. Apariţia 
unor eflorescenţe În care sul f  atul de calciu este prezent indica uneori 
eXJistenţa unor proce&e biologice. Diagnosticul nu se poate pune cu 
precizie dedt după constatarea prin analize bacteriologice a prezenţei 
thiobacteriilor. In l ipsa unui agent biologic, su],Fatul de calciu poate 
apare ca rezultat al unor procese de poluare (datorita, În general , bioxi
dului de sulf proven it din arderea cărbunilor) sau a migrarii sale din 
substrat sub influenţa unor surse de umezeală. Analiza conţinutului in 
suIf,at de calciu al substratului in tereseaza În acest caz. 

13 Paolo Mara şi Paul Philippot, op. cit., p. 111-10;  D. C. Kuritina, 
Ciuperci de mucegai răsplndite pe picwrile murale vechi şi lupta Impo
tTiva lor, "Vestnik Moskovscogo Universiteta", nr. 4, 1 968, p. 3 1 -4 1 .  

14 Antonio Tonolo, Clelia Giacobini, Tmportanza dell'umidita relativa per 10 svilup/Jo d; microorgani<mi 1'1 ei dipinti S/I tela, "Bul!. Ist. Centr:lle 
del Restaura" ,  1 95 8 ,  nr. 36, p .  1 9 1 - 1 96 .  

1 5 Michelo Monte, Anronio Tonolo, La Microbiologia applicata ai 
problemi di c017�ervazione e di restauro delle stampe e dei diseg17i, "Qua
derni del C:lbinetto Na'Zionale ddle Stampe", 1, Rom a, 1 969, 7-12. 
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In cazul picturii bisericii Humor, analizînd tehnica de 
lucru şi datele bibliografice generale privind tratamentele 
fungicide, s-a renunţat la folosirea acestor substanţe, cu 
exoepţia unui singur caz, pe bolta pronaosului, in momentul 
apariţiei unei ciuperci În timpul restaurării . (De altfel, zonele 
pe care s-au semnalat mucegai uri sînt foarte restrinse şi 
diseminate in locuri de umiditate maxima a pereţilor: pere
rele de nord - ZlOlfla de IÎgrals[[e :din �l1IterlÎoif) .  

în scopul combaterii Întregii fIore de mi'croorganisme, tre
buie luate o serie de măsuri preventive, care au fost enume
rate, 1In p!fil11/aiplÎu, mali ISUIS 16. 

Problema fixării stratului de culoare 
Ca urmare a accentuării degradărilor sufeliite de pictura 

ex'ter,io.aifă, alU ,apa!l'Ult .in 'uJtiJmii ,arID 10 'ooni'e de pifopLLaerrâ de 
conse.rvare, menite să apere pictura fie de acţiunea directa a 
il11lllemlPer��IK)f, flie de degmdarnJe p�ddUlse de ull11lidiua,r'ea ce 
aqlione:ază ISIUIb [dif'ern.r·e flOlfl!11le (fli,g. 4) .  

Astfel, ca urmare a cristalizarii sărurilor de pe suprafaţa 
picturii şi În urma acţiunilor ingheţ-dezgheţ, apar forţe ce 
Înving coeziunea dintre liant, pigment şi suport, generînd 

10 's'erÎie de fenomene [ca Idâ'slllOcă-ni de ipaT,oi,aul:e ·de pigment (pră
fuiri) sa,u d�S'lo:căa-,j ,a:le uaor pOIfţlÎlooi mai [mami <ilie s.oratuJill de 
culoare (exfolieri) . O rr icşorare a coeziunii dintre elementele 
constitutive ale picturii se mai produce şi in urma proceselor 
biologice, cind apar nu numai degradări datorită efectelor 
mecanice de creştere a hifelor, dar şi datorită proceselor 
metabolice, in urma cărora se formează produse ce dizolva 
liantul pe cale chimică17. 

Unii lianţi, În special' la pictura În tempera, pot fi medii 
bune pentru creşterea ciuperoilor şi bacteriilor. 

Avînd în vedere mecanismul de degradare a picturii ,  pen
tru salvarea ei trebuie acţionat pe de o parte prin oprirea 
fenomenului, iar pe de altă parte, prin consolidarea picturii 
afectate de degradări . 

Deci, pe de o parte, trebuie luate măsuri constructive 
care să Înlăture patrunderea apelor de infiltraţie la pictură, 
să elimine pe leit! posibil umezeala datorată igrasiei ş,i să se 
evite condensul. Totodată, trebuie studiată şi posibil i tatea 
existenţei unor proces.e de biodeteriorare in scopul eliminării 
lor prin metode preventive, care să creeze in biserică un cl i
mat (um�ditate, temperatură şi luminozitate) l a  un nivel ce 
nu permite dezvoltarea microorganismelor. 

Concomitent cu aceste măsuri, trebuie să se procedeze l'a 
consolidarea stratului de culoare afectat de degradări, prin 
tratarea cu solu�ii de a căror calitate depinde nu  numai 
operaţia de flÎxare, ci chiar viaţa Întregli picturi . 

Restauratorii de pictură stnt adesea dezorientaţi în faţa 
numărului mare de produse comerciale recomandate ca fixa
tive pentru pictură ; de aceea alegerea materialelor, chiar pen
N1u e�perjl111entăTi, t['eb'lllÎe fa,aută :foarte jol\JdiJc�os. 

Dată fi ind importanţa operaţiei de consolidare, trebuie 
cunoscută exact compoziţia materialului cu care dorim să 
facem tratamentul, precum şi a propr'ietă'ţ i lor lu i  actuale şi 
după procesul de Îmbătrînire. Nu vom trece În revistă mul
tiylele calităţi cerute unuj consolidant. Vom reaminti numai 
ca reversibil itatea soluţi ilor, neschimbarea aspectului şi lăsa
rea pereţilor să-şi facă schimbul l iber de umiditate cu atmo
sfera, constituie proprietăţile de bază ale soluţlÎilor consoli
dante. 

A vînd în vedere că, majoritatea produselor propuse pen
tru fixare fac parte din gama mater[ialelor organice - răşi ni  
s intetice ş i  mase plastice - materiale care in cea mai mare 
parte sînt încă insuficient cunoscute din punct de . vedere al 
comportării în timp, experienţele de fixare a picturilor de 
la  Humor s-au limitat pentru moment nl1lmalÎ la  două produse. 

16 în privinţa necesitaţii măsuriI r preventive În lupta 1mpotriva pro
ceselor de biodeteriorare, ni se pare fO:lrte semni ficativă pare rea a doi 
specialişti italieni de la Istiwto Centrale del Restauro. Anronio Tonolo 
şi Michelo Mon te, "Credem că e mai cinstit, să previi decît să combaţi. E 
inutil să resta/.lrezi o operă de artă degradată de microorganisme Imuni 
ca apoi să o repui In condiţiile de medil� In care se găsea". (Michelo 
Monte şi Antonio Tonolo, Sviluppo di microorganismi .Iulia carta in rela
zione alla IImidita relativa deU ambiente, "Quaderni del Cabinetto N::tzi�
nale dclle Stampe", Roma, 1, 1 969, p. 3 5-46). 

17 Exfolierile s-au prodtlS şi ca urmare a tehnicii de lucru Folosite la 
picrare, caJ'e a constat, după cum s-a aratat, Într-o tehnica mixtă. Lianw\ 
stratului de pict1lra a secco - caseinatul de calciu - a produs prin con
tractarea sa, exfolierea culorii. Aceasta comportare caracteristica srratur.i lor 
de p ictura a secco este evidenta În special la exterior, unde eFectul este 
mai vizibil ş i  ca urmare a aCţiunii directe a intemperiilor. 
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Experimentarea paraloidului B. 72 (acrilat de metil şi 
metacrtidat de etil) in ,sol'uţlie ,2% in X'i,len la foS't l'Ieeomanootă 
de specialiştii Centrului de la Roma. Paraloidul este conside
rat ca fiind una dintre puţinele mase plastice satisfăcătoare, 
datorită unor calităţi ca: rezistenţa la smulgere, rezistenţa 
la imbătrinire, conservarea solubilităţii in timp, nu se ingăI
beneşte şi convine din punct de vedere esteuic18• încercările 
făcute la Humor in lucrările din 1971 ,  pe o suprafaţă mică 
de pe faţCllda de 'nolrid, Ise pa:re Ică nu Istm ,sati'S.făICă,nQlar,e, da.r 
nici nu trebuie trase unele concluzii pripite. 

Ce,a de-a doua experimentJare s-a făcut cu prilejul' call1lPa
niei de lucrări din 1972, pornită de la ideea folosirii drept 
fixativ chiar a unuia dintre lianţii picturii, preparat după 
un procedeu elaborat de către laboratorul DMIA in colabo
rare cu pictorul Gh. Ciobanu, procedeau care a făcut obiectul 
unui brevet19. Este vorba de folosirea (ca fixativ) a soluţiilor 
de caseinat de Icalciu. 

Ideea care ne-a condus la realizarea acestei soluţii a izvo
dt din studierea indeaproape a tehnicilor picturale tradiţio
nale, urmănind ca in toate tratamentele aplicate să nu intro
ducem alte materiale in afara celor proprii picturii existente. 
TI�omati 3ices;t pro.cedeu s-a '<lJpa�,caJt: şi .tn rflÎxrarea pieo1.iurrilor de 
la Humor, pe zone restdnse de tot, pe faţada de nord şi l'a 
interior pe mici suprafeţe din gropniţă. In acest scop, după 

18 Paolo Mora şi Paul Philippot, op. cit., cap. IV, "Fixage de la couche pic,wrale", 111-14-111-27; Paolo Mora, Paul Philippot, Raport cu privire la misiunea organizată de Centrul de la Roma între 29.X-6.XI.1910 la 
biuricile pictate din nordul Moldovei (arhiv,a DMIA). 

19 G. Ciobanu, 1. Istudor, Procedeul pentru obţinerea unei soluţii 
transparente de caseinat de calciu. Dosar OSTM nr. 72534/17.X.1972 

stabilirea tehnologiei optime de preparare şi aplicare, solu
ţiile de caseinat de calciu au fost supuse unor verificări pre
alabil,e de laborator şi e�perimentate cu rezultate sat>Îsfacă
tlOarre >Clhi�r pe runele ptictJuri muraa,e (bu'serrÎlcirle Slobozia şi 
Batiştei din Bucureşti, Sf. Vineri - Tirgovişte, Coţofeni
Craiova, biserica mănăstJirii Secu). 

Tratamentele de fixare de la Humor rămin deocamdată 
tot cu titlu experimental şi urmează ca ele să fie verificate 
in timp, urmărindu-se atit eficacitatea lor cit şi eventualele 
modificări aduse aspectului picturii2o• 

. 

Ţinem să subliniem că, in orice caz tratamentele cu solu
ţii de caseinat de calciu nu impiedică tratarea ulterioară a 
picturilor cu alue soluţii consolidante care ar putea fi consi
derate mai bune, respectind, deci, unul din principiile de 
bază ale conservării. ' 

în incheiere, precizăm că problema conservării picturilor 
murate de la Humor rjmine in continuare o problemă des
chisă, dat fiind numărul mare al factorilor distructivi şi com
plleXii'lJarea mă:SIUlruloll" de I1emediiere necesare. în acest contex,t, 
fixarea picturilor cu soluţii consolidante constituie o măsură 
necesară dar nu suficientă pentru a asigura peste veacuri 
!păstrarea anSla.mblului artistic de la Humor. 

20 In scopul urmăririi exacte a modificăraor survenite in timp pe 
sUpir,afaţa pictată, cred că ar trebui luate în consideraţi!.' părerile lui 
Garry Thomson, membru al Comisiei UNESCO ce ne-a vizi�at ţara, care 
a propus o înregistrare fotografică periodică după o tehnică speoială a 
mai multor zone de pe supr,afa�a picturii, urmărindu-se: crăparea şi des
pr�nderea suprafeţei, depunerile pe suprafaţă şi alter,aroa culorilor. Măsudnd 
modificăr,ile produse, se pot determina factorii ce trebui!.' ţinuţi sub obser
vaţie, inclUSIV efioacitatea substanţelor de consolidare (Garry Thomson, 
Raport cu privire la misiunea organizată de Centrul de la Roma între 
29.X.-6.XI.1910, la bisericile pictate din nordul Moldovei, arhiva DMIA). 

CONSIDERAŢII ASUPRA OPERAŢIILOR DE CONSOLIDARE 

_____________________________ ION NEAGOE ____________________________ _ 

Munca restaurator ului se aseamană, in multe privinţe, cu 
cea a medicului. El' trebuie să I?rivească peretele ca pe o fiin
ţă vie, supusă unor transformari continue, unor degradări 
datorate timpului şi altor factori interni şi externi. Alături 
de cunoaşterea in intimitate a structurii zidului, restauratorul 
este obligat să aprofundeze cunoştinţele sale despre tehnica 
şi factura picturii, despre caracteristicile ei din punct de 
vedere al istoriei, precum şi interpretarea datelor furnizate 
de laboratoarele de specialitate. Coroborind aceste date, res
tauratorul diagnostiohează cu precizie ma.ladia şi poate, deci , 
propune, alături eLe oamenii de ştiinţă, metodologia şi aplica 
tratamentul adecvat. 

Dintre degradările pe care peretele pictat le suferă in 
trÎmp, cete mai pltl��n viZlibile lt'ăm�, fă.ră in.dorÎla!Iă, desprriil1lCle
riIe stratului suport de zid, sau cele produse la nivelul' de 
separare a intonaco-ului de arriciato. Pentru a le putea de
pista, se procedează la cercetarea suprafeţei ce constituie 
2)ona de imervenţ.ie prrin ciodrrui:rea :t1Işoalt'ă, CIU dregeM, şi s'e 
analizează vibraţiile tactile şi auditive rezultate. Localizin
du-le, restauratorul' trebuie să ştie să selecţioneze desprinde
riIe, ce vor constitui obiectul intervenţiei saLe ulterioare, de 
cele "naturale". întrebuinţăm acest termen gindindu-ne la 
să,maţia fu lOare zidruJ. firind oonsnruit din p�atră, bolovanii, 
cazul fostei mănăstiri Humor, in anumite situaţii, suportul 
picturii nu urmăreşte toate neregularităţi Le zidului l'ăsind mici 
goluri care nu sint in să periculoase. 

Vorbind de natura dislocărilor, trebuie semnalat faptul că 
acolo unde desprinderea de zid a suportului corespunde cu 
goluri produse intre pietreLe lui ca urmare a distrugerii mor
tarului, restauratorul are de-a f,ace cu aşa-numitele burduşeli, 
fenomen grav, deoarece poate produce, dacă ele sint extinse 
pe supraf,eţe mari, căderea p'icturii. 

Desprinderile ca şi burduşelile trebuie privite cu toată 
atenţia, intrucit ele afectează sănătatea peretelui şi nu se 
poate vorbi de un tratament al său fără eradicar,ea lor. Ele 
indică locul in care degradarea suportului este continuă da
torită acţiunii apei - care prin fenomenul ingheţ-dezgheţ 
distruge mortarul şi tencuial'a - şi insectelor. 

58 

Ne-am ref,erit pină in acest moment la importanţa consi
derării dislocărilor şi la natura lor. în mod firesc se pune 
intrebarea: care sint cauzele ce genereaza astfel de degradări? 
Putem răspunde afirmind că aceste cauze sint in parte cele 
gener.aJe, oare produc ahell."ă!liÎ aJle pionurili lmUll."ade, pr,eoum şi 
cauze specifice, proprii bisericii Humor. 

De primă insemnătate in rindul' cauzelor generaLe este 
umiditatea. 

După cum este bine ştiut, orice zid are o umiditate a sa, 
ce variază in concordanţă cu mediul inconjurător. La Humor 
gll"aJduil de umidi,tla,te al ZIÎ.dulu.i este mai 111dricart, d<lJtonită miroro
climatului zonei unde se află aşezată biserica. Astfel, in urma 
unor măsurători efectuate de către Tatiana Pogonat şi ing. 
Ion Istudor, in luna aprilie 1972, cu ajutorul umidometru
lui Feutron, s-au găsit in exterior, deasupra socluh.li de piatră 
pină la inălţimea de 1 ,5 metri, valori cuprinse intr,e 0,3 şi 
50/0, în aceeaşi perioadă măsurătorile au dat ca rezultat in 
interiorul pridvorului (inălţimea intre 0-2,3 metri) valori 
cuprinse intre 0,4-7%, iar in interiorul bisericii (inălţimea 
0-1 ,3met'ri) va:lori �rutJre 0,2-9,%. 

Maoora,toru făcute de Ta'1JÎana Pl()go,nat Ila e:ICoorio:rruJ. b�s'e
riGii, in luna iulie 1 970, au arătat cote pină la 1 ,7%. Deci 
vedem, prin :COIrnpanrea ,aJOe&lJOr d are, ICă difer,enţJa de umidi
tate 3iprilie-nuJie este de 3,5'%. AcestJe măsură,tJori a,u relevat 
faptul că in ,interior se inregistrează valori foarte ridicate 
ale umidităţii, ce indică prezenţa igrasiei, la o inălţime care 
corespunde in exterior inălţimii soclului de piatră şi zonei 
ce se intinde imediat deasupra lui. Faptul se explică pr,in 
prezenţa, in rosturile soclului, a mortarului de ciment care a 
impiedicat respiraţia normală a zidului, fă cind ca umidita
tea cayilară să se localizeze pe faţa ,interioară a peretelui. 
Pe masură ce inălţimea creşte, gradul d� umiditate scade. 

In ma[:ele calp.itllol al degxadărQ1Oll" prooose 'oa 'urmare a 
acţiunii umezelii asupra zidului şi a stratului suport, putem 
include ti'Il!fi,1.tJraţ!iile dartJorate lunor spall'tUll".i lalLe lacopenşu1uri 
saJU UI10ll" vitoii dlim ,oonslJrIuqia arc:esruia, Catre aru f.avonizat 
scurgerea apei pe ziduri. 

Prin pătrunder,ea apei in zid se observă o alterare rapidă 
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şi de multe ori ireparabilă a suportului, rezultind desprin
derea şi căderea lui.  

O altă cauză întilnită accidental la Humor este dezlipi
rea superficială a stratului suport în zona învecinată centur,ii 
per:imetml,e din beron de IdeasUipfla ,ooflruşei, dauomtă canti
tăţii mari de apă conţinută în betonul proaspăt, care s-a 
iJnfihllia:t i'n 5UP0Il"t aJfeotblJd aderenţla Lui. h zlid. 

După ce am analizat cauzele ce produc dezlipirile şi 
btUiI'duşelile ISiUPO'NlUduă, vom wece ,l,a expunleflea metodei de tra
tament. 

Consolidarea - metodă de tratament. 
Operavi:a de oo!l1s:o:lidalI1e p!l'lelSUlpunle rinje,c:taifeJa utilei sduţu 

de caseat de calciu în zonele dislocate. Soluţia de caseat se 
prepară din var stins cu minimum 6 luni înainte de între
buinţar,e şi din brînză de vaci degresată. Varul trebuie să 
aibă un conţinut redus de apă, să fie omogen, să nu prezinte 
granule nestinse sau alte impurităţi. Proporţia obişnuită a 
soluţiei este de 2 părţi brînză la o parte var, iar prepararea 
se face prin frecare într-un vas pînă în momentul în care 
varul a atacat compLet brinza. Se prepară o cantitate nu 
prea ·marre de CaJS�a!t tplenltru a ev�,lla înoepertea tntăr�r.m lui 
inaintea injectării in perete. Inaintea injectării soluţia se stre
coară printr-o sită groasă, spre a se elimina granu1ele de 
brînză neatacate de var. 

Am întrebuinţat mai înainte expresia "proporţie obiş
I1Uită" deoarece, de la caz la caz, pot interveni mici modi
flÎ'cărIi all,e dO'2JajdulÎ. A'Qesua varlÎ,ază după fiaUUIl',a desprinderlÎ,i 
sau a procentului de grăsime rămasă în brinză. în cazul in 
care se intîlnesc burduşeli mari sau fisuri intre pietrele zidu
lui, se adaugă în amestec praf de marmură sau_ nisip de rîu. 

La injectările făcute la Humor proporţia soluţiei de case
at a variat între o yarte var - una brînză şi o parte var 
- două părţi brinza. 

O dată localizarea dislocării făcută şi avînd preparată 
soluţia de caseat, se trece la consolidare, carte este precedată 
de cîteva operaţii pregătitoare: 

- astuparea cu vată, hîrtie pelur sau pămint argilos a 
fisurilor peretelui, prin care caseatul ar putea ieşi la supra
faţa picturii ;  

- perf.orarea ,unlei deschideri de 1 -3 mm di,amelifIU �In 
partea superioară a desprinderii, cu ajutorul unui ac sau 
burghiu, aIco'lo unide :11IU ee pot ,folosi lorăJpă,tUir�I,e 'exilStenre. Se 
recomandă o mare atenţie la alegerea punctului de injectare, 
spr,e a nu dăuna peliculei de cul'oare ; 

- umectarea in profunzime a zonei �n care se va intro
dUlce 'slo,l uţăa de JOasleat, ou .aIjlUitoirul 'apei disuilaIte căreia li \S-a 
adăugat 5-100/0 alcool etilic. Acesta micşorează tensiunea 
StUp�nc,iaJă la lapei, /U'ş'urlnd pătflullde!l'ea ei in '!io,a:te canaJele 
eriSll'entJe ,În :per,ene ; 

- asigurarea zonelor periculoase cu ajutorul hîrtiei pelur 
şi a proptelelor de lemn. 

Injectările făcute la biserlca Humor au fost ef,ectuate cu 
ajutorul seringilor, avindu-se în vedere ca soluţia de caseat 
să nu Ise preLungă pe perene, ,oooaIl'eoe p:rcin ruSCaIIie pătează 
ireversibil pictura. 

După ,expunerea acestor consideraţii de princIpIU, care 
privesc dislocănile, precum şi operaţia de consolidare prin 
il1JjteotJaIre, vom ttflooe ia ,oOl1JCIieuiZiaJrea aIoestor,a lîn oe1:e Itrlei zone 
de lucru ce au constituit obiectivele şantierului Humor 1 972.  

Ref.erindu-ne la gropniţă vom semnala următoarele pro
bleme specifice: intrucÎt porţiunea de lucru se află în interi
orul bisericii, gradul de umiditate în partea inferioară (fig. 
1 )  - aşa cum am amintit - este mare. Acest fapt a produs 
o impo'floamă dererlÎol1'aIl'e a sUIPortu1ui ,şi mOlf1ia!ru1nxi. La 'o 
restaurare anterioară, pereţii gropniţei, în partea de jos, au 
fost chituiţi cu un mortar de ciment. Prin îndepărtarea lui 
au rezultat margini franjurate ale stratului suport, sub care 
n:ortarul era macerat. Pentru a le consolida a fost necesară 
lipirea marginilor libere cu hirtie pelur. Apoi, s-a pus primul 
strat de chit. Numai după ce aceste operaţii au fost duse la 
bun sHrşit, s-a trecut la injectarle. 

TOlt dalloi'ită hp1JUJ,ui loă pereţăi gtflOlp,nli�e,i aIu lUIIl grad de 
UIln[d�tate ridJuoaIt, 'ulmeotarea z;ol11ci ,ce trlebuia 'col1/solidată 
necesita o diluţie cu un procent m ai mare de alcool. Mărirea 
oQtn�inUltIu:lulÎ de alood. i>e rumpllme:a �n tUrma ,00fl)svatărtii apari
ţttei, in j,uI1Ui1 anlum�lto[' pUlnC'ue Ide Îllljeot,are, la haJoru6Lolf, 
l'IeZJultlaue din ·srtagnarea �n peflete, pentJJ,1u o ple11i,oadă mai mare 
de timp, a apei care a antrenat la suprafaţa picturii săruri. 
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Mărind indicele de evaporare al surplusului de apă intro
dusă in perete, iar in anumite porţiuni r,educÎndu-se la mi
nttmutl11 IOaJ11Utaiteia de ,dil'Ulţăe apă-�aJl'oolol, ISIC preV'Ll1te apa:rivia 
acestor fenomene secundare. Cu acest prilej, menţionăm şi 
faptul că un grad mare de umiditate al peretelui micşorează 
coeficientul de coagulare a soluţiei de caseat de calciu. 

Al doilea punct de lucru situat in interiorul bisericii 
Humor a fost calata pronaosului. Aceasta prezenta iniţial 
desprinderi şi căderi ale stratului suport pe porţiuni rrelativ 
Întinse (f.ig. 2), care au afectat ansamblul pictural. Ca o 
cauză a acestor căderi ale picturii considerăm ca factor prin
cipal infiltraţiile produse in urma unor stricăciuni ale aco
perişului !pe o perioadă de timp îndelungată (fig. 4) ,  la 
aceasta adăugindu-se aderenţa scăzută a stratului suport faţă 
de zidul calotei. Marginile desprinderilor erau îndepărtate 
faţă ,de zid cu 1-3 cm (fig. 3) .  Anumite porţiuni se susţă
neau numai prin punţi mici, foarte sensibile la orice atingere. 

Pentru iullCeput, $-.G\IU pu's ptl1OiPllel,e de :sIllStţlÎlner,e ,carle prlÎn
tr-o presiune dirijată atent, au apropiat suportul' de zid 
(fig. 5) .  Construcţia unei astfel de proptele este simplă: un 
braţ de lemn, care are la partea superioară o bucată ele 
scîndură aplicată prin intermediul unui tampon de pîslă sau 
ţesătură groasă, elastică, pe suprafaţa ce trebuia asigurată. 
Partea de jos, proptită pe un postan� ent rigid, constituie un 
al doilea punct de sprijin. 

O dată plasate aceste proptele pe întreaga suprafaţă pic
tată ce trebuia consolidată, s-au lipit marginile şi fisurile cu 
hîrtie pelur. Apoi, s-au chituit marginile desprinse izolînd în 
acest fel dislocările. Toate ac-este preparative fiind făcute, 
s-a trecut la operaţia de injectare avînd ca puncte de injecţie 
l'101SW,ri lăisatte în ,ohinul Imatl1gi:nIÎ110lf, �n oaI1e 's�a,u fixat 'canule 
de cauciuc (fig. 6). 

1:n .'nimpull ,inj'eotărtt,i ,a fost necesall'ă ·0 ,drns'nr�huill'e SlÎl11Iudtană 
a atenţiei pe întreaga zonă limitrofă supraf,eţei in lucru. 
Acest fapt se explică prin generalizarea desprinderii stratului 
suport faţă de zid, pe o arie ce depăşeşte 500/0 din întreaga 
suprafaţă a calotei, iar ductul pătrunderii caseatului ,era total 
imprevizibil, datorită reţelei de canale ce sţrăbăteau şi zone
le aparent stabile. 

Din cauza introducerii în perete a unei mari cantităţi de 
caseat, într-un timp relativ scurt, s-a ajuns la un grad înalt 
de umiditaue a stratului suport şi întrucît circulaţia aerului, 
sub cupolă, era redusă la minimum, au apărut, ca fenomen 
secundar al operaţiei de consolidare, pete albicioase de natură 
organică (mucegai) şi minerale (săruri). Se impune ca în 
viitor lucrul în asemenea locuri să fie raţional distribuit în 
timp şi, ca măsură ajutătoare, îmbunătăţirea sistemului de 
ventilaţie. 

La exterior, operaţiile de consolidare au avut un carac
ter deolSteblÎlt de cele din lÎIn,ter;ÎKyr, aIcest f'aJpt fciind de'tlerminart 
de condiţiile specifice ale suprafeţei în l ucru . Aceste particu
larităţi se referă la gradul redus de umiditate, precum şi la  
natura dislocărilor. 

Porţiunea atacată în vara anului 1972 s-a situat pe faţada 
de nord, cuprinzînd o Hşie, pe verticală, de circa 3 m lăţime 
incepind de la marginea superioară a soclu lui de piatră pînă 
la acoperiş, şi a prezentat grade de dificultate diferite. 

In partea superioară a zonei de intervenţie s-au observat 
mai multe dezlipiri superficiale ale stratului suport. Injec
tările, în acest caz, au fost meticulos executate, necesitînd 
reveniri pe parcursul mai multor zile. 

Partea rrediană şi inferioară a Hşiei nu a ridicat pro
bleme ceos,ebite din PUlllC1t de wder,e tdmâtC. A'aea:stă porţăune 
fiind lipSlÎt,ă de piÎ1ctură {tdtilStmcsă ,ţn nimp de rÎn1oomperiă) , 
munca restaurator.ilor a fost uşurată, dîndu-le posibi litat,ea 
plasării punctelor de injectare în locuri le  optime. Cu toate 
acestea s-au observat, ca şi în gropniţă, zone dislocate, de 
mică suprafaţă, care nu au primit injectarea. Fenomenul se 
explică prin existenţa unor spaţii goale răma�e de la tencu
irea IÎni'ţ!fală, supo['1Jul ncprezencliflJd nici o :altterlall'le. 

Am Jăisat l'a U11mă rreJev'aIl',ea ,aoes1Jui alstp'ectt al !11Iul1tciti .nes
tauratorului deoarece poate caracteriza neprevăzutul situaţii
lor oe-l întÎmpină, solicitÎndu-i pe lîngă cunoştinţele de spe
cl,aJlinate , ,o IÎtnuu,],re a sItmo1lUi!1Îli pereteLui. A,ceste ,caIli,tăţQ gre
fa'tle pe o lî,l1taltă probitai1Je prof,e�iolla'}ă aSlÎgooră, in timp, reu
şim ,depJ�llă ,a arotlÎvi1iăţi,i de res'taJUrare. 
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R ESTAURAREA CUPOlEI PRONAOSULUI 
______ NICOLAE SAVA , DANIEL DUMIl'RACHE, OLIVIU BOLDURA _____ _ 

Din tot ce s-a întreprins pînă acum pe şantierul de res
taurare a ansamblului eLe p ictură de la biserica fostei mănă
stiri Humor, cupola pronaosulu i ,  neprevăzută în p lan u l  i ni
ţial de l ucru din vara anului 1972,  a fost o lucrare mai 
,grea ş i  mai complexă datorită problemelor no i  ridicate ş i  
lllI'geJ1ţci ICiU ,c,aJr,e lSe tUmlJ?Ull1e.a IinJreTve11lvi a. 

Cum se prezenta situaţia de fapt?  
La o privire de ansamblu, de jos din b is,erică, datorită 

distanţei, întunericului, pel iculei de fum şi praf, precum şi 
preZJell1�e[ p�nZJel.Lolf de păii aJ11Ij an, degofaJdar,ea plÎc,uurii nu 
p,une:a fri aplliecIDa;tă cu jlulS'teve. Ri,di,oarlea aheJ.ei şi :a;pwpierea 
,de zona degradată au dezvăluit  un spectacol dezol ant, care 
ne p'uooa �n faţa pecioo'l,ulliui p'răhl�şhrâ.i z;onle'i ,Oe11t1I',aJ.,e ,a ClupoJe.i . 

Vom încerca să facem o descfi,ere a acestei zone, aşa 
cum apărea l a  ridicarea schelei .  

,In  primul rînd s-a făcut vizibi lă existenţa pînzelor de 
păianjen ş i  a depunerilor de p raf şi fum, care brăzdau cupo
la în toate direcţiile, estompînd desenul şi culoarea (f ig.  1 ) .  

OdaJtă î'l1,depăl1Dane aoesre plînze, au  atpărlUt desprinderi 
.adînci şi accentu ate, pe mari pOrţiuni , ale p ictur i i .  Zone de 
d iferite dimensiuni se prăb].lşiseră. Imprăştiate pe mai bine 
·de jumătate Jin suprafaţă, găur i  adînci şi dese, de mărimi 
variabi le, str�pungeau stratul de arriciato şi intonaco, crdnd 
punţi subţiri ş i  fragi le  ale straturi lor de suport şi pictură 
caJre, dOaJr .ta o ,aroi:n,gJeIe uşoară, : ,e 'l11iişcaJLU 'nÎlsrdînd :să se 
prăbuşească. 

Fisuri mari şi adînci desenau adevărate arabescuri, pe 
intreaga suprafaţă, dar mai ales de-a l ungul "giornatdor". 

Stratul de arriciato era desprins  de zidărie - cu excep
ţia OÎto'lw,a piun,coe mai aJder,e:nlUe sp'r,e ,cemIml oupole i  şi 1n 
zona horei îngereşti - în unele porţ iuni  desprinderea f i ind 
de 2-3 cm. Puţinele puncte aderente şi autoportanţa s i s te-
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mului  de boltire, au făcut ca ,pictura să nu  se prăbuşească 
complet, pînă la dana i nterveI1lţ ie i .  

Imaginea pictată o reprezintă pe Maica Domnul ui Orantă, 
într-un disc în degrade SUSţinut, prin intermed i ul unor 
aKLhfi şi e!,e în IdegraJde, ,de 1 2  lî'l1Ig,efli ,oc formează o horă. 

Culori le în gener;].l s-au menţinut b ine, în special a lbas
(fui ş i  roşul . P ictura este clară, citibilă, deşi p rezintă exfo
lieri lin ai a les pe figuri , aureo le şi la mai toate tonuri le  de 
ocru şi verde. 

aJre aJLl [OISt ,cau:ZJde ce laJU gene�a't dC\)e.r�Oifa,[lea pictlUrlÎi 
murale din cupolă?  

Monumentu l a fost ş i  este folosit, în continuare, ca  bise
rică a satu lu i ,  în care se oficiază s lujbe cu o participare ex
tr,em de ,niLId11erOa ă 'lun1eolfli , adă'ugî'IlIdu.Jse şi aflux,ul ,contÎ.nQIIU 
de turi şti. De-a lungul secolelor, au fost perioade dnd edifi
ciul nu a fo t tntreţinut corespunzător, uneori fiind chiar com
plet părăsit. în acest fel au putut acţiona d istructiv o serie 
de factori, printre care : 

- Lipsa unui acoperiş corespunzător şi ănăto , ceea ce 
a poomlÎ's IGlipei să se inf i !tJrez,e ,in zkdărie şi pe plÎlc-mră. 

- In decursul timpului, dar mai ales în secolul nostru, 
în timpul celor două războaie mondiale, construcţia a su
portat traLume, produse de exploziile din apropiere. Din spu
sele localnic ilor, biserica a fost folosită chiar ca depozit de 
l11uniţ i i ,  în imediata ei apropiere fi ind ampl asată o barerie 
de arti lerie. 

-- O altă cauză care a c us la  traumatizarea picturi lor şi 
pe alocuri la prăbuşirea cel or d in  cupola pronaosul ui a [OSt 
curăţirea pereţi lor şi bolţi lor de pînzele de păian jen, fum şi 
pr,a;f, f'Ollos,llllclu-'se pră jjni lllmgi .Ia capă un căr,o,r,a ,se h1gră
mădeau drpe. Se văd foarte clar zgirietmi le  pwduse de a
ceste pră j in i .  Aş;]. cum arătam, punţile subţiri şi frag i le, care 
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slIisţQ:neaJu ,supr:afeţde mai ma!l"[ de pilloU\.IIl',ă dooprlinse, se mÎ'şcaiU 
la o. atingere uşeară. Or, cu prăjina s-lau ru!pt tecmai aceste 
punţi, ducind la prăbuşirea picturii. 

- COI11!delMulr,a,e rleeJuka;tie din vaiporii resrpir,aţiei alU 'a,c
ţio11lat d<e:ytrUlnct'�v .a:.sUipll"a lP'eLi,clUllei de lowoQla!l"'e. 

Pictura a fest executată pe un supert de var, de fearte 
bună calitate, amestecat cu pleavă, nisip şi cărbune. Tehnica, 
fiind o. imbinare intre a fresco şi a secea, permitea, pe ale
curi, aşternerea culeriler in pastă, aşa incit se peate ebserva 
chiar prensulaţia. 

Pernind de la cele relatate, se impunea luarea uner mă
'SlIIl'lÎ 'ur'g,e,atie oane 'să �lnllăItIUire pe:nÎlde1U11 pir,ăbruşurui plÎ'crunii mu
rale din cupelă. 

S-a trecut imediat la alcătuirea decumentaţiei. S-au făcut 
foQtogr,afii de ansamblu şi de detalii înainte de începer'ea l u
crului. 

S-a Întocmit rel eveul de ansamblu al cupelei, pe baza 
mă�Llrăteriler, nedndu-se principalele puncte de desprindere 
de zidăria supert, ca şi zen ele în care pictura s-a pierd1.!:. 

S-a intecmit fişa de sănătate în care s-au inregistrat eb
servaţiile ICU privire l,a starea picturii şi măsurile c011lcrete 
ce, urmau a se lua. O dată stabilite toate '<lIcestea, s-a trecut 
efectiv la consolidarea cupolei. 

11111 'con1ti'l1'U1ane, vom călutia Isă a!l"ă.taJm d,t ma:i loenaret mij
loacele tiehnice şIi materiale folosite, IPremm şi ordinea epe
raţiunilor. 

Prima operaţiune a constat in înlăturarea pinzeler de 
păianjen, a prafului şi fUimului depus superficial, felesind o. 
pensulă lată, meale, de unifermizat. 

Pentru a asigura rezistenţa marginiler zeneler desprinse, 
am tivit aceste margini cu ştraifuri de pelur suprapuse in 
dteva rîndur,i. Lipirea pelurului s-a efectuat cu pap din 
făină de grîu în cantităţi extrem de reduse. Am recurs la 
acest material neindicat de fapt pentru lucrări l'a pictura mu
rală, daterită urgenţei intervenţiei de censelidare. AceJeaşi 
eperaţiuni s-au efectuat şi peste fisurile mari şi mici din ime
diata aprepiere a zeneler prăbuşite, realizîndu-se in acest 
fel prima a:nIOOr,a!l"e ,a pUlnvi1er \şii bUlCăţiLer de fnescă ,desprinse 
(fig. 2.). 

Pentru consolidarea marginilor zonelor desprinse, pe peri
metrul suprafeţelor unde pictura s-a pierdut, s-a �mbibat cu 
o. soQwţăe de ,oa:seÎJnat de ,caLciu, rpr,in JtampOO1:ClJI'e lUişo.ară, flO,loQ
sind pensule moi de diferite mărimi (fig. 3.) .  

Operaţiunea următoare (incepută după ce caseinatul de 
oalc.iu făcuse priză) a constat din curăţirea cu foarte mare a
tenţie a spaţiului dintre zidărie şi arriciato. Această epera
ţ1ÎUIl1le s-a 'ef'elcvuat 'ou LaI[]setlelle de ,sî'l\mă ,şi plOllTIpj,ţe de caiUciulc. 
In tot timpul curăţirii, cu una din miini s-a sprijinit stratul 
de frescă, urmărindu-se asigurarea unei peziţii fixe, pentru 
a nu se fractura porţiunea în spatele căreia se lucra (ftg. 4.). 

în felul' acesta au fost scease, din spatele stratului de 
arriciato, roate IflJ."agmenltele de morn::a:r, IOUlitbunÎlle d e  păiianjen, 
precum şi teate celelalte impurităţi căzute în interier. 

S-a trecut apoi la aducerea zoneler burduşite la nivelul 
gooer,al, 'ou ,ajlUtorUil 'unOIT ,p rolP'tele. P,rin pa.,antarea I'or Is-a trea
lizat, edată cu readucerea la nivel', şi o. asigurare �mpetriva 
plJ.",ăJblUlşirii �n z.ona de �uonu ,şi in zOI11e1e adiaoontie. Mentarea 
prepteleler s-a efectuat incepind de la punctele de naştere a 
belţii, urcind spre cheie, după cUim cerea suprafaţa ce urma 
să fie censolidată, sprijinu� lor inferier fădndu-se pe poduri 
de scindură special amenajate şi ancerate de schelă, iar cel 
superior ye paturi de lemn (fig. 5).  

Urmatearea operaţiune se referă la prlegătirea locurilor 
pentru injectări şi asigurarea etanşeităţii zenelor ce urmau 
să primească soluţia de caseinat de calciu (fig. 6) .  S-a început 
tivirea circumferinţelor zenelor prăbuşite şi a tuturor orifi
ciilor cu mortar preparat după reţeta 2/1 nisip-var, l'a care 
s-au adăugat 2-3% caseinat de calciu. 

După ce în prealabil s-au saturat cu caseinat de calciu 
f,oaIrve dlÎlllUaI! Ziooele ,re IlU"ffiau 's.ă ,f�le Il'uor.ate, am f,olos,ut mor
tarul pl1eparat după reţeta de mai sus, pentru tivirea margi
nilor zoneler desprinse, introducîndu-l totodată şi in adîn
cime, �11IVr,e arriciato şi Ziidirile, ICU 'aIjrutiowl lUlnm :spadlU(l"� s,oo
ţiri din lemn sau cu pensule rotunde de diferite mărimi. 

De asemenea, în laceste zone, preaspăt tivite, s-a aIdus de
finitiv fresca la nivelul general, exercitînd o presiune in plus 
asupra contraforţilor-,proptele deja aplicaţi, avind grijă să nu 
se fractureze pictura. 
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Din loc ,în loc, după neoesivare, taJffi laJs.at ,orificii în care: 
am introdus sonde, confecţionate din tuburi de cauciuc, ori
(icii necesare operaţiunii de injectare a caseinatului de calciu. 

A urmat apoi chituirea zenelor lipsă, cu acelaşi mortar 
în MratlUlr[ 5uocreSiÎIVe (f�g. 7). Pre�1Jtrlll! a DlU crăpa ,şi pen,trlu ,a 
,le as'�g'lIIl'a il1ezisvetnJţa, :smratlUlI'lille lalU 'fOSt ,alştern,uve ,flQ.aIJ."ue ,slUb-, 
ţire, bine '<l\Păsate şi zg1îriate ulterior (pentru a face priză cu 
stratul urmă,wlJ.". 

In sfârşit, a IUIl"mat 'OJpera�illllnea pil1oprilu-ZJisă de wnsoQ1i
dare prin injectare cu soluţie de caseinat de calciu. Folosin
dU-lI1,e .de Isondele pl,a.t1tiare a.nverior lîn or�f[lci.ile Jrusate tIa t,ivi["e,. 
s-a introdus, cu seringa, sub presiune, apă cu alcool 20/f} 
pentru degresarea zenelor de injectat, zone în care pătrunse se 
fumul şi praful fermînd o. peliculă grasă de gudroane, atit 
prin intradosul zidăriei cupolei, cît şi pe stratul de arriciato. 
Am introdus apo�, tot ou seringa, 'sub pre�i'lline sau cu poQmpa 
de cauciuc, caseinat de calciu preparat după reţeta 2/1 brîn
ză de�resată-v.a:r. Penuru a asigura o bW1ă 'oonsoQlidare este
bine sa se intre ducă cantităţi mici de caseinat de cal'ciu, la 
început mai puţin consistent, pentru a pătrunde in toate ca
nalele. Injectarea se face in etape, la interval de o zi, cu 
soluţia din ce in ce mai consistentă, pină la umplerea totală 
a golurilor. 

Pmgxrel51i.v, oda!tă ou IUJ1npi1e1-ea �QllU!rillolf, I�e ruJţionează aSill
pra centraforţiler-preptel'e pentru a crea presiunea necesară 
presării şi prinderii stratului de arriciato de zidăria suport. 

Am avut şi situaţia cînd, despr,inderea fiind foarte mare, 
nu a fest suficient să injectăm caseinat de calciu, deoarece 
acesta nu are masă cOllTIpactă de întăr,ire şi, în consecinţă, 
11IU se oomp�etlează goillUr:i1e malri. S-a fldloi$'ÎIt 'tlln tlap>tre de mortar 
�n proporţie de 2/1 n�stip�Vlar, �a IOaIre s..,a ,acIăiUlgaJt aaseina,t 
de 'calciu 10% . Mor'tarul a ,f,os,t runtwdus ,ou pOmpa de call!C�IUC 
prin presiuni mari. 

S-au ivit şi unele neplăceri datorate condiţiilor speciale 
de lucru. 

Imposibilitatea aerisirii, temperatura ridicată, umezeala 
şi bioxidul de carbon eliberat prin respiraţie, au creat un 
climat propice dezvoltării sporilor şi apariţiei eflorescenţelor 
de mucegai, din fericire pe suprafeţe mici. Pentru distrugerea 
mucegaiului s-au tamponat zonele pe care apăruse cu o solu
vie dÎiwată de fioliffioL 1111 vederea plJ.",evenir�i unor Llloi efloreis
cenţe s-a pus în funcţiune un ventilator. 

Menţionăm că în timpul pe care l-am avut la dispoZiiţie, 
nu s-a putut asigura o totala consolidare a calotei şi că a
ceastă operaţiune urmează a fi centinuată. De aceea s-au 
lă's.at IS'Ondelre �n 'or�f,idiille pra!OtlÎ1cattJe lÎ'n tIÎ VlÎI\JUlri, .tn lo<our�lle 
unde va fi necesară refolesirea orificiilor. Aceste sonde au 
fost astupate la capătul liber cu dopuri din lemn (fig. 8 ) .  

S-au continuat chituirile î n  zonele mari unde fresca s-a. 
pierdut. Pe unele suprafreţe s-a chituit cu ult�mul strat, stra
tul de intonaco, mertarul' avînd următoarea compoziţie: 2/1 
nisip-var, la care s-a adăugat 2-3% caseinat de calciu, 
praf de cărămidă şi ocru pigment pentru a reduce din inten
sitatea albu!ui crud al varului şi a-i da o. tentă mai plăcuti 
(fig. 7). Ultimul strat a fost adus pină la nivelul general at 
picturii, urmărindu-se toate arabescurile marginiler franjurate. 
Această operaţiune s-a făcut cu o grijă  deosebită, pentru a nu. 
depăşi marginile şi a nu murdări pictura. S-a sclivisit acest 
ultim strat de două sau trei ori, după necesitate, plentru a 
inlătura posihilitatea ivirii de cracheluri şi a da suprafeţei 
acelaşi aspect cu cel al picturii ori�inale. 

S-a curăţat apoi cu vată şi apa prin tClJmponare pînă la. 
inmuiere pelurul cu care s-au astupat fisurile şi s-a spălar 
cît mai atent zona respectivă pentru a se înl'ătura fragmen
tde 'de p:alp ,rămasre după Idez.lipirea rf,OlÎţei. 

Ult�mele operaţiuni care s-au executat au fost:  o încer
care de innegrare a unei zone în fermă de Y (fig. 9 zona A),  
zenă 1n 'oare p�C<tlUira IS-:a pim.du>t, lP�eOUlm şi  'o  ştergere p ar
ţ,j,aJl.ă a mWIidă:âci de pe p'ÎlctlU!f:ă (fig. 1 0) .  A'oesitle oper.aţ�ulnj 
vor fi centinuate şi in etapa următoare de lucru. 

Considerăm că ,inltiervenrVÎ'a, ,în a,oeastă zonă 'er:a labsolut ne
ces'axă, daI! f�i,nrd .gr:<lidti x,iJdica,r al dete:riÎrOITăr;ii lei. 

Pentru păstrarea în bune condiţiuni a picturii, pe viitor 
trebuie să se ţină seaIma de evitarea surselor de poluare ale 
atmosf,erei interioare: fumul, praful şi vaporii care duc la 
condens. Acestea se pot înlătura printr-o ventilaţie corespun
zătoare, o încălzire adecvată pe timp de iarnă, folosirea 
luminăriler nefumigene, lprecum şi evitarea umidităţii. 
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DECAPAREA ŞI ÎNLĂTURAREA UNOR TENCUIELI ANTERIOARE 

CASIAN LABIN 

Decaparea şi înlăturarea unor tencuieli  anterioare repre
zint.ă una din priiT. ele operaţii ce se i mpun �n munca de 
restaurare a unor p icturi murale. Deşi noţiun:i le par foarte 
apropiate, cum şi  sînt de altfel, ele avind ca operaţie de bază 
e lementul "înlăturare" ,  vOii căuta să aduc dÎteva precizări spre 
a evita une:�e confuzii ce se pot naşte. Decaparea propriu
zisă presupune îndepărtarea tuturor corpurilor străine ode pe 
suprafaţa pictată, pr,intr-o serie de oper<l!ţ i i  adecvate porţi uni i  
d e  pictură � n  lucru. Operaţiunea d e  înlăturare presupune 
Îl1Jdlepă,rtalf:e!a nutll'foOf d1li,tui:r;i, lor 'Pfoec�dente din stratUll supor.t 
- care d intr-un motiv sau altul nu corespund normelor de 
restaurare - ca şi a corpurilor străine ce au pătruns În 
ciupituri le, l acunele, c răpături le ce apar 'În acest strat şi 
care pot avea diferite natur, i  (de exempl u :  ceară, murdărie, 
fum) . 

lnai nre de Începerea l ucrărilor de de cap are sţnt nece
s:ue studici de laborator asupra unor probe ,din tencuielile 
anterioare sau din i mpurităţil;e din perimetrul de l ucru, pen
tru a stabi l.i neces:tatea În depărtării lor, compoziţia lor chi
mică, solvenţili cu acţiune asupra lor. Socotesc ca o deficienţă 
a şantierului Hun: or 1 972 l ipsa acestor analize. Aceasta se 
explică par'ţ ial prin prezenţa evidentă a cimentului  �n com
poziţia IGh�'1:'u.iri1o:r aJl1'rer�Oiar,e (,ccimentml f.Î1Î'l1d �rohibit o.ri:că
ror �er'aţU,i de restaurare, era necesară indepartarea lui) şi  
prin negli jenta aplicare a acestora. 

Pe măsură ce se executau, toate aceste operaţii erau tre
cute în fi şcJe de lucru (fig.  1 )  ale restauratorului ,  ele apădnd 
în mod oblligatoriu şi pe releveul final al porţiunri,i de l ucru. 

Şantierul din vara anul ui 1 972 a avut mai multe porţiuni 
de l ucru - exterior, gropniţă, calotă pronaos - şi .intrucit 
prohl.emele de decapare au fost oarecum diferi te, le voi 
examuna separat, în funcrţUe de suprafaţa de referinţă. 

EXTERIOR - PERETE NORD 
Operalţi i'!,e de re!>t<1Jura�e au avut ,ca  :lJOna de �ucCIU un f,rag

ment vertica: de frescă, ce pornea de la acoperliş şi continua 
pînă la  socl ul  de piatră ce înconjoara biserica în partea infe
rioară pe tot perimetrul său. 

Pentru a urma direcţia de lucru, voi �ncepe cu partea 
superioara. Pe cornişă, care fusese deteniorata de lucrărj nea
tente la acoperiş, au fost operate citeva chituiri - lucrare 
executată cu ocaZJia unei intervenţi i  anterioare ,de restaurare 
a picturu . Peste aceste dhituil'li, făcute dintr-un mortar în 
compozi ţia caruia intra şi  ciment, s-a aplicat un strat roşu 
a secco, ce acoperea Întreaga cornişa, probabil pentru a 
astupa chituirtile ce d1stonau faţa de suprafaţa pli ctata. La o 
altă restaurare, ulterioara, cornişa a suferit noi degradari,  

deci noi  chituiri ; de aceasta dată, peste iptreaga cormşa s-a 
aplicat un strat subţire de ciment, probabil cu o pensulă. In 
ceea ce ne p r,iveşte, pfiima operaţie a fost înlăturarea acestui 
strat de ciment, prin decapare milimetru cu milimetru, prin 
procedee mecanice: bisturiu, în prima fază de degrosare a 
peJiculei de c iment şi, întrucit stratul, suport n u  era neted 
şi a vea o granul aţie mare, care a revinut partJicula de ciment, 
s-a recurs în a doua fază, la un alt procedeu - frecare cu 
praf de piatră silic ioasă, cu ajutorul unui tampon de vată . Se 
poate observa În imagine (fi g. 2) această primă operalţie, cli
şeul fi ind luat în nimpul lucrărilor. Cele doua porţiullii au 
fost decapate de c iment (A) şi in i magine apare stratul de 
roşu mai susmenţionat (B), iar în partea sllÎn gă o chituire 
anterioara (C). 

Această decapare, care cere o răbdare de b ijutier, solidită 
foarte mult timp ,din partea restauratoruluU, astfel pentru o 
suprafaţă de 5-7 cmp este necesară o zi întreagă de lucru. 

Ohi,nuuiflÎJ<e aJll1te:f'iola,re, oe alu fast gă:�ite ,m pe:r,jmetIiu� de 
l ucru, au fost înlăturate cu a jutorul unui bisturiu, operaţie 
ce nu a rid�lCat probleme deosebite. 

Tot În exterior, În ocniţele din partea superioară a z:idului ,  
'alpa:r d�'rect pe 'Pelj.C'u�'a Ide cuJ.o:a:r,e IstrlQpIÎ de oiJme,n,t şi  de 
roşu pigment, datora'ţi operaţiunilor amin uite anterior de re
paraţii de la cornişa, executate negli jent. Arici au fost operate 
degrosări delicate cu un b istur,iu bine ascuţit şi au fost înde
părtate ultlimele urme prin frecări atente cu praf de piatra 
si l icioasă. 

Un al doilea strat de roşu (A) a fost apl icat în par'tea 
inferioară a peretel� (fig. 4), deasupra soclului de p i atră, 'În 
forma de fîşie oI1izontală pe o înalţime de aproxUmativ 20 cm 
(B) di,rleJot pe s.tiflaultl ,de rfreSlCă loe I!1IU mai iplr,eZ'Jem:a IUJl'Im/C 
de culoare (datori,tă sablarii provocate de factori naturali) .  
După Înlaturarea stratului rele roşu, prin aceleaşi rni j loace 
foloS/ite la  cornişă, s-a operat un sondaj pe o sup rafarţă de 
aproximativ 50 cmp decapîndu-se o f�şie din ulnimul strat de 
fr:es,că . A fios,t re,lev,ană o pariţÎiune ,di:n fr,e�ca an,teriolară ,a,otua
lului strat de pictură, pe care apare, imitat prin pictură, un 
ş ir  de cărămizi (C) .  

GROPNIŢA 
Lucrările ,de decapare şi �nlaturare de tencuieli antefiioare 

din gropn�ţă au IClJVlut ica pru11cipal obieoniv ,un brritt.l .de 'chi,1lUIÎ,ri 
precedente, ce cuprindea intreg perimetrul încăperii în partea 
infer i,oalfa, �lnceplî'l1Id de l ,a niÎ'VJclUiI rde căJloa:re . AoestJe ,ah:iuuir,i , 
tencilleli de d urităţi diferite, avînd în compoziţie ciment, au 
fost aplicate cu ocazia unei restaurări anterioare (f,ig. 5 p re
ZJilllrtă o <L!>trfe:l de POlfţÎlltll1e Sn aliJ11te .de operaţia de Î.nlănurar'e).  

� C/lIT(/I8/ ANTEIfIOMf 
cu CIMENT IN COI/IPOZI[lE 

� .DESPflINOEflI DE PERETE � ALE STIi'ATl/L(J1 SUPORT 

• CI(/PlTURf 

8 f'(/N'C'TE !lE /N./ECf/[ 
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Chituirea fusese necesară datorită distrugerii stratului supOrt 
în această porţiune, distrugere datorată umidităţii de capiilari
tate, ce a descompus structura intimă a tenculieli i  iniţiale, 
care s-a făriJmiţat şi a căzut �n urma solicitărilor mecanice. 
(In timpul slujbelor ce aveau loc iarna credinoioşii încercau 
să îşi încălzească picioarele lovindu-le de perete). Ca factor 
poziniv, aceste chituiri au oprit temporar procesul de degra
dare ,dar, avînd ciment în compoziţie, ele împiedică libera 
circulaţie a umidităţi i ,  al cărei grad de saturaţie fluctuează 
în funcţie de anotimp. O altă latură negativă a acestor ten
cuieli este aplicarea lor negl i jentă, limitele lor depăşind cu 
3-5 cm graniţele suprafeţei pictate. Marginea inferioară a 
stratului suport fillnd ciuruită, existînd sute ,de particule de 
frescă ce se ţin doar datorită cîl.ţilor şi pleavei de ovăz d:n 
compozi.ţia sa, tencui ala cu ciment a pătruns printre aceste 
particule, făcînd priză în spatele lor, lnglobîndu-�e. Lucrările 
de decapare au cerut foarte multă atenţie şi cu toate acestea, 
porţliuni de particule de frescă, IÎncluse în noul chit, au tre
buit să fie sacrificate. 

Ca primă operaţie a fost degrosară masa de tencuială pînă 
la porţiupea de frescă acoperită, cu a jutorul bisturiului, iar 
acolo unde nu era în pericol pictura, cu dăltiţa şi  ciocanul. 
Apoi s-a căutat decaparea cît mai atentă a rămăşi'ţelor de chit 
de pe suprafaţa pictată, operaţie deosebit de grea .tu porţiu
nile cu tencuială ce aveau un procent mare de ciment sau 
unde existau burduşeli la marginea frescei. în acest caz, s-au 
l�pit  benZii de hîrtie pelur pentru a nu permite caseatului de 
calciu ce s-a in jectat să iasă sau să transpire prin capii ari tate. 
După întărirea caseinei s-au curăţat benzi le de hîrtie cu tam
poane . ,de vată înmuiate în apă, folosindu-se la înlăturare 
bistuI'iiul şi praful de piatră silicioasă. Cantitatea de tencu
ială ce a trebuit să fie înd�părt1ată tîn p artea inferioară a 
drapeniei, pe peretele de est, a fost considerabilă. 

Pe peretele de vest, în partea sa dinspre nord, întregul 
S,1lr;at �upo:rt al pOlrţjolltl1M �'n l,ucflU la fost tnJolduit 'ou tlenouială 
cu ciment acin�înd înălţimea de 25 cm. îndepărtarea a dus 
Ia apariţia căramizii de construqie. Pe această porţiune care 
avea un chit  foarte dur, <Îndepărtarea de pe suprafa�a pic
tată a fost extrem de dificilă (fig. 6) .  

Prin depăşirea ltimitei lacunelor  propriu-zise, au fost 
prezente cazuri cînd suprafaţa p ictată acoperită de chjt 
aproape egala pe cea a lacunei ce trebuia chituită. 

O problemă diftici,lă a constituit-o decaparea la mor
mîntul AnastaSiiei, situat în partea de nord a gropniţei, în 

l1lşa, în special din cauza poziţiei de l ucru deosebit de 
i ncomode. 

O altă problemă a fost aceea a ,chituirilor vechi de mică 
întindere, de pe ,întreaga suprafaţă în lucru. Figura 6 pre
:lJintă u'n astfel de IcIatZ tpe p:e,r'eoole de ,sud al ,oasei :s,cărlÎlotf spre 
ta;iniţă. Făcută neatent sau fără pnioepere, mortarul său de 
umplutură, ce are de asemenea cirr.ent în  compoziţie, depă
şeşte deseori marginile lacunei sau crăpături.i respective. Un 
aJlt neaj'Wls laii acestlotf ,chit,lliÎ:r.i, în ,compoziţli-a cărora intră 
cimentul , este apaniţia haloului, ca rezultat al apei cu parti
cule de ciment şi a sărur.iILor din apă ce au pătruns la supra
faţă prin capilarritate. Sistemul de lucru la aceste chituiri a 
constat în despril1\deri atente c u  ajutorul histuriului (fig. 3) ,  
astfel ca să  se  apere dt mai mult posibil stratul de  frescă. 
Clişeul este luat pe peretele de est - draperie. Se pot observa 
cele două intervenţii anterioare succes,ive Ia aceeaşi lacună, 
p recum şi scl!ivisirea neatentă, iar restauratorul îndepărtează 
ultimul strat de tencuială ce are o compozi'ţie mai fărăm i
cioasă. Un alt exemplu M lavem în fig.  7 - chitul anterior 
(A) este parţÎal îndepărtat (B) - se poate observa supra
faţa de culoare ce a fost acoperită prin  aplicarea negli jentă 
a acestuia (C) . în anterior, apare piatra pe care a fost aplicat 
stratul suport (D) . 

Intr-un n umăr mic au fost prezente şi chituiri făcute cu 
ceară, care au impiedicat temporar procesul de degradare, 
pI1eoum şa pildă,tmtÎ de ,oeară diLtoOtfiaUe ntegll.iojentleti maJnjpulări a 
l umînărilor. Acţiunea de indepărtare a fost relauiv uşoară şi 
realizată cu ajutorul unui bisturiu, căutÎndu-se a se " muşca," 
unde era posibUl, din stratul suport, deoarece urmele de ceară, 
ahiar spălate cu xilen, 1mpiedică aderenţa noului chit. Un 
astfel de caz este întJilnit pe peretele de est aii casei scărtil'Or, 
unde realizarea operaţiei a fost man dificilă datorătă prezenţei 
unui cui care perfora adînc peretele. Picăturile de ceară aLI 
fost degrosate cu bisturiul, uluimele urme fiind îndepărtate 
cu praf de piatră Siillicioasă, iar locul respecniv a fost curăţat 
CLI xi len. 

Pe CALOTA PRONAOSULUI nu au fost efectuate ope
raţii de restaurare pînă la actualul şantier, operaţiile de de
capare reduaindu-se la rnici intervenţlii de curăţire cu bistu
r.i'lJ!l 'a mar�ni,J.otr vlÎlÎ,tQlamelo:r IClhiJuui'I1Î . 

Deşi acţiunea de decapare pare I a  prima vedere a avea 
un caracter secundar, nespectaculos, ea are o mare importanţă 
curnnivă, de ea depinz�nd un :Întreg şir de operaţli i ce COll
stitL:ie faze a;le procesului de restaurare. 

PROBLEME DE CHITUIRE APARUTE IN CURSUL LUCRĂRILOR 
JENă BARTOS 

Chituirea - una din operaţiile de restaurare - constă 
în întregirea deteriorărilor suportului, repezentînd o contri
bUţU,e ,la  'oolmlOtl:iJclJa:rea .<liocs·tu:i:a, o b ază penuTiu 10 ,rci.nuegrare 
cromatică a picturii .  

La bi:serica fos'te.Î Imănă:StlÎr.i Hutmorr S.,aJU ,eNeoutat chi.tuini 
pe bolta pronaosului, în gropniţă şi l'a exterior pe peretele de 
nord, in zona corespunzătoare camerei mormintelor . S-au 
realizat chituiri mici şi mari (ca întindere) , superficiale şi 
adînci ; de asemenea s-au chituit orificiile de injectare, iar în 
unele zone s-au executat r,echituiri. 

Chituirea, ca operaţie de reintegrare a lacunelor supor
tiUiluJi, s-<a ,r,ealizaJt lea o I<lJOcilvlÎ:tate IUl1\ieară I�ulb Ia;spect t,eh
nologic, ţinînd seama de particularităţile zonelor de lucru, 
respectînd caracteristicile structurale şi de relief ale suportu
lui şi  caracteristici le  crormatice ale ansamblului,  iar modali
tăţile de lucru au fost alese şi aplicate pe baza datelor ştiin
ţi fioe (fizice, chimice, biologice, meteorologice) şi cunoaşterii 
caracteristicilor tehnologice şi artistice ale monumentului. 

. Pe ba2'Ja ,ana:li:z;el.or ohămice şi fiztoe ,efeolJUialte ,tn prealabil 
de laboratorul DMIA s-a preparat "chitul",  un mortar fin, 
cu o compoziţie cît mai apropiată de cea a suportului origi
nar al' picturii. în acest sens, chitul preparat de noi se com
punea .d�n : 1 parlte var ,s,tJrreOUiDat, 2 pătrţU :ni'stÎ'P de rÎiU spă1.ar 
şi cemut (unităţile de măsură în volum).  Celelalte elemente 
CO<rnponente: cîlţi, p igment ( 1 -3%), praf de cărămidă ( 1 -
50/0)' caseinat d e  calciu ( 1 -3%) a u  fost i ntroduse ş i  folosite 
tn funcţie de caracteristicile zonelor resP(�ctive de chituit. 
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FOl1l11ele de deteriorare a stratul'ui-suport, atît în interior 
cît şi  la exterior, constau din : fisuri, cracheluri, crăpături, 
găuri .şi l ipsuri de supo'rt, cauzel<e principa.le ale deteriorărilor 
fiind : umiditatea crescută, care a dus la modificarea structurii 
suportJullu'i şi  ,ntUl11eroa;s.e J.aaulnre aJle aJCIestJUlÎa ioa IUTmare a ulI10r 
lovituri. în interior, probleme deosebite de chituiri s-au pus 
tn holua PToflaJolsiUl,w, .i'iLr in gl'Olpl1liţă,  in zonele mo'rmi.nrelO'r 
şa i11 partlea iol1fleci.oară a :pr,imuJlruti reg;i'Stf<U de ptiooură. 

Pe boltă (fig. 1 ) , chituirea a fost efectuată, în general, 
după olPeraţia de consolidare prin injectare a suportului. S-a 
procedat la operaţia de chituire în sine după o curăţire aten
tă (cu ajutorul unei pensule, al unui burete etc.) a zonei de 
lucru. Pe "marginile" acesteia s-au aplicat unul sau două 
straturi de caseinat de cal'ciu, după care zona s-a udat pînă 
la saturaţie. Pentru a asigura o umezire corespunzătoare a 
suportului, s-au folosit bucăţele de vată înmuiate în apă, 
care s-au aplicat pe zona respectivă de lucru. Etapa urmă
toare a constat din aşezarea prin presare şi fixare a unui 
prim strat de chit pînă la realizarea unei aderenţe necesare 
(constatată prin percuţie) . Pe acest prim strat se aplică cele
l alre 'srtrattuIii de 'c!hit pîlnă Jta umlP!eI1ea <g'oa,ulru;Î . OpeI1aţia se 
termină prin sclivisirea stratului superior. Uneltele de l ucru 
folosite sînt :  mistrioara, mistria, cuţitul de paletă sau uneori 
bti,sUUI�lJ!l .  De menţÎonat, că numai după o intări.re rulşoatră a 
stratului pr1m se poate aşeza stratul' următor de chit, iar 
numărul straturilor aplicate depinde de dimensiunea lacunei 
de suport. 
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In gJ1o.pn.iţă (fig. 2) ,  după ce �a j'l1Jdepăr,r.a,t mmdări'a 'su
perficială (praf, bucăţ i de pi atră, mo.rtar de ciment căzut 
etc.) ,  ,goilrurllIe mall1i şi adinci , ,obţ,j,rlJut'e in IWIlma dec,a,pării şti 
cur.ăţ.i,r,ii !I��Ullio.laJse, mainJtea ,aplicilli.i ,dhituhJJ.Î, oS-au umplut 'cu 
bucăţele de piatră Po.ro.asă sau de cărămidă �mbibate in apă. 
In aceste situaţ i i ,  pr�mul strat de mo.rtar (chit) a fo.st pre
parat din 1 parte var şi 2 ,3-3 părţi n isip . Partea de jo.S a 
re�strllll,wi ănlfe!f�o.r Ide p[lcnură f,iJin,d in mare p:aTtle 'chilluă,tă au 
ciment, prima fază de l ucru a co.nstat din decaparea acestui 
strat, iar această operaţie s-a Ico.�liaat dată fiind şi starea 
avansată de degradare a stratului arriciato. După terminarea 
doctaipăriă , li-a procedat la o. oumţi;re ,altel1ită şi alP'l.icarea lJjJlJo.� 
straturi de caseinat de calc iu  pe "margin i le" sUPo.rtului .  ŞI 
în această zo.nă s-au pus mai multe straturi de �h it, iar . 1� 
scl iv isitul stratului de suprafaţă s-a aco.rdat o atenţIe deosebi ta 
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aspectului f inal al reliefului , urmărindu-se co.ncordanţa cu 
zo.nele vecine . 

Un alt aspect, care s-a impus, a fost respectarea specifi
Ciuillui eromani,c al zo.nel'(Yr de l'l\lorlll, oUlloarea lll:o.r.t:a,r.uJ.u.i foloO
si .t fiIÎnd de o nuanţă 'puţin grn:z;ată , lI1Jeunră ,ca o. vaJllOMle şi l a  
tăria tonului cel mai lumino.s a l  picturi i  mo.numentului.  De 
asemenea , s-a aco.rdat o. importanţă deo.sebită caLitării cro.
matice a chitului, deo.arece acesta Po.ate deveni şi un SUPo.rt" 
no.u în o.peraţ ia de reintegrare cromatică a picturii (fig. 3) .  
(Pe chi,t pro.aspăt o reintegrare pri n  tehnica a fresca, iar pe 
cel 'U5cat p!ftin a secca) . 

In exterio.r, pe faţada de no.rd , pro.bleme mai deo.sebite 
de chitu.iri s-au întîlnit În zo.na co.rnişei ş i  o.cn iţelo.r . Este 
de menţio.nat că în zo.na o.cniţelo.r se aflau do.uă straturi de 
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pictura, Iar cornişa era acoperită (aproape În Întregime) cu 
un strat subţire ş i  aderent de c�ment.  

În acest fel operaţia de chituire a ur:mat decapării ,  iar 
scl ivi situl stratului superior ' s-a desfăşurat diferit În  cazul 
unor lacune de suport mai Întinse: după o 'pr imă sclivisire 
uşoară, suprafaţa respectivă s-a " modelat" prin apăsare cu 
aj utorul unei bucăţi de scîndură saturată cu apă,  În concor
danţă cu relieful zonelor vecine. Această operaţLe s-a repetat 
şi în zonele mai mari de la baza ocniţelor. În cazurile În care 
stratul de pictură superior lipsea, i ar stratul de pictură pro
funel era deteriorat - după curăţirea şi udarea necesară -
s-a executat chituirea lac unei stratului profund de pictură, 
]C\ir ",mall1gilJ1�l'e" SUmitlullW de picDură exterjor 'alU f,ost f ixate, 
prin pensulare, cu caseinat de calciu. 

O altă operaţie necesară, atît În exterior cît şi în interior, 
a fost aceea a rechituirilor. În  exterior, În zona ocniţelor, 
În ,in1JeriiQ'r în g,rIQPJ1i'ţă, !s-!aJll ,găJ�it  nlUimeroa,se d'lIi,uuir,i a:J100r�
oare cu ciment sau ceară. De fiecare dată s-a real izat o cu
răţare şi o decapare atentă (În general chituirile cu ciment 
acopereau şi o parte din pictu ra din jur, depăşind l imitele 

laouaei de -acope["ă,t) ,  iar În cazul gtăJltI1.Îltor lJTIIaJf� şi a,dînlcj s-a:\l'. 
folosit umpluturi din bucăţi ele cărămidă �mbibate în apă:. 
(cu scopul  de a micşora golul respectiv, în adîncime) peste 
care 'S-alU .aşezat s,ura't'U'file de ,chit , operaţie f,inaJlli'Zia,tă printr-o, 
scl ivisire atentă (fig. 4,5) .  

Un aspect generalizat al  operaţi ilor de chituire l-a con
stituit respectarea " lini i lor" ele întîlnire a zonei de chituire
ou :s't'mnu� de pjc,tlură VleJcjn, pnumr .... o di,stanţia,r1e milimetf[că 
în adîncime, cu scopul realizării unei di ferenţieri discr,ete din
tre p ictură şi  zona reintegrată. 

Una din premisele reuşitei �peraţi i lor de chituire a fost 
stabil irea corectă a fazelor de 1 ucru, a acordării lor cu cele
lalte operaţii în funcţie de specificul zonelor de l ucru. S-a 
urmărit în permanenţă, din punct de vedere tehnic, realizarea 
UJ1.m 'chi,lJU,ir i  l a  ILIl1 n.ive'! GthtJa'tlÎv ,oo,1"Iespun2'JăltoJ ; de 'a'semenlea" 
in general şi în particular, În cazul tuturor chituiri lor s-a. 
ţ inut seamă de aspectul cromatic şi de relieful picturi i ,  cu 
scopul realizării une i  reintegrări adecvate, raportate la  ex i
gtenţele 1'nttregii p�c'Dll'r:i la mO'!1/llj\netutJUllJl1i . 

PROBLEME DE CURĂŢIRE A PICTURI I  ŞI DE CONSOLIDARE A PELICULEI 
DE CULOARE EXFOLIATE. 

vtOREL GRIMALSCHl şi 

Curăţirea p icturii se poate spune că reprezintă una din 
qper:aţi�le 'd�fJi.oiile, rdeo<lJrtece u1e,oo�,tă ·0 IOOJ1'oeJl'ua,re mare a 
atenţiei cît şi îndemînare. 

P.rin pJ.Lsma res'tJaIUtaJ\jor[lllolf, ,oUlfă!ţi'flea P]CDUl1ll IlTIIUIf,a:le ,re
prezintă înlăturarea stratului de murdărie depusă, astfel Încît: 
să nu se rnărească deloc gradul de uzură existent al operei . 
D upă principiile cele mai modeme ale şcolii de restaurare de 
I a Roma, ,oondusă de Plalo,lo Mor,a, 'r,estaJuTat.or:\.lll , În:aiunt,e de :a 
efectua această operaţie, trebuie să fie bine iniţiat în detal i i  
tehnice, astfel încît intervenţia sa ,  delicată ş i  atentă, sa nu  
altereze odată în plus moştenirea picturală lăsată de  înain
taşi. Cel care restaurează cîştigă dacă cunoaşte personal mo
dul În care s'e execută astăzi o frescă şi bineinţeles că tre
buie să ştie foarte bine cum se făcea şi Înainte. Documentele 
lăsate de (:Iej Vlechi dÎ't .Şti aj!1;lJli.2'JeLe mi,11IU1ţQoase de bborator 
îi arată p�ctomlui restaurator cum a fost făcută fresca (teh
nica, pigmwţi.i, etapele), fapt care ili dă prilejul să acţio
neze în acord cu peretele. 

De exemplu, la Humor s-a ştiut că albastrul (azurit) era 
p us de pictorii medievali pe un strat de negru de cărbune, 
intil�s a fresco, pentru a-i da mai multă consistenţă şi in
tensJtate. 

Din anumite motive, părţile colorate cu albastru au 
zone Ide p'alr 'a f,j murdare; de fapt aJoolo, ,a'lJur1uUlI 'est,e 'că:ZJUt 
I.ă,s�:nd 'să se vadă 'sll'p.o:nllll l1Je,gtl1u, 'Peste ICa,re ,s-a depus str,atul 
de praf ş i  fum . Dacă restauratorii nu ar fi ştiut de la  bun 
�nc�ut acest lucru, ar fi insistat prea muJlt l,a curăţirea a1ce
lor zone şi ar fi deteriorat pictura. 

Cun()Jsoî'11Id!ll�se, din dOlQl�mentelJe epocii şi anall�zele de la
borator, amănuntele amuntite s-a putut face cu adevărat o cu
răţire metodică şi şti inţifică a peretelui ,  eliminîndu-se perico
lele intervenţi i lor inutile. 

Un alt aspect, de care trebuie să se ţină seama, este cel 
al structurii peretelui. Acesta este făcut din bolovani şi că
rămizi, cu il11ulue neregularităţi de profil ,  fresca, de multe 
ori, fiind pusă direct pe zid, fără tencuială şi ca atare posedă 
diferite grosimi.  Alteori, cÎlţi,i şi paiele tăiate se adună În 
ghemuri ieşind în afară. De aceea sînt părţi unde pigmentul 
a aderat solid pe var şi părţi cu aderenţe mai slabe. De acest 
fapt s-a �inlUt s,eama !şi tl1IU :s-a 1�\1ISlistJart aloolo, 'Ulnde pri,n oio-
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cănire, se auzea că însăşi fresca era subţire şi nelipită de 
vîrf urile rotunde ale bolovanilor. 

S-a constatat, in urma observaţiilor ş i  analizelor, că grop
niţa bisericii Humor trebuia curăţată de un strat gros de praf 
ş i  fum, depus în timp pe registrele de sus, iar mai jos de 
picăturile şi scursurile de ceară şi de grăs�mea provenită de 
la cojoacele săteni lor ce s-au sprij init de zidul p ictat. La. 
acestea se adăugau găuri mici şi mari pline cu insecte şi ouă
le lor. 

După ce s-a făcut documentarea prin probe de laborator, 
fotog,na:fii de ,an:sallnb1u IŞli detatlj\u, ,s .... au propus mi j.loacde şi 
metodele de curăţire : 

curăţirea mecanică cu guma obişnuită şi cea moale; 
- spălarea murdăriei cu talmpoane de apă curată ; 
- spălarea prin tamponare cu soluţii de amoniac sau 

alcool, concentraţie 2-40/0 ; 
- decaparea picăturilor ,de ceară şi degresarea zonelor 

cu soluţii de xilen sau alcool, concentraţie 2-4%; 
- curăţirea cu beţişoare cu vată umezi te  cu alcool a. 

găurilor cu insecte ; 
- controlul permanent prin compararea cu fotografia 

luată inainte de restaurare, pentru a nu adăuga stricăCIUni . 
S-a propus fixarea, cu a jutorul caseinei incolore sau a para-
1 0idului, a zonelor exfowate sau în pericol. de coji re. S-a 
insistat să fie cît mai puţin folosită curăţ,irea chimică, deoa
rece încă nu p re'lJintă garanţii suficiente, nici pentru şcoLile 
de restaurare cu tradiţie, şi s-a stabil:it să se păstreze totUŞI 
patina căpătată de pictură, el i n�in1nd numai linsistenţele ce' 
ar �mbîcsi culoarea. 

în ceea ce priveşte curăţirea, am observat cîteva grada't;; 
În d:i ficultatea operaţiei . Astfel, au fost scene unde curăţirea 
l1JU a in.tJÎlmpin,at pledici, dlUcflul desIfăşurtn:du-'sle mall uşor, şi 
scene cu un pronunţat caracter de dificultate ce atrăgea după 
sine maxima atenţie  şi undemÎnare. 

Exemple de scene Irai uşor de curăţat: 
- Soborul Arhanghelilor ( fig. 1 ,  2), şi A rhanf!;hehtl 

Mihail şi Isus Navni ( fi g. 3,4) .  Aici pigmenţii au aderenţa 
bună în general şi ca atare operaţiunile de curăţire s-au ,des
făşurat mai uşor. 
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Cele două scene s-au cură�at pe zone mic i  d reptunghiul a re, 
bine delimitate, mai întîi cu o gUly,ă şi apoi,  acolo unde a 
f<ost nevOliJe, ou ,tJaJlupo:ane ,de ,aJpă ourată. S->Cl ob�leIvat că, la  
p ăhurea pe'fet.etl.u� O Ul  tam:po,aJ11e cu apă, cuaoMlea verde se  al

beşne puţin .  Da'dă 'se au!făţă Iflilumai 'cu �Ul11ia ,sau ou guma 
după ce s-a făcut o singură umezire cu o vată stoarsă bine, 
culQarea rămîne mai vie  şi mai proaspătă. Feţele şi mîin,i'le 
personajelor au fost lăsate la urrr ă (culoarea lor a fost pusă 
a secco şi ,111U <lJderă bliJ1le) şi Icur;ă�ate ,ou laj'LI'Do:r'll1 g,umelor 
ascuţite şi tampoanelor mici de vată �nfăşurate pe beţişoare. 
Zonele de exfol ieri au fost ocolite cu aten�ie şi răbdare, iar  
l a  conturul negru nu s-a int ervenit prea mult deoarece negrul 
a fost pus pe uscat şi nu este binc aderat la  suport.  Urmele 
de la condensare n efi ind  p rea pronunţate după curăţi re s-au 
i ntegrat în mod f.iresc ton u l ui local pe care stăteau. 

Scene <cu g,rad măr:it Ide di,fi'cultate: 
- Arhanghehd Mihail şi falSI-ti prooroc Balaam, SI. Ev

fimia, Mitrodora, Marina şi Minodora, Tabloul  funerar cu 
Aua:sDa:sia Hubuiog, Fecioara şi PrunCI-ti. 

A'ce te 'scene sÎm si tuate pe p art:ea norld ică a gropnJţel şi 
prin aceasta se explică !1Iumeroasele deteriorăr,i lăsate de p i că
turi le  de Iconden,sare. Aceste p.icături au spălat parţial stra-

7 
tul de fum şi praf, însă au decolorat contrastant şi culorii'e, 
slăbindu-Ie rezistenţa. Tabloul  votiv 'cu Anastasia (fig. 5 ,  6) ,  
Lmaginea SE. Mitrodora (f ig .  7 ,8) ,  Marina şi  Minodora au 
în partea de jos pictura ştearsă de frecarea cojoacelor .săte
ni lor, Jnsă şi urme de gră's ime, care au fost curăţate cu xilen 
pe zone del i m,i,tate, după ,care I$-a spălat cu multă apă. 

Tot în partea de  jos, re�pectivele Iplitturi  au foarte multe 
co j i turi de pel icu lă, găuri şi iscălituri zgîrci'ave . Acestea au  
îngreunat 'curăţir,ea, gume1e as,cuţite trebu.in d  să ocolească fie
ca-r,e ruptură a peLiculei ,de ,culoare pentru a nu mări dete
ri răâk 

Tronul Fecioarei, din tabloul votiv cu Ana,stasia, f i ind 
degradat �n p ropoIţi,e de 800/0, a fost curăţat cu radierea as'cu
ţită numai unde peli'cula era r,ezistentă. Locurile cu pelicula 
<:ăzută, dar m urdare, nu s-au ,curăţat, pentru a nu obosi fresca 
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din j ur ş i  a n u  obţine zone stridente Ide alb al  varului .  în 
z.ona tronuhLi s-a încer,cat Ifixarea pel iculei, ce se l ua pe
glumă �uJb formă de gral11JLV1,e fine, 'ou par,al<o�cl în x.i.len 2% 
şi ,apoi s-a 'continuat curăţirea p e  p orţiuni mici,  dej a  fixate" 
pemru a ,diminua î-n ,f,inal  d1ferenţele mari de ton. Urmele 
de cea'l"ă Ide la alcelaşi tablou au fost Idecapate mai 'Intii CUl 
bisturiul ş i  a:poi şters'e ,cu xi l,en şi tamponate cu multă apa. în 
Z'on ele ar-s'e de l umînare ,curăţirea s-a fă.cut pînă cînd pe tam
pon a a!părut o tentă ma,ronie care nu  este alnceva dedt 
culoarea arsă. Drep t  ,urmar'c 11U s-a rr. ai insi stat. Tabloul 
Arhanghehtll-ti Mihail şi falsul prooroc Balaam, în j'Ulmătatea 
dreaptă, a fost curăţit 'la pr ima l11Jină de specialiştii ,străini, 
însă urmele petdor dc condensare rămăseseră în con tinu are 
ev�dente. S-a IÎI1JCerca't unificar,ea tonul u i  pe zild ul ,di n  fundal,. 
colorat ou grj ,  Însă ,cu mari eforturi. S-a jnsi'stat m ult 'CUl 
guma a's'cuţită, Ir ergii'nd pe srriurile pel1sulaţic.i şi ocol,ind COI1-
dwsurile,  pC1licula permiţ1Îl1Jd tatonări le  prin aderel1ţa solidă. 
S-au folosit,  pe zone mici,  de:iÎmi tate 'exact ş,i notate în f.i.şă, 
pel1lDfiU oompaIr,a.ţÎ'e, :şi s.ol,uţlÎ i de alcool şi a:noni<lJC î,n ooncen
traţie 2%. în paftlea de jos a gro pniţei, unde p ilctura a fost 
ştearsă de fre,carea hainelor, ,cul oarea are aspect de smalţ. 
A'colo nu  s-a .interven it  p rea mul t păsrrîndu-se şi patina. 
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Seene 'ou grad -foarte mare de Idifi.cultate ,în curăţire aUI 
fo'st : 

- M immea din H onia, Falsa tăiere a capului lui David,. 
orna'mentul Horal l a  uşa spre tainiţă şi ornamentul Horal la. 
uşa spre nao's . 

Tab'loul  Minunea din [-[onia (fig. 9, 1 0) a fost difici l  de' 
curăţat deoarece 'stratul de praf şi fum stătea pe o pel iculă. 
de cu10are sbbă, ce nu a permis apăsarea gumei ş,i foarre· 
p uţin tamponar,ea cu apă. Am constatat ,că singura ,curăţire
po's.iJb i lă est,e tamponarea ,cu vată ,svoarsă, pe porţiun;j mici" 
şi intervenţlÎa imediată ou guma a�cuţită. în  f.elu l  aoesta se' 
�l1Imuia n umai stratul de m urdărie, iar apa, neaj ungincl la. 
pel i'culă,  n u-i ,slăbea şi mai  m ult rezistenţa. Pe lîngă acestea,. 
numeroase condensuri au ata,cat pel icula IdeoollQdnd pigmentuJ. 
faţă de cd iniţial 'şi slălbinclu-i rezi,snenţa. Pe a,cest motiv� 
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condensurile nu au fost a'ti'l1lse de ,gumă fciind ocolite cu mare 
gr�jă. Simpla ,ştergere cu C\Jpă ,şi lşnerg;e,rea 'cu guma ar fi 
lăsa't in locul lor petele a�be ale varului, fără 'Oli'loare. Astf,el, 
s-a ,curăţat arlhiteclmra ,cdoută cu gri, ca'sa roz, a,ripile arhan
ghelulun, hainde �i rfeţde rpel'lsonaJjellQf. La fel de diGcilă 1n 
curăţare s-a prezentat şi scena Falsa tăiere a capului lui Da
vid, hes'Că de pe 'Pel'e�erle de nord, plină de conden�uri puter
nia şi peticulă exf'o,liată. ,Lucrul la ,a'c,eaJstă imagine fus,ese 
început CLI un an înainte Ide �pecia'l ilştj,i I$tTăi11iÎ, [11 colţul din 
stînga 'SU's, iar noi l-am continuat urmind metoda expusă 
A • 
ma In te. 

E)Qfoheri'le din condensLlri au fost la rfe1 ocolite, iar 
aSluJPIfla ,oulmii g;I1i-V1erZJUÎ d.iJ1 fundal, a draperniIor şi ,a f'eţdor, 
nu s-a l!11sÎ's'tat deoC\Jfece peliculla ex'foliază ,in granule f.oarte 
fine. Cu Toate că ,stratul de .fum şi praf a f.OSt �nlăturat, 
zonele amintite 'conti'nuau să rămJÎnă foarte pătC\!te. Pentf.L1 a 
�miP;Îedioa eXifolllÎlerea 'in conuinuar,e ,a feţ'ellor şi IIl1IÎliniJ.or s-a 
fixa:t 'un paraloi'd H. 72-2% ,în xilen. Tronul, nep'ermlÎţÎnd 
deClÎt 'o 'slaibă ,curăţire, 's-a 'tamponat o parte c'l.1 parabid, iar 
pen:Vl1U aompaT'aJţÎ!e, 'o altă 'p\Cllfltle şIÎ 'ou ,oa:5'eIÎ,nă 1Î1)IC,o,loITă. După 
fixare, s-a [ncer,cat o UlşoC\Jră curăţir'e mecan�că, care a dat 
reZlu1ta't:e {zonele ,Sînt notate iîn If�şa de restaurare �,i in rel.e
v'eul general a'l gropnjţ'ei) . .ornamentul floral de deasupr a  
U'şii :spr,e tain�ţă prez'enta a'celeaşi di'ficuhăţi ; e l  a flQst 'cură
ţat după acel,earşi principii .  S-a ,curăţa't, dllJpă s'enlsu l  desenu
l ui, 'f ără jnsi'stenţe, ,şi ,s-a folO'&i,t, de două o.ri, 1n zona peta
leLor, spre ,fixare, ca:seina incoloră. Foarte mari gr,eută ţi am 
înllrmp.inat la chenarul decoratÎ'v rfloral :din juru:l ,uşii spre 
naos (fig. 1 1) PorţilU1ea era îmbîcsită de fum ,şi praf, cu 
pelicula coj.ilta, exf'oliată ,şi arsă ,�n proporţie mare. în a'ceastă 
situaţie, prin dis'cuţi[ 's-a hO'tărrÎt o 'singură innerv,enţie meca
nică cu guma a's'ouţită, urmăr.indu-se maxima ,curăţire prin 
dt mai puţine apă'să,r i  asupra per,ete1ui .  S-a �ncercat, În zone 
delimitate, fixarea pehcule.i ,cu ,paraloid, dar arcesta ,fixa şi 
murdăria �ngreunJtll'd curăţ,irea. Ca atare, s-a 'cont:Înuat cu 
menO'da ,gumei ascuţit:e, 'ce ocoleşte fiecare ,coji,tură, exfo; ierea 
cu'lor.ij arse mer�înd pe 'se!1l�ul desenului şi pensulaţÎ!ei. S-a 
OO<flIsi derat neindica'tă o a dO'ua ănterveniUe. 

Litere'le insc,ripţii:lor din gropmţa bisericii Humor au fost 
curăţat,e pe dnd, rfie.care cu ajutoru'l beţ�şo.rulu:i cu vată ume
zită şi a gumei a,s,ouţiue, l'espectJÎndu-se sen'su l  1.in.ii'loL în fi
nal, am p utea aJdăuga observ,aţi[le .ob�inute a'SL1ipra felului 

10 

cum s-au ,conservat culorile ,din r,egrsvrele curăţa�e de noi. 
Se şci,e că meşterii vedhi ,�şi p.repC\Jra'l.1 culmile ,În ukele, în 
cantită'ţi mai 'mari, pentru a le 'folosi peste tot Şli a păstra 
aSitlfel un.iualt,ea. Unell.e Iau f,O's,t puse 'pe 'umed şi au aJderat 
mai bine, altele pe uscat, dÎnd Ilu'crul ,se 'te'fmina �i 6n ,con,se
cinţă, au taJdreIT'en�ă ma.i :s1abă. 

\i':erdele folO'sit pentru sol ,este mai rezist'ent ,şi bine con
servat, iar Ipet:ele �nohise se 'da!t.o.r,ează S'LlIJ?ortului �J:�gru care 
traH'spar,e 'din dnd �n dnd. El permite oncum ,curaţI,rea. 

A'�ba'strul (azurit) If'olO'sit pentTU cer urmează verdelui ca 
r,ezi:stenţă, dar a ,fIO'St mai mult nlîncat Ide negrul de fond, 
car,e :îi slăbeşte 'vilva,citatea iniţlială, d1ndu-i nuanţe de gri 
allbăstrui. 

CuIoarea gri, follO'sită 'la ornament'l.1l arcurilor şi zÎ!durtile 
clă:dirilor de fundal, este atacată ,oel .mai mult de cOl1'densuri, 
ce o fa,c 'să s,e deschidă 1(:011.al (f'oarne ImuLt şi să exfolieze 
deseori. 

Culoa'fea 'Ocru, folosită .ca fond  Ja c1ă,diri IŞÎ draperi,i, este 
cea mai deteriorată, atît prin condensuri cît şi datorită 
aderenţei slabe. Nu permite interveniţi a cu tampoane umede, 
că'ci eXifoliază pe tampon în gran'1.lle 'fine. După curăţire, zo
nele aJceste.i culori rămlîn cde 'mai pătC\!te, mur:da'fe. 

Cu!loarea .roşu Iînchis {ocru ,roşu), Ifollos,ită la acoperj,şuri şi 
draperii, es'te, după ocru, ,cea mai p uţin rezistentă. A'fe nume
roa'se condensuni .Şii exfoliază pe toată suprafaţa �n paHicule 
foarte mă'rume. La rfel nu r,ezi's,tă .la spălarea cu apă, indicată 
fiind rfolos.Îrea gume.i, rfie pe uscat, f.ie după 'o s,ingură ume
zire cu ,vată ,stoa,rsă. 

Ocru'! v,erzui, pus pe f,eţe'le personajelor peste tonul În
chis ,all caIlna:ţ:Î'ei, este de aSlell11lel1Jea ,flOarte lpiuţin 'revisrtent şi 
exfoliant. La Ifel e ind�cată 'guma cu 'V1îrf, după o uşoară 
umezir,e, pem,ru curăvire. 

Ro'şul cinalbru, folo'sit la ,draJper.ii, este .o culoar,e bjne 
conservată 'şi rezistentă ; 'ea a permis ,foJosirea tuturor lThlJ-
10C\Jcdor de �)U'răţi'f,e. 

F,eţele, mîinile şi picioarele personajelor pictate pe per,e
tele ,de nord - 'cel mai expus ,intemperi1lor - au pelicula 
de cu'loare cea mai deterimMă. în ,genera'I, curăţirea picturii 
la gropniţa b i'ser.icii Humor făcută ,de ,către pr.ima echipă 
de 'restallJ,fa:tori f'Om�ni a avut 'ca principiu pă'strarea patinei 
căpătată de fr.es,că ,În timp �i e�cluder,ea tuburor pos�bil,ităţil'or 
de :tmMcsire a peretelui. 
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PROBLEME DE CERCETARE IN PROCESUL DE RESTAURARE 

___________________________ MATEI LĂZĂRESCU ________________________ ___ 

încerc mai intii Isă defmesc, pe scurt, .sir.ua,ţia ,şi structura 
accivătăţJii r,estauratorului in bţa 'Picllur,ii  mura'le ,<lisupra <Că
reia IUOl',ează. 

Situaţia practi,că e determina:tă de vOllumul mare de lucru 
pe ca:re-l cere J'unerea lin valoare a· unei ,rupTa/feţe relati'� 
mici de pictura;  timpUiI �ndelungat de contalct ,cu o zona 
resuin�ă a operei ,are ca ef,ect 'O ,acumula'l"e fQarte mare de 
informaţii, a.ş spune o ămpregnare a ,celui ,care lu'crează ou 
date1e ,caucterist,i,ce 'Operei. ŢinJind 'seama că .se lucrează ,in 
eompă 'Şi de faptul ca fiecare IinJdivild e �ndinat Isă 'Observe 
cu ,acuitate maximă un anumit tip de dare, e dar că reZiul
tatele dhservaviei unei echipe v'Or ,oonstillw o. apropier,e foarte 
amplă de opera respectivă. 

Structura ,a.crti,v�tăţii r,estauranorului ,e ,caracterizată de suc
cesiunea unor operaţii :  oIbservaţie ; reflecţJi,e;  decizlie; ,a'cţiune; 
din nou 'Observaţie. Beinecuil'O'S'Cuta variabilitate a tehnicii şi 
stării de 'conservar,e a piollur,ii de ,la un m'Onument la altul, 
în caldrul aoeluia;şi monument, sau chiar al acel.eia<Şi scene, 
are drept ,consecinţă nooeslita!tea unei 'SUIpleţi ,conştiente a 
tehneicLi de r,es'taurare. A<ceastă supl,eţe e asigurată de activi
tatea de dbSierva;ţ�e lşi ,certeta:!le permanent,ă ,a olb�'eCitluJ.iUi a;oţ!Îu
nii 'Şi a elfectel<o.r acţ�unii a:supra olbi,ectului. 

Iată a'cum 'O enumerare, bazată Ipe  eX'perinţa no.a,stră .de 
lucru, la ,Humor, prin care nu .încercăm să ,epuizăm dome
niul, ,oi doar .să sU!gerăm cantitatea ma're de inf.ormaţii cu 
care 'vine ,in .contact r,esotaluratQru'l in observarea, lin pafICur.ge
r,ea lsupraf,eţei de lucru, ,centimetru cu centimetru: 

- I n  loe priveşte tencuiala de frescă (.SIU.p'olrlJUl p�ciUurj,i) se 
pot urmări jonCţ,iuni1e provenind din ap1i<carea ei �n etape ; 
se p ot COIJistata suprap'uneri 'sau 1nca,strări de ,tencuială, ,cu 
repi'ctăr,i ;  tra'tări diferenţiate pe reg;iu11lÎ aJle 'stratului suport 
(mă ref,er Mci la sdivisiri suplimentare) etc. 

- Desenul pregătitor al picturii, ap'li'cat cu pensula cu 
pigment lşi viziJb,il numai <În ,cazul ,degradări!i şi dispariţiei 
stratului fin,al .de pictură 'care-'1 aooper,ea;  desenul jntermewar 
executat prin apăsar,e uşoară pe 'tenc.uiala proalSpătă şi lfăH1a's 
vizvbil lin lumină orientată oblic spre suprafa'ţa picturii. 

- Pictura propriu-zisă. Se pot observa ,ai,cei : suprapune
r,ea unor ,stratur,i de cul'Orei dif'erite; pensulaţia;  încărcar,ea 
plană, netedă Isau in relief, Itmpăstar,ea ,suprafeţei ; event1Jal 
Si1ll.lrtliri diferă,te pe p:oil"ţJill\JllIi ; de asemenea, 1<I)�pecre diferi,te ,ale 
a,ceIora;şi pigmenţi in funqie .de pozi'ţia lo.r 'Pe per,ete, mai 
mult sau mali puţin favorabilă degradărilor ; rezistenţe dife
rit,e ale pelicuIei de 'culoare, de la ,pjgment la pigment, <În 
timpul cur ăţIÎ rii enc. 

Co:nobodIl'd, !individual şIi tn rdis'Ouţii, dat,e1le ,cerc.eta'ru res
tauratorului .şi ,oele ale investigaţiilor şi ,anali�elor de labo
rator, se darioflică tehniica ,execuţiei pj'cturii, de'vine posibila 
al,egerea celor m ai potfÎivi�e pf'Oocedee de 'conservare şi r'es
tau'rare;  .de a'semenea, modificar,ea, ameliorarea lor fină, con
tinuă, p�nă la punctul optim. 

La fel, ounoaşterea f'oarte Iserioa:să a ,stilului de lucru al 
p ictorului şi a stilului pi,ctur�i ,ca operă de artă, - ounoaş
ter'e pe Icare Q văd ca rezuiltat al ,colaborării fireşti, in echipă, 
a Ir,estauratoQr,ilor ,cu istoricii de artă - va duce evident la 
o metodologie şIi un stil dh mru ,adecvat al restaurării, la 
decizii pe dt p osăb�1 ,, �n.ă[l:n:t(tul" s,ci1u1ui piotulfli.i, nu d inaf ar a 
lui. 

Comparar'ea datellQf ,de observaţie directă lşi amănunţită 
a,supra pieuurii cu textele ramase privind tehnica de execu
ţ,i,e şi cu erminiile, �a ,şi 'compararea cu ahe pi,cturi ,apro.piate 
ca Slti<l, va dUlce, pe de 'O palI'ore, Ja conld1uzi,i ,in mstoria MlteÎ 
şi culturii, pe de aha, la '0 orientare din -ce �n rc,e maă justă 
şi mai up.idă lin ,cer,cetare �n vederea restau.rărlii ahQr monu
mente. 

In seIl'sul ,celor afirmate mai inainte. pr.ezint a,eum p entru 
ex'emplificare, 'oiteva din dbservaţii'l,e apărute lin timpul lu
'crului, pe o por�iune, ofoarte redusă, din pi,ctura de la Hu-
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mor, seituată pe p eretele de vest a:l gro.pniţei, intre uşa spre 
pro.nJaos şi cea a tain'ilvei (fig. 1 ) .  

Desenul a fost executat probaJbil lin trei etape. Prima, pe 
ca,re nu ,a.m puuut-ro ICOni$,talta d�r,eot, le CJea ,a deselllllllui iniţial 
cu penlSula, care a Smpărţit spaţiul scenei, a fixat ptopoqi.ile 
şi poziţiiLe personajelor etc. A doua faza poate fi observată 
de apr.oape şIi in lumină obli,că ; ea ,cQnstă din citeva linÎli 
discr,ete, 'Obţinute prin apăsare cu un v;irJ nu prea ascuţit pe 
fr'esca proa,spătă. A'ceste linii  se situează, in 'sp'ecial, în zonele 
cos'tumelor de culo.are inahirsă şi au un traseu foarte apropiat 
cu cel al ,outdor, pictat,e apoi, ,ale veşmil11'elor. D estina,ţia 
a'C'estiUl desen el"1a, laşa ,cum laJfaltă P. Mora şi P. Prhilrippo't, de 
a pa'stra vizibil ,  prin incizie, desenul-'sohiţă ,iniţial al cutelor, 
după alooperir,ea a'oestuia cu culo'area de ba:ză a zonei lfespec
tive. Desenul Idin faza a treia, să-i ,spunem final, se Is,ituează 
in 1lÎmp după ap1.iearle.a IOLv10m,i ['11 z,ol1de ,dcl1tnÎltate de r,epre
zentarea scenei lşi constituie dştigul �n precizie .şi expresie 
al ,formei, .in 'etapa ultimă a pj'Nurii. E eX'ecutat lin general 
ou o pensulă S1upIă, plUluî:nJd Jă:sa o uI1mă ou gil"o:simea vairti.ind 
intre .aproximat�v 2 rşi 1 2  mm cu eX'cepţia unor liniei subţiri 
tuse .prQbaJbi'l cu 'O pel1lsulă foame lin gustă, prlezente la figuri, 
mJiini şi un,eori la 'Oostum, unde �n'slo�esc conturul desohiderilor 
maforiol1ului. O a treia pensulă par'e 'să fi fo:st folosită la 
tra'sarea unor linii de Igrosime aJproximatÎv ,constantă: ce'le 
care delimit,ează .scena .spr,e banda roşie �nconjurătoar'e, 'co.n
tur,lil aureolelor, ,conturul ,a'rcadelor, delimitarea aimpului verde 
de cerul allbaJstru. 

Execuţia acest'ui des,en finalI pare rapidă, e foa'rte ,abiIă 
şi presupune o experienţă foarte vastă do,vedită .de marea 
ca;palcitate a liniei ,de a rep'reZienta 'forma prin traseul şi 
s,chimbările ei de .gwsime. Desenul e foarte liher, are un r!itm 
nervos şi fin, mai abstrraJct la reprezentarea Sfintei Sofia, rea
l izează o des,criere mai molcomă a .formei la rleprezentarea' 
Sfintei Haxicinia. Această dăferenţier,e eorespun'de culorilo.r şi 
poziţiilor, deci tip ur.i1or perlsonajdor. Atitudinii ceva mai di
namice a Sfintei Sofua Iii ,cor,espunde un sistem de cute ale 
oo:stumuhliÎ sugerat prin Lini,i numeroase, alpropiate rin grupe 
de c'ite 3-4, din ,care una e aooentuată .şi in ,car,e lungimea 
şi ga"roslÎmea lsint �neogal,e, ocma:cJtlenu[ generalI f,�i'l1:d ap'fOIape ,reeti
liniar, cu mici schimbări de direcţie. Ritmul aoestor grupaje 
de linii e foarte rapid, decis, impresia fiind aproape de pic
tură gestuală. Curajul ,coiStumului Sfintei Haritinia e realizat 
din 'linLi ceva mai curbe, ,care tind să descrie ,forma prin p ara
lele la con'tururei, ,ca undele la marginea unui lac Impresia e 
mai bHndă, de mişcare ceva mai lentă, ,de materiaEtate ma.i 
pronunţată, mai grea. 

Des'enu'l figurilor şi miinillor 'e fin şi prec:is, oarecum st,e
reotip, 'ca ro'stirea unui t,ext cunoscut perfect, aproape fără 
impro'Viza1Jie lin tonul vQrbiri.i .  în s'cena aceasta sint pre
zente două din cete trei-patru poziţii fixe în care sint repr,e
zentate toate ,sfrill'tlde ultimului reg�stru figural al gropniţei. 
De r'emar,cat mina dreaptă a Sfintei Sofia, ,care are un desen 
deosebit rde f'rumos, 'in ,ce priveşte proporţiile, fineţea liniei 
şIi expLresia mi'şcărLi aJfouiite ,a degetelor. 

Analizînd ansamblul 'soenei, observăm astfd compoziţia 
ei 'wn zone cu 'lJipuri diferite de desen: zone ,de precizie cano
năcă ,şi .lipsă de ;Î'mpro'vizavie, calme şi stereotipe (figuri, miini) ; 
2':one .agitaote de un desen put,ernei'c, ritmic, apropiat de cel 
gestual şi in acelaşi cimp bine ,c:oordonat, in vederea expr,esiei 
formei pe Icare o reprezintă (,cutajul costumetor) ; o zonă de 
trallare l,ilberă în.tr ... o r111ol1ortÎ,tmie 'cu plăJollir,e ne.reg!uLatrti r.ăţj (PIGl
vimentul) ; aureolele ,şi arcuril,e arhitecturale, trasate probabil 
cu compasul, au o r,i,goare curbă şi 'Oarecum hipnotică (de tip 
oohi-iris-pupiIă) ; !s'câsul f-oarte precis, dar, r,egu'lat, totuşi cu 
i l1if'lex:iuni elastice (,calde) alle liniei creează şi el o zonă aparte, 
m ică, dar importantă prin sistemul ei de s,emnifeicare wferit; 
În sf.trşit, zonele fondu'lui, c1mp şi cer, ISÎnt simple, calme ,�,i 
separate printr-o unjcă l ini,e dreaptă, o.rizontală. Ansamblul 
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are un a'spect eohilibrat prun contrabalansarea acestor zone 
de desen dilferit, dar cu caf'act,ere c'Omune. Compoz.iţia eLin 
zone diiferit'e ,şi îruudit'e ale ,desenului, poate fi f'Ormula'tă 
astfel : m u�ţimea A ar,e elemente !Comune şi diferite cu mUllţi
mea B, care are alte demente comune ,şi diferite cu m ulţi
mea re şi aşa mai departe, eXiprimare �n eare A, iB ,şi C sînt 
mulţJimiloe ale ,căror demente '�int ,caracterele desenului in zone 
cLifrer1ne. De emmpwu: Zlonă agi,t<lltă Il1itmic aurb, compa
rată 'cu zonă agitată r.itmÎ<c drept ,<elementul diJerit), ,ambele 
r,eaEza.te !CIU JJJni i  de gms.lme �cLentică (d,emenuul loo'mwn) -
co,stumul comparat ,cu pavimentul ; sau: zonă de l ini i  curbe 
neregulate şi zonă de Enii  curbe perfect regulate ellc. 

în apLicarea şi distdbuirea cul'Or,i l'Or am 'constatat urmă
toarde: culorile finale (perrfect v,izilbile) �nt suprapuse sis
tematic unor culori iniţiale (inrviziJbile ca atare în mod nor
mal) : asvfel, ,allba'strul (cer) suprapus negru1lui, verdele ma:la
hit (oîmp) Isuprapus negr,ului sau griului, roşuI S'Uprapus unui 
o,cru etc. ,A,ceste suprapuner� modi'fică p uţin Idar preţios nuan
ţa 'şi mater.ialitatea culorii finale :  avbastrul şi v,erdele devin 
mai reci rş� mai profun!de, v'erdele malahit dif,erenţilindu-se 
şi mai marcat de verdele de păllunt-teros, cald, grizat ; roşul 
indhis de'Vine mai calIrd, rC1Jw,ant (costum),  roşul des.ohi s  mai 
ca1'd, puternic, străJ.uciwr (banlda limiltă intre ,scene) etc. A,cest 
tip ,de lucru, 1n apti1carea pigmenţilor, duce l a  o ,situaţie 
avantajoa'să in două dir'ecţi i :  pe ,de o parte, supra:puner,ea 
sistematică, regulată, în oe priv,eşre unele cU'lori (citate mai 
sus) 'conferă picturd.i o unita:te ,cromatică de bază, pe de altă 
parte, atunci dnd e nevoie, e posibilă lărgirea gamei , prin 
suprapunerea aoeleiaşi culori finale ,unor alte cul ori inţiale, 
fapt 'care Id uce l a  diferenţe f.ine, preţioase. 

Un ah tip Ide SLUprapuneri poate fi obs,er'vat la figur.i i 
mîini ;  cu 'O pel1Jsrulă foarte sulb�ire, C1J U  ['Ost trasate haşuri,  
pentru marcarea părţilo.r luminat,e 'şi Ideci a volumulu!Î. Cu
loarea harşurilor lin acest caz e albă, l in i i le ,sînt fine, uşor 
curbe ,şi prin amestec optic cu ocr'ul roz, pe care se suprapun, 
dau un  roz subti l ,  ,Într-un !Fin degradeu.  

Un al treilea gen de suprapunefLi - În t,îLnit în zona 
pavimentului -, 'acesta fără i ntenţie expresivă, se  manifestă 
pri n  rea1irzarea unei p orţiuni a scenei p�nă la aspectul final, 
porţiunea fiinld arpoi acoper'i,tă par ţi aiI de pi'ctarea unei alte 
repfiez'e!1ltăni ; în scena an<lJlimitJă p i,c1Jurna persona jelor -a 
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Fig. 2, St udiu  de pensulaţie, În lumină razantă. 

făcut d upă şi pest'e pictarea pavimen tu lu i .  ExplicaI\lia pare să 
fie succesiunea normală a etapelor p icturii,  lîncepînd cu fon
duri, de,coruri, şi  sfurşind cu personajele; de asemenea, d i ,n 
pictarea completă sau aprooape 'completă a pavimentului de
curge independenţa in plasarea - oriunde - a părţii infe
rioare a personajelor, a pjcioarelor, care pot primi a�tfel 
poziţii compuse pe loc, conform cu necesităţile ritmice ale 
execuţi,ei fi,gurioi respectilve, ex'ecuţie unitară în timp ş i  spir i t ;  
in plus  această ind�penldenţă faloe posib i'lă exeCllJţia fondu
rilor, decorulluj şi pa,vrÎmentulu.i de către 'un ah meşter decît 
cel care ex,ecută Ifi,guri le  {personajele) . 

Pen:suJ avia ,se prezintă �,n două tipuri extr,em .de diferite: 
cea a desenului final , de care am mai vorb i,t, destinată �ă 
limiteze, să preci.zeze, să r itmeze .şi 'să lî'mlbogăţească ornamen
taI pata de culoare pe care 'se apLică ; această pensulaţie a.ş 
caracteriza-o ca o'stentativ vizibila. Cealaltă, invizibilă pen
tru privitorul obi şnullt 'şi ca,re apare ,doar �n l umina obJi:că 
sau razantă, este pensul aţia z'Ol1'elm mari de culoare ( fi.g. 2). 
Mişcarr,ea rp.en�lci �n acest IcaZ 'e fo,aNe l�beră şi a'l"e de r,egUJ1ă 
următorul a'spect: o suită de tLJişe l ungi, uneori o 's.ing.ură 
tuşă ,cont inuă, care înconjură suprafaţa reslPectivă, :parallel şi 
al ăturat cu limitele ei, apoi, în ,continuare, umplerea zonei 
cen trale rămase prin mişcări liber,e, a'coperind treptat golu l  
ş i  avînd Î n  general ,o Id�recţie paraldă cu diametrul cel mai 
l ung al formei, pe care se ap'lircă 'cu loarea. iLăţimea per); u lei 
f'OlQ'site e în funcţie de mărimea suprafeţei de aeoperit, chca 
2-3 cm la zonele medi i  (v,eIide-cîmp, costume), maj mare 
la Icer, mai mică la feţe şi m:îini . 

în urma acoperirii rapide a zonelor mari de culoare, l imi
tde rămlîneau în mod necesar i mp reci'se, cu În,căl cări ale de
senullui i niţi.al. Aoeste mărunte neregu1ar,ităţi sînt �n Igeneral 
<1Ioaperite ISeUU e:SI!:OImiPave de QtÎ:niiJle rde cO'nmtr ale desen:uluri 
f�nat 

Nu am să discut în amănunt compoZlţla cr,omatică l a  
Humor, a,ceas'ta ,fiinld o probJ.emă m u l t  prea amplă ş i  nepu
tînd fi tratată deoÎt pe ansa1T1bl ul m0l1'llmentul'l11. Nu fac, 
d in  n'Ou,  dedÎt 'să menţionez oÎteva probleme generale apă
rute �n timpul obselwărji p icturi i .  

Programul ;Î1conogr<1lfic strict, existenţa �ndica<ţiilor şi  ,chiar 
a ,$lchiţclroof 1n e111nimli,i, exool1fţia 1n et<lipe 'rrÎgllJOOl<1l e,  consti
tuie o serie impresionantă de date ,impuse; ne putem 1ntreba 
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atunci, ,ce loc ocupă originaLitatea, per,sona,litatea unui artist, 
sau a unei echipe de ani,şti /În decorar'ea unui monumel1't. 

Există 'Originalitate ,în gest, deci �n fiecare urmă vizibilă 
a pensulei ; de as OOlen ea, ma� ,departe, în reglarea Ifină a 
gesturi'lor, atitudimlor per,sonajelor reprezentate. Ohiar presu
punlÎIlJd sohiţe-model foane preei'se lin erminii, e imposibil de 
exdU's a·ceastă reglare fină, 'care introduce per,sonali,tatea pic
torului. 

D�stribuir'ea ,culorilor lin scenă, lîn registru, în fiecare ,în
căpere şi în sf.îrşit ,în �ntregU'l monumem se face conlf.orm 
cu loeea ,ce aş numi compoziţia prin succesiune. După hotă
rSrea r,epar'tizării scenelor pe pereţi, ,în funcţie de 'recoman
dările erminiei, de caracterirsticile " arhitecturii, după o pro
babilă ildee de ansamblu arsupra dominamelor cromatice, ţi
n�IlJd din nou s'eama de arhitectură lşi de di'stir�buirea luminii 
prin ferestre, p ictorul - sau eoh�pa care ,constinuie un pictor 
mai comp'lex, un meta-piotor - construia ansamblul prin 
pictar·ea �cenă după s'cenă, zi după zi, plÎnă la acoperirea 
întrlegii suprafeţe. Culorile erau deri distr�buite ,confmm unei 
dulb:1.e o,rdin[ : 'CIea ,a 'soonei la Icare se ,mar,a � 'oe,a a 'scenelor 
a!lă�t'U:l'a,te, deJa păJc;t,a,te. De aici lClIp.ar,e posibilm'uatea, penspe,c
ti VIa, de a recunoaşte sltiJrul IUfllui :p�C'tor slalU laI ,ech�pci hlii, alŞa 
cum ,poate f� recunoscut autorul unui discurs după freovenţa 
folosirii ,expr,esiilor de d�feri,te ,categorii, după ".stilul" pro
venind din alăturarea !şi comlpunerea din a'ceste exp.r,esii a 
structurii disou1"su1.ui o( acel arşi lucru e valaJbi'l in muzică şi 
film) . Pictura murală de acest tip a're o putemid comp'0-
nentă temporală, nu numai în perceperea oper,ei lfinite, ci 
esenţială în compunerea ,ei �n timpul realizării. Stillul e.i poate 
fi ars,tfel formulat [n limbaj manematic, iar comparaţiile într,e 
a,nsamMuri de picnură pot căpăta o bază mai obiectivă. 

R,e'venind la problema mal1'xf'estării personalităţii picto
rU'lui, trebuie 'să ne dăm seama 'că ea apare 1n realitate în
tr-un si'stem mai complex: nu poate fi vorba s'eparat de pre
zenţa ei în desen şi în distribuţ�a culorilor, ci impreună, cu 
ap.ariţia unui rezJUltat, în care orig,inalitatiea e r idicată la 

pătrat lşi nu Con:StltUl'e doar suma celor două domenii de ma
niif e'stare. 

în sf,îl1şit, se pot anaJliza relaţiile într,e tipul acesta de  
succesiune de imagini (în realizare ,şi percepere) ş i  arhitec
tura monumentului ş,i urmări var,jaţiile l'Or �n timp, paralel 
cu 'cauzele i'stoIÎ'ce. 

Ceea 'ce am .spus p�nă acum a .urmărit pr'ezentarea, de 
la amănuntul pra.ctic pînă la generaLităţli ,  a unor domenii în 
care observaţia aH ali tică a restaurato.rulul poate aduce date 
noi, contribuind la adincir·ea şi ,s.i:stematizarea pe baze ohiec
tive a cunoa:şterii picturii murale. 

Ating pe �curt, în !final, proMema formaţiei restaurato
rului. Acesta tT,dbui'e să aibă .Q 'f'ormaţie a,rti'stilCă ,şi o serioasă 
practid de creaţie, deoar,ece numai astfel poate :înţdege in
trilm, rdinăunlJ!1U, problemele de ,reaJliz<li!,e a 'operei a:supra că'f,cia 
lucrează. Comp�ementar f'ormaţiei de CI·eator a rest'aurato
rului, .acestuia ii e obligatoriu nee-esar un larg orizont in 
special �n domeniul :Î'storiei .artei ca lşi în celelalte ,ştiinţe 
conex,e restaurăr.Li ; situa!\lia ;in ,e-e priveşte colaborarea cu spe
ciahşt.ii aces'tor şti,inţ'e s·eamănă, a,şa cum s-a mai remarcat, 
cu cea din practica modernă a medi,cinii ; aJceasta abordează 
un pa'cient pe toate domeIliÎile (specialităţile), medicii lUlcdnd 
1n edhipă şi 'ştiind .fiecare, Idin domeniile e-elorlalţi, cit este 
nece:sar pentru a rea!liza sudura irrformaţii'lor şi deciziilor 
intr-un f,ron't de atac perfect oriemat spre oentrul disfunc
ţional al pa'cientului. 

Munca practică a restauratorului nu pOlate fi, in lumina 
celor Ispuse mai înainte, demnă de �rrcredere, decit dUiblată, 
însoţită, de o constantă !activitate ştiinţifică de cerCetare. 

In urma fiecărei acţiuni amp1.e de 'restaura'r,e ,a unui mo
nument, e nu numai neoesar, ci f!Îr'esc şi obligatoriu, să re
zulte un studiu amplu, tinzJînd 'sp re ,epui'zar'ea domeniului, 
operă coleictivă de ,cer,cetare ş,i oonstirtuind un ansamblu de 
date extrem de important in cunoaşterea locului monumentu
lui respectiv in 'istoria artei. 

RESTAURAREA PICTURII PRIVITA PRIN PRISMA ISTORICULUI DE ARTĂ 

AL. EFREMOV 
P'en tru nimeni nu mai este astăzi un secret că restaurar,ea 

este o 'ştiinţă interdisciplinară, că rezultatele ei din ultime'le 
decenii se dartoresc unei conlucrări str,înse întJ.",e mai mulţi 
factori Icare-şi aduc aportul 'fiecare in do meIJJÎul ,�i spelciali
tatea sa. Empirismul in restaurare este astăzi, pe plan mon
dti.aJl, de cLoll11len�ul i,stOlr'ici şi VOlc,ea Iui, dad $le mari fla'ce 'alU
zită din dnd în cînd, est.e ină'buşită ,de re al.i ta,te. Ştiinţa a 
pus la în'dem�na restauratorului in:strumente de lucru care 
i-au schimbat Ta!dical optica şi posibilităţille. Dar, in acelaşi 
timp, l-a pus 6n ['mposihilitat,ea de-a rezolva de unul singur 
- ,orildît de înzestrat ar fi - problemati,ca vastă ce-i stă 
in hţă. R,estaurarorul Ide a'S1tă'Zi nu se poate dispensa de 
oamenii de ştiinţă din d iferite domenii şi di'scipline şi numai 
o colaJborare permanentă 'cu ei poate IStabili diagnosticul şi 
tratamentul ce tr,ebuie aplicat un,ei oper,e Ide artă ameninţată 
de degradare. 

Pr,imre numeroşii Ico'lalborator.i ai restauratorului, ai ace
luia care in ultimă instanţă .aoţionează direct asupra oper'ei, 
se Humără, din motiv,e lesHe de înţeles, !şi istoricul de artă. 
In paginile care ,u rmează nu ne vom refer.i la aportul isto
ri,cului 'de artă la opera .de restaurar,e, despre ,care ar fu poate 
normal să vorbea'�că 'un r,estaurat'Or, ci la foloarsele pe care 
le poate avea preimul, urmărind lucrările de restaurar,e .  

Piecare meserie formează optica şi gîndirea individutui 
care o practică. Ştiinţa a dovedit-o de multă vreme şi nu 
avem de gînd să repeta:m adevăruri spuse ,de psihologi, ei 
doar :să Ile enunţăm pntru aducere ami.nte, neceisară, consi
der,ăm non, �rIl Ica7JuJ de faţă. 

Un .istori.c de artă priveşte opera sub aspecnul 'ei estetic 
general, al 'stilului, compoziţiei, volumelor, emiţ;ind judecăţ,i 
de valoar·e, 'caută să 'surpnindă analogii şi influenţe şi s-o 
încadreze cit mai exa.ct in evoluţia istorică a fenomenului. 
Şi, de c.e n-am recunoaşte-o, de 'e-ele maă multe ori ii s�nt 
străine preocupările asupra IStructurii mat.erialelor şi t.ehnicii 
in car·e a f'Ost executată opera stllldiată. 
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R,estaumtorull, alsltăzi, de ,cele mai multe ori pilctor de for
maţie ('cu toate că pe 'plan mondial se poartă intense diSCUţii 
d<l!că nu ar fi pref,eraJhil - dat ,fiind modul de abordare 
mu1.tidisciplinar al cerc.etării �i metodologia restaurări,i - ,ca 
el să f�·e un ,om de .ştiinţă care să posede şi ouno:ştinţe ,de pic
tură, in cazul nostru), da.r 'cu un or,izonrt lărgit datorită nece
sităţii cunoaşterii problemelor de fizilcă, ohimie, biologie etc. ,  
impuse de gindirea mOldernă în fi('lstaurare, priv,eştie opera din 
ah unghi. El  iflJţelege opera plecind de da structura sa intimă. 
Priveşte ,s'arută.to[ ,supor'nud. lşi 'stl1aJtul pilculIIral pril]l prisma 
ac.eluia care vrea lşi trebuie 'să VaJdă �i să cunoască natura şi 
cauzele deteriorărilor suferite de operă, !Să ştie c.e trebuie să 
ceară oameni10r de ştiinţă cu care colaborează ,şi cu 'care 
să decidă măsurile ,cele maIÎ bune ce trebuie 'luare ,şi ,ce mate
riale trebuie folosirte pentru 'a Isalva opera de artă de degra
dar,e. Desigur, în c.dle de mai sus am avut in v'edere un res
taurator s'pecial:i:st 'care şi-a 1nsuşit CUino.ştinţele .şi şi-a for
mat '�ndirea specifică şi nu un tehnician restaurator, 'care 
este numai un ,abil şi hine cal�ficat executant. 

Expun�nd doar în linii foa�te generaIe cele două unghiuri 
din ,oare privesc opera de artă un restaurato'r şi un istoric 
de artă este inutil să enumerăm ava,ntajde pe care le poate 
avea acesta din mmă dintr-'o colaborare cu restauratoml şi 
imp1icit cu oamenii de lştiinţă. 

A,ceastă introducere, 'lungă �i pr'ea scurtă Sn 'a c.ela'şi timp, 
a fost necesară pentru a se putea înţelege de pe ce poziţii 
se pleacă la latacarea uno.ra dintre problemele relevate de 
restaurarea bisericii de Ia Humor, etapa din an.ul 1 972. 

Ev�dent, c.el mai paJlp.abil av,antaj al ,Î'swriC'UllU� de artă, 
de pe urma colaborăriă cu restauratorul, constă in faptul <::ă 
a:re posihilrim1Jea de la observ,a şi s'vudia pilC'!ura loul'ăţa:tă de 
impurităţile ce impiedică ades'ea vizibiI.itatea intr-atît linoit 
nu se poate distinge ,ioonografia unor scene. Curăţirea ştiinţi
fid, adică egală pe toată suprafaţa pic.tată - a gropniţe,i 
în ,ca'liuJ. nost'l1U - impllÎlcă IlJUimeroa:se lşi c1e1icate ·sondaje, pr'obe 
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�i analize de laborator preala;bi'le, necesare pentru a determina 
rezistenţa la o anume curăţire a diferiţilor p igmenţi ş i  Lianţi, 
1n SICOipuJl IsuaJbiEr,ilÎ iUnlei medii peJntl1U mrreaga 'Supll"IClJf,aţă. Prin 
ac,easta se a junge la 'o curăţire uni,tară şi !Oit rn.a.i apropiaoră de 
aspecru:l 'iniţial oonoeput lşi realizat 'de ,ar.ri'st. 

în gropniÎţa bisericii au fo,st i denciJfi,cate, in timpul res
taurării 'sau după t,erminarea ei, mai mul,te s'cene, cum ar 
f,i de piLdă Minunea de la Chones, altele ,care ni,ci nu se 'cu
no'şteau, cum est,e cazul ,de ex,emplu al soenei Ruga în grădină, 
pla'sată pe o f�şie ingustă sus, pe peretele esti,c al zidului 
scării ce dUlce în tainiţă, Icompoziţie foarte bine ,adCllptată la 
'&p<Lţ.ÎJul ,a,rhUltec:nural oaJre, chin (laJlJiza mUfldăTlÎei, a tr,eout ne
ohser'Vată p1tnă aJOUIn. 

A VIin'd la în'dem�nă o lumină corespunzătoare - s ufi,cient 
de puterni.că, 'ce putea fi folosită lşi l ateral - preoum şi 
schele, ,a,ccesor,i i  de car'e nu se bucură aproape nicioda'tă un 
istoric de artă, existind în plus posiJbilritatea de la discuta pe 
viu opera de artă cu un restaura,uor, .se pot stabili şi deter
mina cu yrecizie ,eventua1ele rd,3!ceri sau restaurări anrnerioare. 

L'Ulc:ra;r:ile de l a  H'l�mOIT iS�'nlt ,fIQa!l"IJe ,intlemesante in 'a1ceslt 
sens şi ne  vom permite să ne oprim ceva mai pe 'lang asupra 
aoestei probleme. 

Tabloul v,o tiv, sau » tabloul funerar" ,  aşa cum îl numeşte 
Sorin Ulea I�ntr-o l ucrare 1 , ce-l reprezintă pe marele logofăt 
Toader BIlJJbuio,g, ouitonm In1:ă'I1ăst,ir,ij, :ZJUgDaJvi t pe perewle SIU
dic al gmpniţei, ne-a atra's de m ultă ,vreme atenţia - şi 
fără îndoială şi altor istorioe.i de ,artă ce s-au ocupat mai 
îndeaproape ,de pi'ctura moldovenească -, datorită unor par
ticularităţi ale acestuia, dar după ştiinţa noastră nimeni nu 
a scris nimic 'despr,e anumite aspecte pe care le pre:z:enta. 
Lucrul este firesc, deoarece acoperit de impur,ită'ţi ,şi curăţat 
anterio,r inegal, nu putea fi cercetat .eLI rezultat,e precise şi nu 
se puteau emite a,firmaţii categorioe. 

Din studiul lui Sorin Ulea, Portretul funerar al lui Ion, 
un fiu necunoscut al lui Petru Rareş, şi datarea ansamblului 
de pictură de la Probota, se poate torage concluzia, p'lasînd 
cele spuse relatÎ'v la portretul lui Toader Bulbuiog �n contex
tul lucrării, că auwrul cons�deră .că Un tablou funerar este 
executat după moartea celui pe care-l reprezintă. în acest 
caz, fără a se :spune ră'spi'cat ,  portretul logofătului 'este con
siderat ca fiind executat după 1 5 39, deci după cel puţin pa
tru ani de la p ictarea bis·eri,cii ( 1535)2. 

Dar să ne �ntoaIcem la  tablou!l v,otiv (fig. 1 ) .  După cură
ţirea egală a suprafeţei sale, a devenit evident Ică auit ima
ginea �ngenunchiată a logofătulcui, oh şi cea a Sfintei Alexan
dra, aflată ,în �pa!)ele său, sînt pi,ctate pe un strat de prepara
ţie mai nou deoît restul pi,cturi i ,  racordarea la acea'sta fund 
net vizibilă. Din pi,etura iniyială s-a pa:srrat o parte din mo
delcul biseri'cii pe care logofătul o -oferă lui Isus şi o parte 
din rotulusul des1fă:şurat. 

De ,asemenea, astăzi se poate v,�dea parţiall şi vechea �n
scr�pţie (fig. 1 ) ,  ce a scăJpat răzu'ielii, pe fondul ,akbastru 
tÎJfi�ţlila;l. SemnlÎfi:oativ eslte lşi ,f:<ljp1Jul că imlbră:călmrun,ue.a şi, în 
special, faţa personajului au f-ost ,concepute şi realizate 1ntr-o 
manieră cu totul deosebită de stilul p.ioeturu din biser.Î,că şi 
chiar de cel al soţiei sa1.e Anastasia, al cărei tablou funerar, 
imagine care datorită iconografrei sal,e are clar acest rIQl, 
es'oe p1a1sa:t pe per,etieJ1e ,de 1l1l0:rd. La IUo:a,ue a:ceslt!ea ,s'e ladaJUgă ŞIÎ 
grafia noii inscr,ipţiri care di,f,eră şi ea  ca duct şi fineţe de 
carac,teru'l altor i 11'sQripţii originale din ibiserică . p.entru a fi 
ch mai -obiectivi, este necesar să ,a,dăugăm că analizele de 
laborauor asupra pigmenţilor de culoare folosiţi atît 1n " ve
chea" p,ilctură dt şi l a  pOI'ţiunea la ,care ne referim, nu indică 
d�ferenţe 'calitative3, lînsă d�f'erel1/ţele ,cantitati'V'e se pot distinge 
şi cu oohicul liber, fondul fiind de un .alba:stru ,şi el azurit, dar 
mult mai �ndh:i's �nsă. 

în sta'diul actual, cunos,cîndu-se datele ce au fost prezen
tate aici pe scurt, insă larg ,discu1Jate 'cu restauratorii .la faţa 

, Sorin Ulea, Portretrtl funerar al Z,â Ion, un fitt necunosCut al lui 
Petm Rareş, şi datarea ansamblultti de, picwră de la Probota, "SelA", 
1 ,  1 959. 

2 Aşteptăm confirmarea sau infirmarea supozi�iei noastre din partea 
autorului. Regretăm că domnia sa nu a consacrat un studiu special pic
turii de la Humor, unele rezultate, adesea foarte importante, ale cerce
tărilor sale asupra acesteia, aflîndu-se răspîndite în mai multe lucrări şi 
nu rareori la note, la subsol. 

3 Buletin de analize nr. 1 5/1972 al laboratorului DMlA, 
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Fig. 1 .  Tabloul votiv reprezentînd pe marele logofăt Toader Bubuiog, d in  
gropniţa bisericii fostei mănăstiri Humor. 

locului, ele ridi'că noi -Ş1 1l1teresante probleme istor,icului de 
artă. Cind a fost r'efăcut portretul lui Toac1er Bubu.io,g? ime
diat sau la s'curt timp ,după p i,ctarea ansamblului, ori după 
un t,imp mai îndelunga,t? De ce s-a refăcut? Cui ,nu i-a plă
cut sau nu i-a convenit cel or,iginal? N u este nici cazul, ni,ci 
locul să răspundem la a'ceste şi la alte întrebări ce se ridică, 
lăsîndu-le în seama 'acelora ,care se -ocupă în mod COll'stant 
şi ,competent d.e pictura murală a Moldovei .  Poate insă ar 
trebui să pr.ecizăm că scilrstic nu suferă nici o apropiere cu 
tablo,uJl v,o'ttÎv al hatmat!luUu.i Daniel şi al soţiei s3!le Teodo's,ia, 
pictat în anul 1 555 în pronaosul biseri,cii. 

Din aceeaJşi categorie .de rdaceri, face parte �i scena 
Deisis (fig. 4) de pe peretde nişei morm�ntului marelui logo
făt Toader Bubuiog. Peste decoraţia 'iniţială, formată dintr-un 
o.rnament floral stilizat, asemănător intru t'otul cu cel de la 
mormÎ.ntul Ana'stasiei, la oQ dată ulterioară, pe o preparaţie 
nouă, pusă de data a,ceasta direct peste ornamennul iniţial 
(vizibil b,ine �n par.rea inf'erioară a nişei în zona moforioncu
lui Fecioa;reti) ,  ca;re se 1'111tlievede ,În păJrvi1e 10U 'P'oop,3Jf'a)ţi.a că-
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Fig. '2. "Portretu l "  iero111onahu l ui Paisie de pe peretele nordic al bisericii 
fostei mănăsriri HU1110r. 

Fig. 3. Detaliu din portretul lui Pai ie, pe care se observă atît diferenţa 
de structură a tencuielii, cît şi racordarea. In par,tea dreaptă a fotografiei 
se af lă preparaţia iniţială, în stînga, cea pusă ulterior, pe care s-a pictat 
portretul iero111onahului Paisie. 
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zută, s-a pionat scena amăntJită. In afara intrebă·rilor a'semă
nătoare cu cele ridicate lşi cu Ideosebirea că stillistl'C poate f.i 
comparată cu unele porţiuni din restul p,icnurii bisericii, aid 
se pune şi 'O probLemă ri'don'Olgraifică. Cum de a fost posibil ca 
pictorii moldoveni, din secolul .al XV,I-lea să comită o gre
şeală tadt de mare şi să pi'cte:z,e thimationul lui Isus de ou
toare lY,erde? La această intrebare in'să, da,norită colaborării 
de data asta ou oamen,i'i de �tiinţă, s-a putut da un ră,spul1's. 
Ing. Ion Istudor de la Lalboratorul DMIA, care a prelevab 
probele, ne-a ,comunicat că ,aici, ca !şi lin alte Ilocuri, es:te vorba 
de transformaTea sub influenţa în timp a igrasiei a pigmentu
lui Ide a'z'urit ,în malahit4, deci 'că inadvertenţa ioonogra,fică 
este numai aparentă. 

S taJbil�rea zonelor de pictură murală din Ibiseri'ca de la 
Humor oe necesita interv,enţii urgente - �i care au ,dus la 
lucrări de cons'Olida're a calo'tei din prona,os � care a consti
tuit subiectul imei ,comunicari aiparte la aceasta sesiune dato
rită problemelor interesan1:e ce le ri'did9 - ,a fă/out nelcesară 
examinarea �ntr,egul'UÎ ansamblu. PfÎivita de această dată sub 
cele d'Ouă runghi'uri, cel al istoricului de artă şi oel al r,estau
ratorului, p:Îcrura de la ,Humor 1n ansamblu riodică unele 
probLeme �nedite, dintre ,CCLre ne vom refe,ri doar la una, care 
ni s-a părut mai inter,esantă ,şi llUai importantă pr.in impli
ca�iil,e saLe. 

Ne re,f,erim la portretul egumenulrui P.aisie, piotat pe pere
tele exteri()'r 'de nord, în apropierea absiidei şi, din pacate, 
ca şi resrul p icturii din această z'Ona, extrem de 'deter,iorat. 

Ne-am 'Oprit ai,ci as,upra a'ce,stui portret nu din cauză că 
ar ridica p,robleme deos�b�te de c'Onserva,re, ci datorită fap
tului că pe !baza l ui a ,fost datată picvura nntregului ansamblu 
de la Humor. 

în s,nudiu'l relativ la 'datarea picturii de la Probota, apar
ţinînd lui Sorin U�ea5, :la care ne-am referit mai sus, la 
pag. 67 la Nota 4 ,citim " . . .  un portret asemănător C1-/, cel 
de la Probota, şi din păoate la fel de şters, se află pe faţa 
de nord a bisericii ,de la Humor lîngă absidă. A.  Grabar 
(op. cit., pag. 366) care a semnalat încă de ac,um un sfert 
de veac acest portret - pe care tot el descoperise şi inscrip
ţia cu data pictării bisericii - 1535 - îl numeşte "le por
trait du margul/ier", fără a menţiona însă numele personajului 
şi fără a comunica inscripţia. Cercetînd la rîndu-ne acest por
tret şi reconstituind textul - foarte degra,dat - al inscrip
ţiei, am găsit că monahul portretizat este egumenul Paisie 
(inscripţia sună: HI'O,"fH ndHc'J'f KdTCU 3Mr adică: egumen 
Paisie în anul 7043 - 1535).  Este vorba aşadar de acelaşi 
personaj menţionat şi în pisania bisericii (1 5 30) şi care cont i
rmase, d1,tpă cu-m se vede, să ocupe această funcţie şi în vre
mea în care se picta biserica (1 535)" , 

Aceeaşi datare a picturii de la Humor cu anul 1 535 apare 
cu consecvenţă atit in cele două IP'ărţi ale monumentalului stu
diu al lui Sorin Ulea Originea şi semnifioaţia ideologică a 
pict�trii exterioare moldoveneşti6, cît şi în studiile Pictura şi 
Pictura exterioară aparţin'm'd a,oduiaşi autor ,din capitolul 
"Arta în Moldova de la mijlocul secolului al XV-lea pină l a  
sHr'5'i tul 'sec'Olului a l  XVI-lea", din Istoria artelor î n  România7• 
Bineinţdes, această datar'e a fost adoptata şi ,de alţi autori 
şi ca să fim sinceri, şi ,de noi ip�ă in vara anului 1972, dind, 
datorită colalborarii ou r,estauratorii .şi oamenii de şti.inţă, 
am început să ne �l1'doim de pos�bilitatea da.ta,rii ,exacte a 
picturii de la Humor după portretul de care ne ocupam. 

Ohiar fara o ,cercetare amanunţită, se observă că portretul 
lui Paisie este adăugat uherior pi'cta:r,i i  peretelui exterior de 
nor,d. însă starea ,inaintata de rdegradar,e în care se află nu 
permite să s,e bcă un 'stU'diu stilistic semnificaci�. Se poate 
Însă lesne presupune că este o refacer,e comemporană, fă,cută 
de acelaşi meşter la cerere, lucru perfect plauzibil, indlcit 
şi in alte părţi . 

La o ,cercetar,e mai a.tenta, cu discuţ,ii la faţa locului cu 
oameni a'vind o alta optică decit ,cea a ,istoricului de artă, cu 
spr:iljinu'l anali:z:elor de laborator, lu'crurile '�şi sohimba aspec-

4 Buletin de analiză nr. 1 0/1972 al Jaboratorului DMIA, 5 Sorin Ulea, op, cit., p, 67, nota 4 .  
6 Sorin Ulea, OriginCia ş i  semnificaţia ideologică a picwrii exterioare 

moldoveneşti (I), "SCIA", X, 1 963, p. 57-93 , (Il), "SCIA" ,  1 972, 1 ,  
p. 37-5 3, 7 Istoria artelor plastice Î/l România, voL 1, nucure�ri, 1 968, 
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fig. 4. Scen:t " Oeisis" ,  pictată ulter ior  peste ornal11entul floral stilizat, iniţial, din nişa mormÎnwlui  marelui logofăt ToaCier Bubuiog. In partea stîngă 
jo' se observă cu claritate continuarea ornamentului sub stratul de tencuială-suport al " noi i" picturi. 

tu!. Au apărut probleme noi, controversare, pe care le vom 
expune mai jos, fără pretenţia de a l,e lşi rezolva. 

Neavînd posibilitatea, după cum am mai spus, efectuării 
unei anaLize stilistice �n scopul ,de a stabili realitatea, s-a 
recurs la. examinar,ea şi analizarea compantivă a stratului 
suport. Cercetat la faţa locului, ,cu lupa, s-au putut observa 
diferenţe vizibile de structură (fig. 2, 3) .  Analizele executate 
de Laboratorul' DMIA au fost şi mai categorice �n ceea ,ce pri
veşte diferenţa. Preparaţia suportului picturii, să-i spunem 
iniţiale, este f'ormată din var şi nisip cu a,daos de paie şi 
cărbune. Granulaţia este mare, iar pwcentul de carbonat de 
calciu este de ,cca 75% . Preparavia supo'rtului pe care s-a 
pictat portretul' lui Paisie are aceeaşi cOffilPoziţie, însă graml
laţia este mult mai fină, iar procentul de carbonat de ca.lc'iu 
este de ,dea 90% 8, 'deci mult mai mare. 

La difer,enţele a1Jt! de sensibile în ceea ce priveşte struc
tura 'suportulul, Ilucru ,care presupune 'şantiere sau ateliere 
diferite, s,e mai adcrugă >şi consideraţii de alt ordin in spri j,inul 
afirmaţiei de mai sus. 

Cum ,de a fost posibil, oine a îndrăznlÎt, în anul 1 535,  pe 
cînd ctitor'ul - marele logofăt Toader Bubuiog - mai era 
in viaţă, să intervină a1Jt! de Ibr,utal în concepţia unitară a 
decoraţiei peretdui nordic, strioînd echilibrul compoziţional 
al principalei şi vastei 'scene Arborele lui Ieseu, prin distru
gerea unei bune părţiÎ a bandoului răsăritean cu filozofi an
tici? Cine a putut îndră:zni la data pictării monumentului ca 
un ieromonah, fj'e el acel Paisi,e care ,şi-a adus obolul la ridi
carea şi �nfrumuseţaTea biserici�, să figureze printre sfinţii din 

8 Buletinul de analiză nr. 1 3  şi 1 4/1972 al  laboratorului DMIA. 

79 

Vechiul şi Noul Testament? Cum de 'un artist ou prestanţa şi 
poziţia lui Toma ar fi putut acoepta a'ces,t compromis? 

în acest context, ce ne spune anul 1 535 de pe portretul 
lui Paisie? Anul pictării întregului ansamblu? Nu mai putem 
fi pe deplin conv�nşi de a·ceSt lucru. 

însuşi Sorin Ulea, în lucrarea relativă i)a datar'ea Probo
tei, ne 'sugerează o ipo.t:eză. Nu cumva reprezentar,ea i,ero
monahului Paisie este un tab10u funerar executat după moar
tea sa, după scurgerea unui timp mai mult sau mai pUţin 
indelungat, iar data indică anul morţii sate şi nu pictarea 
bisericii ? 

Fără ,îndoială, din anul terminării construcţiei - 1 530 -
şi p�nă la pictarea bisericii s-au scurs un timp. Acesta o 
dovedeşte decoraţia pi.ctată sub formă de cărămidă ,ce se 
intrevede pe alocuri de sub actualul strat de picuură, însă 
nu mai putem f� siguri că actuala pk1:ură murală a fost creată 
in 1535 .  

A r  fi util poate s ă  'se compare prima pisanie a bisericii 
ce se află in pronaos - care nu pomeneşte de Paisie dar nu 
diferă prea mult din punct de vedere al conţinutului - cu 
cea înca'strată astăzi în zid, unde numele lui Paislie pare 
adăugat ad-hoc. 

Sperăm că cei în măsu.ră, cordborînd datele de care dis
pun cu unele informaţii oulese de noi in timpul campaniei 
de restaurărj din anul 1972 şi pI'ezentate aici, vor putea să 
rezolve problemele pe care le ridică în a,ceastă etapă de cer
cetare frumoa'sa pi,ctură a biser�cii Ifo'stei mănăstiri Humor. 

Din puţinele probleme ri,dicate oareoum disparat aici, cre
dem !Că a reieşit 'cu destulă convingere necesitatea şi impor
tanţa cohvborări,i stTinse �ntre toţi faotorii care stud�ază şi 
operează asupra operei de artă. 
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(continuare din pag. 52) 

We are directed toward this Oriental mediul11 by the aedicula frolTl 
Optatiana :  the wOl11an [rom the il1[erior range with a pigeon with the 
downwards head in her hand was correlated, by some researches, with 
Dea Syria. 

The profile of the woman on the wal! of the aedicula from Glrbău, 
with the forehead bOllnd with a tenaea shows a modality of realisation 
typical for the Greek art. 

The imagc of a camillus on a wall from Napoca, with almond
shaped eyes, prominent eye-brows and the hair brushed up over the 
Forehead in little weved traces and covering the nape rapproches itseli 
by the Heleni tic-Oriental portraits. The same impression is giving oH by 
the clothes of the woman (camilla) on the same wal!, consisting of a 
long tltnica and a C/.tbiezelmn bound on the bust etc. 

In conclusion, some details concerning the hairdress, the clothes, the 
atitude of the personages, the characters of the scenes of the funeral 
banquet plead [or a South or Oriental influence. It is possible, that 
they prove, partly at least, the origin of thollse who bllilt the respective 
monuments, sin ce, the same elerrents reflect, on the aedicuIa-walls from 
Micia, the origin of the lates. At Şeica Mică and Cristeşti the clothes 
and the hair-do of the personages may indicate the presence of the 
colonists coming from the Western parts of Europe. At Şeica M:că, 
a colonisation [rom Noriwm is also epigrafically certified. So, it possible 
m explain the apperance of such motifs from the funeral repertory of 
the N orth-PallFlOniam provincies, like the scenes of the funeral banquet, 
the horseman striking the opponent, Lupa Capitolina, the image of a 
waggon, the cucullati Geniums. An othel prove is from Gherla, where 
was the ala TI Pan1Joniomm. The division of the wal!s in three ranges is 
due to a Norian influence. And some masters came, probably, from 
Raetia and Noricum, the analogy between the aedicula from Augsburg 
and those from Potaissa and Zal11 - Sîncrai - with the head of per
sonages surpassing the upper-edge - being convincing. The carving 
techniq lle of some wal l s  from Potaissa was explained identically. 

On the other hand, the ornamental pieces and the cJothes of the 
personages on the walls from Cristeşti show an interference of Norian 
and Eravism-pannonian elements. It may be asked if the respective mOllll
ments are not brought in Dacia simultaneollsly with the more of the 
groups of Norian population in the second part of the II century, 
seating in the East Pannonia, where they formed little islands between 
the Eravists. Eventually, they knew this typ of funeral monument 
barrowing it [rom the Eravists. 

The pieces from Dacia may prove, with the direct way of spreading 
- by the Syrian or Syro-Palmyrean factor - and are from the Pan
nonian counties to the North of our province, in the same time or in 
different stages. The exemples of Micia - whence proceed the majority 
of the aediclliae - and of the other centres - which correspond with 
the localities where the Oriental troOps stationed or with those a maxi
mum affluence of the Oriental coloni.sts - gives a great importance 
to the Asianic or Afro-asianic elements. They mark a line of relation, on 

the one hand between Dacia and Aquileia and on the other hand witll 
Krll[t and Jmerci.sa, where the groups coming from Orient, especially 
from Syria, had the same role in the direct transmission of some typs of 
funeral monuments or of the ornamental motifs in North Italy, Raetia, 
NoriC/.tm and PannolJia. 

The futLIre descoveries wiU bring supplementery explanations 111 this 
problem, only aoutlined on the basis of the present data. 

The spreading of the flmeral aedicula in Dacia. 
The area of the spreading of the funeral aedicula is limited, 50 far, 

ta the territory of Dacia Superior (fig. 1 29). It is possible that this 
situation may be due and to the sporadic number of the discoveries in 
Dacia Superior. Becallse the aecliculae were destined ta the well situated 
people, we would expect m find them concentrated in the great towns 
situated on the great cOl11mercial ways, where throbed an intense com
merci al and handicraft life. Apltl/�m, Potaissa, Napoca, Porol' ssul11 had 
this situation in Dacia. The aecliculae are very frequent and in the pagus, 
like Micia, Cristeşti, Germisara or in the residence places of the troops, 
with castra like Tibiscum, Optatiana, Gherla, Ilişua, Tihău, Sărăţeni. 
A little group of aedicuIaa were found near the villae rusticae in the 
zone of Germisara, Mici.a, Potaissa. 

Therefore, it is possible to infer about the sections of the population 
using the funeral aediwla in Dacia. A number of the monuments belongs 
of the military or to the ex-servicemen from the troops staying in the 
enumerated localities. But, it is not of question that some civillian 
elements, dealing with the c0111mercial activity in the centres like Mici.a, 
can afford the luxury to build monU111ents as the funeral aedicula is. 
In the tawns like Apulum, Potaissa, Napoca, [or the same rich sections of 
the population formed by ex-servicemen, magistrates, merchants, were 
built the aediwlae. Sometimes, the landowners used the aedicula as a 
specific mark for their family tombs. That is accountable or by their 
origin, or by the proximity of the centres where this typ of monument 
was made in the local workshops, like Micia or Potaissa. 

In accordance with the style of the work it is possible to establisn 
the workshops that produced the walls of the aediculae in Dacia. USllally, 
these workshops worked near the big towns. Often, the castra and the 
smaller localities had their own workshops as the homogen technique of 
those localities prove. 

Ftinerai monuments re/ated with the aedicula 
Some monuments, - although they do not belong ta the category of 

the proper aediculae - have com1110n features Or analogies with the 
analysed pieces, being simplified patterns or re!ated variations with the 
aedicula. In Dacia, these pseudo-aediculae have joint shapes, cumulating 
elements - sizes, proportions - found and by other funeral monuments; 
the modality of achievement of the fa�ade is proper to aedicl�la. In 
accordance with this aspect, they divided in 3 111ain groups: altars with 
the form of an aedicula; stelae with the form of an aedicula and pili ars 
ended with a pyramid frustum. The typ of the monument, the decoration, 
the c10thes and the hairdress of the personages show that the pseudo
.tediculae were penetrated in Dacia with the same coloniste who contri
buted by the spreading of the proper aedicuIa. 
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