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STUDII. CERCET ARI 

CAPITELE CORINTICE ŞI CORINTIZANTE DE LA HISTRIA* 

Capitele corintice ş i cele corintizante de la Histria exprimă 
o varietate semnificativă de tipuri formale, în pofida faptului că 
munărul exemplarelor descoperite până la ora actuală rămâne încă 

redus. Dintre ele, numai despre un singur fragment se poate afinna 
că reprezintă tipul norma/ 1

, iar despre un altul se poate doar presu
pune acest lucru. 

Cele patru capitele relativ întregi pot fi considerate mai curând 
corintizante decât corinti ce propriu-zise: două capitele, publicate 
cu altă ocazie2, unul de coloană. şi ce lă l alt de pilastru - singurele 
despre care se poate presupune că ar fi făcut parte dintr-un unic 
ansamblu arhitectural - exprimă tipul cu frunze de acant dispuse 
exclusiv după diagonale; al lTeilea reprezintă un capitel înveşmân
tat într-o coroană uni că de frunze în formă de pipă . Al patrulea 
exemplar, diferit de celelalte trei , abia dacă mai face paite din această 
familie, procesul de simplificare-schematizare eliberând calathos
ul** de orice fe l de frunze. Informaţiile în legătură cu provenienţa 
capitelelor sunt, ca în majoritatea pieselor de arhitectură greceşti 
sau romane descoperite până acum la Histria, irelevante: nici unul 
nu poate fi legat de contextul unui monument cunoscut. Una din 
consec in ţele acestei realită.ţi este aceea că, în pofida faptul ui că 
problema crono logică ne interesează în cel mai înalt grad, criter iile 
de ana li ză sunt limitate exclusiv la analogii . Un atare tip de an ali ză 

poate fi orientat spre cercetarea tipologiilor, influenţelor, a fam i
liilor de forme. Dar, oricât am fi de tentaţi să extragem, utilizând 
un asemenea inslrnment, indicii cronologice, acestea au mari şanse 
să rămână fluide, iar pe asemenea temeiuri nu se poate creiona o 
istorie arhitectura l ă, cu alte cuvinte o perspectivă crono l ogică ferm 
ancorată în realitatea monumentelor. 

În acest stadiu al cercetării , se poate formu la o importantă ipo
teză care se referă, în primul rând, la posibilitatea de a distinge cu 
relativă claritate originea forme lor, datorită caracteristicilor gene
rale ale decorului : cum se va vedea, originea lor trebuie căutată pre
ponderent în capacitatea de iradiere a mediul artistic generat de ate
liere rnicroasitice. Acest aspect poate fi regăsit la majoritatea capi te-

*Mu l ţumesc d-rei Claudia Muşter (studentă la Universitatea de Arhitectură) 
şi d-lui arhitect Ştefan Bâlici şi pentru ajutorul acordat la realizarea materialului 
ilustrativ. 

1 Tipologia cf. Heilmeyer, Korinthische Normalkapitelle, Studium zur 
Geschichte cler romischen Architecturdecoration, Heidelberg, 1 970.V.şi tipurile 
I şi II după Freyberger (Klaus S. Freyberger, Stadtrămische Kapitel/e aus cler 
Zeit von Domitian bis Alexandre Severus, Mainz am Rhein, 1990, Anexele TVa 
şi IVb) 

2 Monica Mărgineanu-Cârstoiu , Korinthische Kapitelle von Histria, Dacia, 
N.S„ 32, 1-2, 1988, p. 37-52. 

** Pentru terminologie v. Anexa I. 

MONICA MĂRGINEANU CÂRSTOIU 

lelor corintice sau corintizante descoperite până acum pe teritoriul 
Dobrogei (la Tropaeum Traiani3, Tornis sau Callatis 4), unde domină 
acantul cu lobi ascuţiţi, incisiv subliniat prin jocul lumină - umbră, 

dai· ş i prin prezenţa - deocamdată sporadic îmegistrată - a capitelelor 
cu frunze în formă de pipă. Aria atât de extinsă, în care pot fi obser
vate modalităţi sculpturale cu un puternic numitor comun recog
noscibil într-o sorginte microasiatică, l asă loc ipotezei că zona Dunătii 
de Jos şi a Pontului Stâng nu putea fi săracă în centre cu ateliere 
proprii, care au generat, poate, particulai·ităţi zonale specifice grefate 
pe canafasu l unui vocabu lar sti listic de sorginte orientală. S-a pre
supus, de altfel că, în Tracia şi Moesia Inferior, influenţa cenh·elor 
microasiatice a fost deosebit de puternică: capitele şi alte elemente 
arhitecturale decorate cu foi de acant asiatic au fost descoperite în 
număr impresionant în marile centre de la Philippopolis, Serdica, 
Odessos, Nikopolis ad Istrum, Oescus5. Cu ani în rnrnă, l.Mladenova 
încerca să docrnnenteze ex.istenţa în Tracia a uneia din cele mai con
turate şcoli de sculphiră şi decoraţie arhitectural ă din epoca romană 
provenite din Asia Mică, ega l ă ca importanţă, în vi~iunea autoarei, 
cu centrele de la Ostia, Olimpia ş i Africa de Nord6. In ace l aş i timp, 
particularităţile absorbţiei ii1fluenţelor sti listice dinspre marile centre 
de sculptură microasiatică în zone ale Pontului -de la Olbia şi până 
la Chersones sau ·Gheorghipiia - exti nd înspre nord graniţel e unui 
mediul cult11ral în care, în epoca imperială a secolelor II-III, stilul 
promovat la Histria. îşi află impo1tante corespondenţe. Preferinţa pen
tru capitele cu frunze de acant dispuse după diagonală, mai mult sau 
mai puţin apropiate de tipul Sofa, se regăseşte la Olbia şi mai ales 
la Chersones7. Similitudinile pot fi însă rapo1tate ş i la pa1ticularităţi 
de detaliu ale unor elemente de stil , de la aspectul frunzelor de acant 
la unele detalii ale decorului prezent pe calathos ş i până la particu
l arităţi sculphtrale ale foilor în formă de pipă. 

3 Publicat sumar (Monica Mărgin eanu Cârstoiu, Al. Barnea, în Tropaeum 
Traiani , I, Bucureşti , 1979, p. 14 1-1 42 , fig. 128 I 5.6. 1. 

4 Pentru ultimele două v. de ex. Gabriela Bordenachc, Seu/ture greche e 1vmane 
de/ Museo Naziona/e di Antichita di Bucarest, T, Bucarest, ( 1969), p. 134, PI. CXXX 
I 299; Idem, A li ivita edil iz ia a Tomi ne/I II secol o del/ 'e.n„ p. 270; J.B. Warcl-Perkins, 
Nicomedia and the Marble Trade, în Marble in Antiquity. Collected Papers o/JB. 
Ward-Perkins, Archcological Monographs ofthe British School ofRome, 6, London, 
1992, fig. 66; R. Florescu, I. Miclea, Daco-Romanii, Bucureşti, 1980, fig. 538. 

5 Pentru zona Bulgariei de astăz i , v. capitele publicate de S.N. Bobcev, lstvestija 
Sofia, 32, 1970, p. 9 1-1 28 ş i T. Mladenova, Tzkustvo, 29, I 979, 9, p. 45-47; Idem, 
lzvestia Sofia, 32, 1970, p. 98- 128. Câteva capitele cu frunze în formă de pipă 
am avut ocazia să vedem în I 986 la tennele din Vama (un exemplar preţios repro
duce E. Botta, în AMNap. 36 I 1, p. 164 I fig. I). 

6 T. Mladenova, loc. cit. 
7 A. Buiskih, Korinsckii order v anticinii arhitekturi pivnicinovo 

Priciornomor 'ia , Arhitektura spadscina Ucraini , I 995, 2, p. 11-20. 
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Situată la confluenţa acestor zone, .Histria - asemenea altor 
cetăţi ale Pontului Stâng8 - îşi va fi dezvoltat desigur propriile 
ateliere. Aceasta s ituaţ i e nu exclude însă provenienţa din exterior, 
prin irnport9 sau mi grare10

, a unor piese; suspecte de a reprezenta 
o asemenea practică sunt mai ales cele două capitele care pot fi 
considerate corintice normale, sculptate în marmură, un material 
preţios absent în zona dobrogeană. 

Exemplarele prezentate aici fac parte dintre cele mai bine con
servate ş i implicit mai promiţător înzestrate pentru a schiţa o ima
gine despre pregnanţa corinticului la Histria ş i mai ales despre 
calitatea producţ.iei sculptural arhitectural e a atelierelor loca le în 
ca re au fos t create. 

I. Capitele corintice nonnale 

1. Capitel corintic (inv. Co. I 00* 11
) (fig. 1-2) 

Materia l: marmură; Dimensiuni: H*=-30; Hk* = 24; Ha=-5; 

Dk*=32; La 0 =44. 7; Ht*=min.33 .5; Dp0 =3 I .4 

a) Se conservă unul din co l ţuril e abacului cu um1e din faţade l e 

adiacente; coşu l este spait la partea inferi oa ră .. Pe suprafa ţa de aştep
tare se văd urme de grad ină; în poz i ţ-ic descentrată, un l ăcaş mare 
pentru un gujon (6.5 cm/7.5 cm/5.8 cm) cu canal de scurgere. Deş i 

frunzele au fost în cea mai mare parte erodate, se citesc urmele a 
două rânduri de frunze, cu lobii înguşti ş i a lung i ţi , ochi mi de umbră 
adânci, prelungi. Se păstrează porţiuni din ca nalele volutelor co
respunzătoare unuia din co l ţuri : canalele sunt atât ele împinse înspre 
abac, încât par turtite sub greutatea lui , răsărind dintre grupuril e 
ele semipalemete-foarte ample - ale cau/es-ilor. Tulpina acestora 
este forma tă din două suprafeţe angul are, care formează un fe l de 
teacă, nedecora tă 12. Frunzele din imafoglia au ca fu ndal o suprafaţă 
li să, în formă de triunghi, ale că rei laturi curbe - amintind vag forma 
părţilor terminale ale unor frunze de apă- sunt demarcate de părţile 
la tera le ale câtor două. frunze din secundafoglia 13; aces te frun ze 
su nt restrânse la un singur grup de lobi (central ), cu nervuraţ i e me
diană prelungită spre registrul inferior, dar oprindu-se mult dcasu-

N Desigur, numai cîn<l vom cunoaste printr-o a nali ză sis temati că piesele arhi
tecturale de la Tomis şi Ca ll alis vom avea o bază ele informaţi i pentru a putea 
eva lua corect această zon ă <le interes. La ora actuală se e l aborează studiul impor
tantului lot de piese arhitectural e tomitanc (aflate la Muzeul Arh eo logic clin 
Consta nţa) , de un colectiv condus ele Monica Mărgineanu Câ rstoiu şi Gh. Papuc. 
Semnalăm cu această ocazie înccn.:area extrem de meritori e de a nali ză cu p1·ivire 
la ansamblul capitclclor corintice romane ele pc teritoriu l Dobrogei , rea li zată într-o 
lucrare ele li cenţă (a nul 2003, la Facultatea ele Istoric, Uni versitatea din Bucureşti) 
ele către d-ra Nata lia Toma. 

9 Acest subiect a mai fost ati ns, tangential , în cazul mcmbran1ril or fa\adei 
de ma rmură a templului hi stri an dedicat lui Theos Mcgas (între lim p prob lema 
devenind cad ucă, odată cu recunoaşte rea in situ a ruinel or te mplul ui). (Monica 
Mărg i nea nu Cârstoi u. Der Theos Mega.1· Tempel von Histria. Die Architektur, 
Dacia, N.S„33, 1-2 , 1989, p. 79/n. 5; P. Alexand rescu, Le temple de Theos Megas 
redresse, Dacia, NS, 43-44, 1999-200 I , p. 79-96). 

IO Despre monume.ntc mutate di ntr-un loc în altul v.cle ex. M. Koll'es, Vm/etigung 
11nd Femtransport eines athenisc:hen Grossbaus 11nd Proporlioniernng von Siiulen 
in elen hellenislisc:hen Architekt11r, în Bauplanung 11nd Bwrlheorie der Antike, 
Diskussionen z 111· ArchCiologischen Ba1.1forsch11ng, 4, 1983, p. 20 1-207, W. Hocpfncr, 
Nikopolis-Z11r Stadtgriindung des Augustus. Nicopolis , 1, în Proceeding of the 
.firsl lntemational Symposi11m 011 Nicopolis, Prcveza, 1987, p. I 32.n5; J. Travlos, 
Bildlexikon ::11r Topographie des a11tike11 Athen , Tlib ingcn, 1971, p. I 04. 

*Numerele de inventar indicate marchează înscrierea pieselor în fo ndu l Mu
zeului de la Histria. 

11 Prescu rtă ri pen1ru dimensiuni (în cm): L=lungime, !=adâncime; 1-l t=înălţime 
total ă; 1-l k=înă l timc calathos; Dk=d iametru calatlws; La=lungimc abac; Dp=dia
metrul suprafctci de poză ; (dimensi unc)=di mensiunc reconstituită; (dimensiu
ne)*=dimensi unc conserva tă . 

12 Acea stă particularitate, cai·c face pos ib il ă analogia cu teaca unui cwrle.1", pa1·c 
să fi constituit un ob icei zonal: poate fi întâ lnită nu numai la Hi stria (v.ş i capitelul 
rnrnător) dar ş i la capitc lelc de marmură de la Tomis (Gabriela Bordenache, loc. cil.). 

13 De fapt, aceste suprafeţe reprez int ă zonele nedecorate dintre fru nzele celui 
de al doil ea reg istru ş i , în ace l aşi timp, supralc\c fonda l pentru frunzele <lin primul 
registru. 
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pra liniei suprafeţei de poză; acest grup se sprijină de o parte şi 
alta pc câte un unic lob prelung ş i îngust (care formulează laturile 
s uprafeţei lise din spatele fiecărei frunze din imajoglia). 

Abacul, concav 14 , reproduce schematic în profilatura sa tipul 
obi ş nuit la Histria, cu caveea la partea in ferioară separată de re
gistrul superior, bombat, printr-un şanţ „V"; pe una din faţade, 
în ax ul median era sculptată o acvilă(?) în reprezentare frontală: 
se pă strează labele cu ghiare sprijinite pc semifrunzele (calicii) 
interioare ale fiecărui caules, precum şi terminaţiil e aripilor şi cozii, 
care acoperă parţi a l o paite din calathos. Decorul central al aba
cului era diversificat: pe cealaltă l atură păstrată , abacul era înzestrat 
cu o rozetă(?); se mai poate observa coborând pe calathos o tulpină 
cu traseu sinusoidal. Pe faţada cu acvil ă se conservă buza calathos
ului , îngustă (cca.O.Sem) şi abia zărindu-se în spatele veşmântului 
de frunze ş i aripilor păsării . Cu toate acestea, intenţi a de a conferi 
calathos-ului o structurare clară se poate vedea în modul în care 
apare sculptat, în prelungirea perfectă a arcului buzei, sub zona 
de contac t între volutele gemene. 

Deş i intenţia de a creea contraste de lumină-umbră pare să 
nu fi fost absen tă, frunzele nu par să se detaşeze prea mult faţă 

de coş: părţile conservate din secundajoglia ies en sait/ie cu cca 
1. 8 cm, iar ţâşnirea celor păstrate din ima.foglia faţă de fundalul 
co respunzător nu depăşeşte 3cm. 

b) Alături de tendinţa de diversificare a decorului abacului 
ş i de absenţa elicelor, o particularitate importantă este mod ul de 
tratare al frunzelor din secundajoglia. Analogii remarcabile pentrn 
fo rma lor generată de reducerea dra s ti că a număru lui de lobi , pre
cum şi modul de demarcare specifi c (implicat în aspectul funda
lului frun zelor din primul regist ru) se pot afl a printre capi tele de 
epocă badrianee cum este exemplarul în Co1ti le delia Pigna (Vati 
can)15, sau printre capitelc severiene, cum sunt cele de tip oriental 
din Roma de la Hi podrom (Grotte Tamerlanc)16, cel afl at l ângă 
Basilica Aem ili a sau cel de la Muzeul termelor (G iardino) 17 sau 
de la Colosseum 18, dar mai ales de la Ostia (Tempio Rotondo) 19

. 

La nivelul ansamblului, caracteri stica esen ţ i a l ă, descifrabilă 

încă în pofida masivei erodăr i a faţadelor, este trata rea regis trului 
superior. Canalele volutelor, ex ilate ş i t11rtite sub abac, răsar modest 
din scmifrunze lc caules-ilor abia la ni velul buzei calathos-ului , 
în cont rast cu amploarea caules-i lor, a căror teci ş i semi frun ze 
susţi nând , în absenţa eli ce lor, ele însele acvi la, deţin ponderea prin
c ipa l ă în registrul superi or al coşu lui . Privit astfel, capitelul poate 
fi considerat a fi fos t executat într-o peri oadă mai apropi a tă de 
epoca Scvcri lor20 , când pot fi văzute frecvent capitele la care cana-

14 Reconstitui rea aprox imativă a înălţimii capitelului indi că un exem plar cu 
s upleţe medie ş i o pondere uşo r crescută a înălţimii abacului (v. fi g. 19 d). 

15 Kl aus S. Frcybcrgcr, op.cit, Ma inz am Rhci n, 1990, p. 125 -1 26, pi. 44/ 
fig. a-b. 

16 Ibidem, p. 126; PI. 45/ fi g. a. 
17 Ibidem, p. 127, PI. 45/fig. c-d; pi. 46/fi g. ci. 
ix Jhidem, p. 127 , PI. 45&fig. c/d< pi. 46&fig. c. 
19 Ibidem, PI. 46/ fi g. a. Menţionăm totuşi că amploarea suprafeţei-fu ndal 

este mai accent ua tă la Hi stria, ch iar ş i prin compararie cu acest exemplar. 
20 Este locul să ami ntim că tenclinta <le diversificare a decoru lu i fatade lor 

se manifestă spectacul os în decorul celo;· două capitele histricne cu frunze dispuse 
după diagona l ă, al căro r moment de cxccurie poate avea ca limite cronologice 
epoca lui Hadrian şi epoca Severi lor.(Mon ica Mărgineanu Cârstoiu , loc.cil.). 

21 P. Gros. L 'Architec/11re ro11wine du debut du 111-e si(cfe av. J-C. / la fin 
du /-fa11t Empire, 2, Paris, 199 1, p. 491. Volute cu canale firave exi late sub abac 
ş i răsărind <lin semi frun zele foa rte ample ale unor carrles sunt particu l arităt i care 
se întâlnesc, în să, şi la unci e exemplare mai timpurii , cum este cazul unui capitel 
<lin Sabratha care a aparţinut templului unei divinităţ'i necunoscute, datat la mijlocul 
secolu lui al 11-lca (M. W. Jones, Principle.1· ofmman archite ·ture, Ya le Univcrsity 
Prcss-Ncw 1-l avcn and London, 2000, p. 144, fig . 7.19/d). De notat că teaca ca11les
il or este tăi a l ă în două planuri li se, analog „formul ei" consacrate la capitelclc 
histri cnc ş i la unele tomitanc (notate mai jos); vo lute împinse spre abac, ţâşni nd 
cl intTe sernifrunze (ca licii) foa 1tc ample se pot vedea în Dacia, de ex. la două 
ca pitcle descoperite la Ostrov (Râu ele Mori), unde se pare că lipsesc eli celc (M. 
Bărbulcscu , Sargetia, X 111. 1977, p. 252/fig. IX li a-b,2), dar şi la capitclcle 
tomitane de marmură , datate (clupă inscrip ţia cu numele lu i Servi lius Fabianus 
ele pc arhitrava apaqinând ed ificiului din care faccau parte) în epoca lui Antoninus 
Pius (v. Gabri ela Borclcnachc, loc. cit.; Ward Pcrkins, loc. cit.). 
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A. 

B. 

Fig. I. Capitel normal (inv.Co lOO) A.-vedere; B.-detali11 decor abac 

Fig. 3. Capitel normal (?) (inv. 0502); a-vedere; h-suprafa/a de poză (plan) 

Revista Monumentelor Istorice • 200 1-2003 

7 

l ~ 

A. 

42 2 

B. 

Fig. 2. Capitel normal (releveu) (inv. Co I 00) : 
A.-vedere; 8-suprafaţa de aşteptare (plan) 

lele volutelor, lipsite de tronsonul vertical, se reduc la simple li stele 
izvorâte foarte aproape de buza ca/athos-ului 21• 

2. Capitel corintic normal (?) (inv. 0502) (fig. 3) 
Material: marmură; Dimensiuni : Hmax. *= 16; 

Hmin.*=8; D0 =27.8; Dk=29.8 

a) Fragment care conţine o porţiune din partea inferi oară a coşu
lui ; se conservă urmele a trei frun ze de acant clin imafoglia. Planul 
s uprafeţe i de poză este detaşat printr-un şan ţ (incizie) proeminent; 
se văd urme de grad ină .. În centrul suprafeţei se află un l ăcaş rectan
gular pentru g11jon (- 3.8 cm/3.8 cm/ 6.5 cm). Frunzele par să repro
ducă acantul de tip asiatic, cu nervuri adânci , ochiuri de umbră pre
lungi ş i adânci şi profilul lobilor tă i at în şa n ţ „V". Se poate presupune 
că grupuril e de lobi de la baza fiecărei foi conţin trei lobi, cel ele 
la bază fi ind total orizontalizat. Între acest grup şi grupul următor 
- compus probabi l, la rândul său , din trei lobi - ochiuril e de umbră 
sun t pozi ţionate oblic, pe când ochiuril e care separă cel de al doil ea 
grup ele grupul terminal sunt puternic vertical iza tc. 

Între două dintre frun zele conservate se observă urmele un ei 
s uprafeţe tă.iate după două planuri oblice en sa ii/ie, din care pornea 
una clin fru nzele din secunda fag /ia. 

b) Particularităţi le observabile ale structuri i stilistice sunt puţine. 
Notăm în primul rând prezenţa suprafeţelor angulare lise, netraversate 
de nici o nervuraţie, la baza frunzelor din secundafoglia, al căror 
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aspect parc uneori inspirat din tulpina în fo1111ă de teacă a unui ca11/e.1·. 
Legat direct de cli sta nţ.a rea mai accentuată a frun ze lor clin ima 
joglia, acest tip ele tratarea a suportului ele pornire al frunzelor in
tercalate din secundafoglia îş i poate afla corespondenţe atât printre 
capitelele romane timpurii , cum sunt cele din forumul lui Nerva 
(Collonnace)22 sau capitelele din vremea lui Domiţian (Palatul im
perial) de la Paedagogium sau Hipodrom (Grotte Tamerlane)13 , câ t 
ş i printre exemplare mai târzii clin vremea lui Septimius Scvcrus, 
cum sunt unci e capitelclc din ambientul aceluiaşi monumcnt24. 

Ochiurile ele umbră , atât cât s-au păstra t , arată preferinţa pen
tru rea li zarea contrastelor de lumină - umbră. : acestea par să fi 
fost însă uşor dezechilibrate prin trntarea în s uprafeţe lise a spaţiilor 
intermediare dintre frunzele primei coroane. 

Ila. Capitele corintizante cu frunzele 
de acant dispuse după diagonale 

1. Capitel cu frunze dispuse pe diagonală 
(nr. inv. 0504) (fig. 4-5) 
Material: marmură; Dimensiuni: Hmax*= l 6; 

Lmax.*=27.2: Ha=5.5; Dp= l5 ; Lmin.a=24.2 

a). De mici dimensiuni , a fost tăiat (într-o utilizare secuncla
ră25) la partea inferioară a coşului. Se păstrează porţiuni clin toate 
cele patru faţade, astfel încât se pot reconstitui componentele esen
ţiale ale decorului. Volutele sunt tratate rudimentar: canalele plate, 
puternic reliefate, se îngustează spre bază întâlnindu-se într-o „tul
pină" unică la distanţa de cca. 8.3 cm faţă de linia abacului; melcul 
amplu se înfăşoară o singură dată. Palmetele de acant sunt foarte 
deteriorate: este limpede însă că reprezi ntă acantul asiatic, cu ochi 
de umbră foarte adânci, cu nervuri-brazdă şi cu secţiunea lobilor 
în şanţ „V". Calathos-ul ş i-a pierdut complet rolul structural: por
ţiunea cuprinsă între volute apare ca o excrescenţă exclusiv deco
rativă, deş i reprezentarea respectă, în principiu , fonna tradiţiona lă. 

Abacul, a cărui amploare este accentuată în înălţime, este tratat 
în trei registre, acum deteriorate: se poate, totuşi , descifra tendinţa 
de interpretare rudimentară a vechilor forme. Una dintre faţade 
păstrează urmele unui element decorativ în forma de rozetă, dispu
să în centrul abacului, fără să- l ocupe pe toată înălţimea. 

Pe suprafaţa de aşteptare se observă urmele unei martelări 
brutale ş i urme de trasare cu inci zii fine . 

Trasajele. Se conservă următoarele incizii: 
- doi diametrii perpendiculari , relativ corespunzători axelor me

diane ale faţadelor; 
- cei doi diametrii corespund diagonalelor abacului. 

Trasarea s-a f'i\cut cu evidentă neglijenţă: punctul de inter
secţie a diamctrilor corespunzători axelor mediane ale abacului 
nu se suprapune pe acela al inciziilor diagonalelor. Mai mult, obser
varea urmelor de trasaj arată că prezenţa lor nu indică câtuşi de 
puţin o precizie sporită a execuţiei, ci subliniază rolul lor orientativ, 
destinat (probabil în exclusivitate) să realizeze planul abacului. 
În mod evident, meşterul executant a fost indiferent faţă de obţine-

22 Klaus S. Frcybcrgcr, op.cit„ Mainz am Rhein , 1990, p. 7-8 , PI. I/a-el; 
PI. 2/ fig. a-c. 

23 Pt. ambele exemple v. Ibidem, p. 14-15. 
24 ibidem, p. 126, PI. 45/fig. a,d; PI. 46/fig. b. Extinderea sistemului de folosi

re a unui număr restrâns de lobi şi în constiruţia altor grupuri de lobi decât cele de 
la baza frunzelor, este o pa1ticularitate despre care nu ştim dacă deţine o valoare 
cronologică. Notăm totuşi că ca poate fi remarcată la frunzele de acant care îmbracă 
coşul unor capite le clin Forum-ul lui Traian (Basilica), cu toate că acestea prezintă 
caracteri sti ci ele st il absente la capitelul histrian, grupuril e ele lobi fiind mult distan
ţate între ele în cadrul unei şi ace l eiaş i frun ze.(/bic/em, PI. 11 / fig. a-b). 

' 5 Nu poate fi vorba, credem, de o „reciclare" (în sensul utilizat de W.B. Jones) 
deoarece noua suprafaţf1 ele poză nu este para lelă cu planul abacului ( W.B. Jones, 
op. cit„ p. 152). 
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rea con s i stenţe i între „ichnographia" şi „ortographia "26 , axele me
di ane ale faţadelor nefiind corelate cu cei doi diametrii inci zaţi , 

corespunzători axelor mediane ale planului abacului. Implicit, de
corul faţadelor nu se dezvo ltă simetric de o parte ş i alta a axului 
med ian : întâlnirea canalelor este deplasată faţă de acesta, în direcţii 
opuse ele la o faţadă la alta. 

Cu toate că este tăiat într-un material preţios , capitelul a fost 
lucrat într-o manieră inabil ă, lipsită de eleganţă în execuţie . Absen
ţa simetri ei în rea li zarea faţadelor este atât ele accentua t ă, încât 
le aprop ie de di storsiunea formală. ; se poate afirma că preluarea 
tipului de capitel cu frunze pe diagona lă s-a făcut într-un limbaj 
stilistic substanţial să răcit. Faptul că acest exemplar nu a put1.1t 
deţine un rol constructiv, ci a încununat probabil o mică colonetă27 

nu poate justifica decât parţial dizolvarea tectonicii sub presiunea 
unor forme rudimentar dirijate. Se poate spune nu numai că meş
terul care l-a sculptat era mai puţin antrenat cu lucrul într-un ma
terial preţi os (marmura), dar şi că a reprodus acest tip de capitel, 
acţionând ca un observator din exterior al unui model cu a cărui 
tectonică şi limbaj stilistic era insuficient familiarizat28 

b). Cu toate că particularitatea convergenţei canalelor volu
telor într-o tulpină uDică ar putea fi eventual pusă pe seama dimen
siunilor restrictive ale coşului, nu este exclus ca această opţiune 
să fi făcut parte dintre preferinţele stilistice ale unor ateliere zonale. 
Un capitel tomitan29, şi el de mici dimensiuni , prezintă la baza 
coşului, între frunzele de acant, un fel de caules30 din care pornesc 
cele două canale ale volutelor, unite la bază. Accent11l adus de o 
mică palmetă dispusă orizontal, care decorează ca/athos-ul , îl distinc
tizează, dincolo de aspectele implicate de realizarea deosebit de în
grijită a ansamblului, faţă de capitelul histrian . Cu nuanţări stilisti
ce diverse, acest tip apare atestat în zona nord pontică, la Chersones, 
în cazul a două capitele de pilaştri3 1 • 

Ilb. Capitele corintizante cu frunze 
dispuse după diagonale, fără volute 

1. Capitel cu coşul decorat cu frunze de apă 
(inv. nr. 0499) (fig. 6-7) 
Material: marmură; Dimensiuni: Da=-50,6; La =- 7,6; l*=- 18 

a). Se păstrează un fragment dintr-o singură faţadă şi un colţ 
din abacul cu laturile drepte. Profilatura acestuia este distrusă , 

păstrându-se doar o parte din registrul vertical inferior racordat 
cu un altul îngust (înclinat spre interior) printr-o uşoară curbură, 

la rândul său surmontat de un profil înclinat, care-l separa de re
gistrul superior. Înălţimea acestor registre nu este uniformă: mă-

26 În arhitectura clasică interdependenţa dintre plan şi faţadă era un principiu 
fundamental al proiectării de arhitectură, clar impactul reciproc al planului asupra 
elevaţiei depindea în mare măstiră ele tipul monumentului . (M. W. Jones, op. cit„ 
p. 64 şi urm .; Monica Mărgineanu Cârstoiu, The Rhy thm of colwnns with Vilru
vius. Remarks 0 11 the geometric principie În roman architecture, în ln memoriam 
RADU POPA. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti in context european, Accent, 
2003, p. 77-11 O). 

27 Nu este exclus să fi fost destinată unui ambient interior, suport pentru un 
alt obiect cu caracter mai mult sau mai putin decorativ. 

28 Capitelul este de dimensiuni reduse şi putea fi lucrat ele un meşter local într
un mic bloc de marmură, importat sau mai degrabă provenit clin vreun monument 
histrian dezafectat. Este greu de crezut că pentrn un exemplar care pare mai degrabă 
o improvizaţie sau replică inabilă a unui model preexistent să se fi recurs la un impo1t. 

29 Aflat în colectia Muzeului din Constanţa. 
3° Formulă hipetrofiată , clar perfect analoagă cu fonna registrului ele la baza 

frunzelor clin secundaJâglia clesc1ise la capitelele anterioare. Asemănarea cu ttilpina
teacă de ca11/es frecvent întâlnită la capitelee corintice histricne ş i tomitane este 
evidentă . De altfel, în cazul capitelului tomitan, „migrarea" cau/es-ului la baza coşului 
în axul median al faţadei este o consecinţă directă a pa1ticularitatii canalelor volutelor, 
a căror tulpină unică izvorăşte conform „formulei" tradiţion ale, dintr-un „caules". 

31 Buiskih, op.cit„ p. 14, fig. 1, 3. 
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Fig. 4. Capitel corintizant (inv. 0504): 
A-supra.fata ele aşteptare (plan) ; B-vec/ere 

Fig. 6. Capitel corintizant (inv. 0499) : vedere 

Fig. 7. Capitel corintizant (inv. 0499) (releveu): 
A-vedere; B-plan 

Revista Monumentelor Istorice • 2001-2003 

27,2cm 

A. 

o 10cm 

Fig. 5. Capitel corintizant (releveu) 
(inv. 0504): A-supra/ala de aşteptare (plan); B-vedere 

43,5 

271 

J ~ -- --- ------,,.-=~~::ii!B~~~illiliiiWi~~~HiillilBrEl 

~ ·~-------~~~~~------~-

li 
li 
li 
li 
l i 
l i / 

/ 
/ 

:: //~-: . ll I 
/ 

li I 
li I 
l i J 

li J 

I I / ,.>6' 1 I 
l i I \ 11 

I : I " I I I 

:: 1 I 11 

A. 

·· ,' ~ \l i 

11 I I 1 1 

- - .'..' _ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I _ _ 1~ _ ll ._ 

11 

http://patrimoniu.gov.ro



Revista Monumentelor i storice + 2001-2003 

soa ră 5,8 cm într-una dintre faţade ş i 6,4 cm în ceal altă . Porţiunea 

con servată din partea superi oară a coşului este decorată cu frun ze 
de apă. late şi plate , interca late ele frun ze-săgeţi , a căro r amploare 
concurează cu aceea a frun zelor de tres ti e; atât frun zele de a pă, 

cât ş i frun zcle-sftgqi au nervuril e mediane indicate printr-un şa n\ 

îngust marcat printr-o incizie. Corpul ş i buza calathos-ului sunt 
foa rte clar structurale. Se păstrează ş i o parte din registrul terminal 
al unei frunze de acant; în absenţa volutelor, aceasta sprijin ă direct 
abacul ; detaliile conservate indică tipul de acant as iatic; ochiurile 
de umbră sunt prelungi, t ă i ate adânc cu trepanul. 

b). Aspectul capitelului exprimă un tip deri va t din capitclclc 
fârâ vo lute, prezentând registre suprapuse de fo i de acant ş i frunze 
de apă , dar ca re introduce în concepţ i a compoz i ţion a l ă de ansam
blu tipul de reparti\i e exprimai de ca pitelele cu frun ze de acant 
di spuse exc lusiv după di agonale. Poate fi integrat în scri a tipo
l og i că a capitel clor considerate de Gans „cu calathos în veşmâ ntai" 

(Kapitell mit verdeckten Kalathos)n 
Ampl oa rea aca ntului ş i raportarea re l a tivă la uncie criterii di

mens ionale s ugerează că volumul genera l al cap itelului a fos t elan
sa t. Nu putem fi in să siguri clacă ci conţin ea exc lusiv cele patru 
palmete ele aca nt di spuse după di agonale, sau avea la bază încă 
un registru - poate continuu - cu frun ze de acant33 . Imaginea acan
tului este tribut a ră modele lor mi croasiatice din perioada Traian
Hadri an-Antoninus Pius. Foile ele apă, cu suprafeţe rel ati v pl ate 
(cu cxccp\i a unei nervuri ax iale adâncite), reproduc schematic lipul 
reprezentat în cazul unor capi tele co rintice-compozite hacl riance 
ele la bib li oteca lui Cclsus din Ephcs, de la strada situ a tă. la nord 
de tea tru , de la Heroon sa u de la sa la de nord a sanctu arului lui 
Ask lcp i os3~. Abacul cu laturi drepte ş i - parţi a l - aspectul profi
la turii sunt frecvent întâlnite în seco lul al 11-lea în cazul un or ca
pi tele mixte (ca re combi nă frun zele ele acant cu frun ze de apă), 

cum sunt, de exemplu, ce le descoperite la Atena (Bc lvcclcrc, Pi a ţa 

ele sud-est, Agora)35 , Argos (în zona sac ră a lui Apo ll o)-16
, sau la 

cap ilelc din Corinth (mo numentul lui Babbius)37 sa u Mil as18
. 

III. Capitele cu ji-tmze în formlt de pipâ 

I. Capitel cu fi'unze - pipâ 
(Că ră nr. in v.) (fig. 8- 10) 
Materi al: ca lc ar (Casimcea), Dimcnsiun iJ9

: Dk l=28.6 (26.4); Dc=4 1,7 ; 

Dk 2=33; Dp=26.8 (27): La=46,6; Hc+Hk=24J ; Hk =22,3; l·la= 13,2; 

l-l t=3 7. 5; Di I =58,%3 ; Di2=65.892; 

a). Reîntregit din două Cragmcnl c. Coş ul este î n veşmâ nt a t cu 
douăzec i de frun ze în formă ele p ipă răsfrâ nte la partea s u perioa ră , 

cu vârfuril e uşo r asc uţit e· ele suni interca late - numai la partea 
superi oa ră - cu frun ze în guste în formă ele s ă geată. Frun ze l e-p i pă 

sunt t ă i a te adâ nc (adânci mea co ncav ităţ ii ati nge cca. 1,5 cm) , can
turile marginale sunt ş i ele înguste ( l ăţime cca 0,7 cm) avâ nd în 

32 Ul ric h-Wa lter Cians, Korintische Kapilelle der riJ111ische Koiser:::eit, 1992, 
Ko ln, Weimar, Wicn. 1992, p. 64-71 ). 

.H Este posi bil ă şi varian ta: fru nze le-diagona le să fi constituit unicul registru. 
dar să fi fost in terca late - la baza coşu l ui - de câte o 111ică frun ză de acan t (de 
tipul unui ca pit el corint ic cu neant dupfl diag nal c şi coşul cl cco1·a t cu frun ze de 
apă din ti 111pu l lui Marc J\u rcliu , cf. Ch. Borkcr, Blal!kelc/1kapi1e/le, Magdcburg, 
1965, pi. 55/KK 127) . 

3·1 Pt. ult i111clc trei exempl e, toa te cl in Ephes. cf. J-1 . Thor, Dos Jladria11.1·tor 
in EtJhesos, Wi cn, 1989. fi g. 15- 151, I 53- 156, I 59. 

35 li . Borkcr, O/ J. cit., pi. 27/BJ<.27-29. 
·16 !/Jide111. pi. 50/BJ<.66. 
37 lhidem, pi. 59/BJ<.77. 
. ix D. I lc il111L'yc r, op. cit„ pi. 39/2. 
39 J\ ltc nota fii: Dk 1 = diametrul coşu lui la bază (litră frunze): De = dia metrul 

pi ricii circu lare; Dk,=diametrul înfăsu rătoa 1·c i coş1ilu i : He = înăl\i111.:a c;1pitclul ui 
propriu-zis: Di 1 _~ =-diagona le abac. 
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ansamblu un aspect elansat; canalele frun zelor sunt separate între 
ele prin câte un şan ţ îngust, care Ie secondează. până Ia baza coşului. 
La baza fi ecărei frun ze, în interiorul canalului concav, se află câte 
un clement decorativ în formă asemă nătoare unor mi ci ove cu 
cochiliil e răs turnate. Deasupra coşului îmbrăca t cu frunze-pipă 
se află un registru circular îngust (în ă lţim e 2 cm), care rea li zează 

trecerea spre abacul propriu-zis . Abacul amplu , cu laturile drepte, 
es te format din trei registre : primul are latura ega l ă cu di ametrul 
plăcii circulare pc care o surmontează; registrul superior apare eva
zat, racordându-se cu cel de la bază prin planuri înclinate. Pc intra
dosul abacului sunt reprezentate, în relief u şor, un grup format 
din două palmete-frunze de acant cu lob i mărunţi ş i o frunză de 
i ede ră. Deş i în general muchiil e sunt deteriorate, se poate obser
va că fini sajul original era atent realizat. Pe suprafeţele nedete
ri orate ale abacului se mai pot observa urme de gradină40 . 

b ). Acest capitel reprezi ntă o schemă structural-decorativă ana
l ogă tipului pergamenian exemplificat de patru fa imoase cap i tele, 
de la Pcrgam (Stoa de N-E a sanctuarului Athenei), Atena (de la 
Stoa lui Attalos ş i de la Stoa lui Eumencs) şi Assos (de la Stoa de 
Sud)41• Denumirea atribuită tipului de capitel, determinată de aspec
tul frunzelor care în veşmântează calathos-ul , a fost ca însăş i subiect 
de discu\ii . Wi egand îl numea „ tip Arkades " 41, după numele loca
lită ţii din Creta unde apare pentru prima oară , în sec. Vll î. Chr. 
Dinsmoor, referindu-se la capitel ele de la Dclphi , îl numeşte de tip 
aeo!ian cu coş („aeolic basket capital")43

, Al zinger „l otus ader 
Pf'e!f'enblattern"'14 , etc. În general (Oinsmoor ş i , după el, a l ţi i ), nu 
s-a operat o di · tincţi c ex pli c ită între cap itclclc cu frunze de apă ş i 

cele cu rrunzc în formă de „pipă" , despre care unii au crezut că ş i-a r 

fi avut originea în tipul aeo lian de la Neandri a . .J..J. Coulton a operat 
o bi nevenit ă di s t in cţie între tipul de capitel decorat cu frun ze cu 
canal concav, puterni c răsfrâ nte la vârf (denumindu-l „palm ca
pital" )45 ş i tipul de capitel decorat cu frunze de apă (apă rut în arhi
tectura greacă oda tă cu capitclcle de la sancl1tarul Dcmctrci din 
Pcrgam, apoi la sanctuarul din Belcvi46 ş i reluat în interpretă ri variate 
mai târziu, în epoca roma nă) . S-a presupus că prin aces te cap itele 
arhiteq ii perga mcnicni reînvie un tip fo rmal îndepă rtat , arhaic, 
primul exemplar cunoscut fiind cel din Arkaclcs (Creta) iar apoi 
capitclclc din Phoka ia ş i de Ia tezaurul rnassa lienilor din Delphi47

. 

Decorul cu Crunze în formă ele pipă apare frecvent ş i în arhitectura 
roma n ă, mai ale în decoraţi a unor frize, dar ş i în cazul unor ca pitele 
corintice. Atâ t în cazul capitclelor decorate cu frunze de apă48 , cât 
ş i în cazul capitclclor cu frunze-pipă , arhitecţ ii pcrgarneni cni vor 
ad ă uga, în epoci ulterioare, rânduri de acant. 

Tipul de cap itclc mixte în care frun zele de apă sau frunzclc
pipă apa r asoc iate cu fl·unze ele acant49 este cunoscut încă de la finele 
perioadei elenisti ce ş i perioada lui Augustus, de exemplu la capitelul 
de la Turnul Vânturilor din Atena, la capitelul descoperit pc lat1tra 
s ud i că a Areopag-ul atenian ş i la alte capitclc augustcicc, uncie 

·10 Supraf~1\ a de pozf1 nu ne-a fos t acces i b il ă (dato rit ă poz i ţ i e i de expu nere 
in muzeul his tr ian). 

·11 Toate re prod use în J.J . Co ulton, lfrchitec/11ral develop 111e111 0/1/Je Creek 
Sloo, Oxfo rd. 1976. p. 12 1-1 24, fi g. 31. V. 

•11 [. Wcigand , Vorgesc/1ic/1te des Kori11 tl1 isclie11 Kapittels, Wl'lrtzburg, 1920, 
p. 65-74 

·1J W.13. Dins111oor, Tlie arhitecl111·e <!l ancienl Creece, 1950, p. 140. 
·1·1 W. J\ lzin gc r, A 11g11steisclie Architekt11r in Ephesos , Wi cn, 1974. p. 92. 
45 J.J . Coulton,_ioc. cit. 
.ii, Ch. Borkc r. op. cil„ anexa 11 / BI< 92 ş i BI< 9 1. 
·17 Dato r ită fapt ului că Massa li a era ca însă s i o co lonie a Phokaia-ci (s iluatii 

în aprop ierea Pcrga m-u lui), J.J. Co ul ton (loc. cil.) presupune ca în accas tii zon ă 
trebuie d1u tat i'1 ori gi nea capitclc lor pcrga mcni enc, refuzând or ice fi lia tic cu 
ca pi tclck ori entale decorat e cu frun ze de lotu s. Dins111oor vedea în ca pitclc lc 
t.:zaurclor acolirnc din Delph i (Clazo111cnc ~i Massa lia) prototipu ri ale corinti
cului de mai tf1rziu. (\V.B. Dins111oor. loc. cil. ) . 

48 J\ d1 ror ori gi ne l 'o r111 ală ră1rnî nc ş i ca o problc111i\ inccrti\ , primul exe mpl ar 
cunoscut fiind ace la de la sanctuarul Dcmcrrci clin Perga 111 ( J.J . Coulto n, loc. 
cit.; Ch. Borker, loc. cit.) . 

4
'
1 Care ror111 ca7f1, de obi ce i. reg istrul in fe ri or al co~ului . 
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A-vedere; B-plan (suprafaţa de poză) 

Fig. I O. Capitel cufunze în/armă de pipă: 
a-e montajul geometric 

13 

http://patrimoniu.gov.ro



Revista Monumentelor Istorice • 2001-2003 

frunzele de acant apar întotdeauna asociate cu frunze de apă (tTestic), 
în timp ce în cazul unor capi tele de la Ephes şi, mai târziu, la Traia
nacum-ul din Pergam, asocierea are loc între acant şi frunzc-p ipă50 . 

Raritatea exemplarel or cun oscute în care coşul este îmbrăcat 
exclusiv cu frunze-pipă , face din capitelul bistrian un exemplar 
extrem de interesant, stabi lirea secvenţei cronologice în care a fost 
realizat devenind în consecinţă o problemă demnă de atenţie5 1 . 
Numărul frunzelor-p ipă care îmbracă coşul respectă formula ele
nistică52 . Masivitatea abacu lui depăşeşte însă amploarea abace lor 
capitelelor menţionate5 3 , iar forma în sine a profilaturii sa le este 
parţial analogă celei care caracterizează abacele capitc lelor de la 
Stoa lui Eumcnes (Atena) şi de la Assos, dar ş i celei de la capitelul 
Traianacum-ului din Pergam54. În comparaţie cu exemplarele cita
te, registrul superior al abacului apare mult mai dezvoltat în raport 
cu registru său inferio r. 

O a ltă caracterist i că semnificat iv ă este prezenţa plăcii circu
lare situată sub abacul propriu-zis, detaliu absent atât î.n cazul celor 
patru capitelelorpergameniene care ilustrează tipul cu frunze-pipă, 
cât şi la capitelul de la Templul Demetrei din Pergam55. 

Această placă circu l ară poate fi asimilată buzei unui calathos: 
ana logi ile cu structura volumetrică a capitelclor decorate cu frunze 
de apă (ulterioare capitelului de la Sanctuarul Demetrei din Pergam) 
pot fi considerate, în acest sens, edificatoare56. Prin urmare, tectoni
ca coşului se dezvăluie integral, deşi este parţial dizolvată datorită 
veşmântului continuu format de cununa frunzelor-pipă intercalate 
de frunze-săgeţi: detaliul care poate face transparentă amintirea 
structurali tă.ţii tradiţionale a calathos-ului este această placă circula
ră, prin care buza coşului se înalţă deasupra răsfrângerii frunzelor. 

Este posibil ca la originea acestui mod de a finaliza calathos
ul să fie un sincretism, responsabi l de întâlnirea dintre structura 
platoului înălţat uşor deasupra frunzelor, de tipul celui de la ca
pitelul cu frunze-pipă din Pergam, cu tipu l de calathos „clasic" 
a cărui buză parcurge aproape în întregime coşu1 57 . În această 
perspectivă poate fi interpretată chiar ş i structura generală a capi
telului, care nu ar mai fi privită ca rezultat exclusiv al unei intenţii 
de simplificare a tipului mixt (cu frunze-pipă secondate de un 
registru cu fr unze de acant la baza coşului), ci ca termen al unei 
evolu ţii fonna le. O mărturie preţioasă, atât pentru ilustrarea transfor
mării buzei abacului într-o simpl ă. placă ci rculară situată sub abac, 
dar ş i pentru un tip de devenire formală, care poate oferi unele 
sugestii pentru înţelegerea posibilelor diversificări ale căilor de 

50 Pt. exemplele citate v. J.J. Coulton, foc. cil„ fig. 3 1 /c; E. Alzinger, op. 
cit„ p. 74, 78; D. Heilmeyer, op. cit„ pi. 27/fig. 2; Ch. Borker, op. cit„ pi. 12/BK5, 
pi. 10/BK l). 

51 Este posibil ca frecvenţa redusă de apari ţie a acestui tip de capitel să reflecte 
mai degrabă stadiul cercetărilor decât prezenţa reală a pafmcapilel-ului în ai'hi
tectura romană. 

52 Cele patru capitele „pergameniene" elenistice conţinând 20 sau 24 asemenea 
elemente. (J.J . Coulton, foc . cit.). 

53 Raportul dintre înă l ţimea tota l ă şi înălţimea abaculu i are o valoare cuprin să 
aproximativ între 5,75 ş i 6,25 la capitelele din Atena, la capitelul din Assos devine 
3,3 (dacă e l iminăm partea inferioară, nedecorată, care poate fi considerată ca re
prezentînd po1ţiunea superioară a f'usului de coloană) , în timp ce la capitelul histrian 
raportul este de 2,84. Prin urmare, ponderea abacului , deşi mai apropiată de Assos 
şi chiar de arhaicul din Delphi (unde are valoarea de cca. 3,3 ), este mai marc decât 
a tuturor exemplarelor citate. Menţionăm că valoarea rapoartelor corespunzătoare 

capitelelor (cu excepţia celui histrian) este cu totul orientativă, raportarea dimen
siuni lor având la bază exculsiv scările grafice (apud J.J. Coulton, loc. cit.). 

54 D. Heilmeyer, foc. cil. 
55 În cazurile menţionate abacul se spijină direct pe zonele terminale ale frun

zelor de apă . 
56 J.J . Coulton, foc.cil„ fig. 31 /g; Ch. Borker, op.cil. pi. 30/BK39,pl. 50/BK66. 
57 Fa ţă de exemplele anterior citate (v. supra, n.93), cu menţiunea că respec

tivu l tip de structurare a cafalhos-u lui este foarte frecvent în Imperiul timpuriu 
până în epoca severiană, adăugăm câteva exemplare vestice: capitclc din fo rul 
lui Ncrva (,.Colonnacce"), forul lui Traian (Basili ca, Porticul sudvestic), Porticul 
Octav iei , Colosseum, porticul Deorum Consentium, Ostia (Basi lica, termele lui 
Neptun / frigidarium şi palaestra, porticul de pc Decumanus Maximus) , capitele 
de la Villa Hadriana (zona templului lui Venus) ; (Freyberg, op. cil. pi. I/fig. b; 
pi. 7/fig. c-d; pi. I I/fig. c; pi. 23/fig. b; pi. 26/fig. a-b; pi. 34a-b; pl.42/fig. a,c). 
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absorbţie a tipului eleni stic de palm capital în corinticul roi1ian, 
recunoaştem la un capitel timpuriu din Roma(!) , păstrat la Palatul 
Conservatori lor58 . Buza calathos-ul ui apare aici îngustă, abia vizi 
bilă , sub presiunea unui abac foarte dezvoltat în înălţi :rne ; sub ea 
se răsfrânge un mic coronament59 al căru i decor a fost considerat 
analog unei suite de ove60, dar care - mai ales datorită tipului de 
profilatură pe care se dezvoltă - este mai degrabă asimi labil cu 
părţile terminale, răsfrânte, ale unor frunze (de apă?) . 

Unele aspecte de detaliu, cum sunt frunzele-săgeţi intercalate 
între frunzele-pipă , ch iar şi „ovele" răsturnate (lunule?), amplasate 
la baza frunzelor-pipă, revitalizează într-o formulă. o ri ginală atri
bute arhaice prezente la capitelul de la tezaurul massalioţilor. Spre 
deosebire însă de exemplarul arhaic, tulpinile săgeţilor nu apar decât 
în zona superioară, adiacentă porţiunilor răsfrânte ale frunze l or-pipă. 

Asemenea mici frunze-săgeţ i , dar ale căror tulpini secondează 
frunzele până către baza capitelului, apar ş i în cazul unor capi tele 
augusteice din Ephes61, în paralel cu frunze lipsite de asemenea 
elemente; ele nu mai sunt utilizate la capitelul Traianaeum-ului 
pergamenian62. Elementele amintind forma unor ove introduc o 
formul ă decorativă necanonică prin însăşi poziţia lor răsturnată. 
Aceste elemente par să amplifice accentele decorative ale lunulelor 
prezente la baza foilor capitelelor din Pergam şi Assos, asimilând 
într-o transfigurare fonnală originală inclusiv astragalele bombate 
de la bază63 . Aspectul formal al foilor răsfrânte, detenninat de 
puternica subliniere a curburii perimetrelor exterioare, aminteşte 
în mai mică măsură de formele elenistice, apropiindu-se mai mult 
de detaliile omoloagelor lor reprezentate pe capitelului roman de 
la Traianaeum-ul din Pergam. Mişcarea graţioasă rezultată prin 
răsfrângerea e l egantă a părţilor terminale este contrabalansată de 
verticalitatea flancurilor fiecărei frunze-pipă, astfel încât l ărgimea 

frunzelor rămâne constantă pe toată înălţimea lor, inclusiv în zona 
părţilor răsfrânte. Accentul de tigiditate dobândit p1in această intran
sigentă verticalizare îndepă1tează stilul histrian faţă de exemplarele 
elenistice64, învecinându-l mai curând cu sti lul capitelelor augusteice 
amintite mai sus ş i , mai ales, de capitelul traianeu de la Pergarn65 . 

Devine extrem de semnificativ că elementele definitorii ale 
vocabularnlui sti listic reflectat de capitelul bistrian se regăsesc, 
din nou, în zona nord Pontică. Singurele reprezentări de frunze
pipă identic înzestrate cu tulpini bine definite ne sunt cunoscute, 
deocamdată, la Chersones, în cazul unui decor în care fnmzele
pipă se asociază cu frunze de acant66 . Dar, în apropierea Histriei, 

58 Gans, op. cit. p. 20-2 1, 26; fig. 13 (nr, catalog 2 1 ). 
59 Care poate fi foarte bine asimilat unei răsfringeri a coşulu i , s ituată sub 

buza acestuia. 
60 Gans, loc. cil. 
61 Frunzele -„pipă" pe care Ic intercalează sunt aici mult mai largi p1in comparaţie 

cu ale capitelului histrian; concavitatea este mult mai aplatizată iar răsfrângerile 
sunt practic anihilate. (V. Alzinger, op.cil„ p. 78, fig. 124/CVd2, fig. 126/CVd4. 
Frunze-„pipă" mai puţin largi apar la capitelul de pilastru CVc 12 (neintercalate însă 
de săgeţi) , iar cu răsfrângeri la capitelul CVd3, şi ci lipsit de frunze-săgeţi intercalate. 
(ibidem, p. 74/fig. 1 l 8a, p. 78/fig. 125). 

62 D. Heilmeyer, foc. cil. · 
63 Originea îndepărtată a acestor clemente de decor poate fi regăsită în exem

plarul arhaic de la tezaurul massalioţior: într-o posibilă intenţie de „revitalizare" 
a vechilor fonne, prelungirea canturi lor frunzelor până la bază (aşa cum se poate 
vedea la unul din capitelele adăpostite în Muzeul din Adamclisi) ar fi condus implicit 
la desfiinţarea piruetelor dintre perle; perlele, rămase izolate în canalele concave 
ale foi lor, ar fi putut suporta acele accente suplimentare care ne-au determinat să 
Ic asimilăm din punct de vedere forma l cu ni şte ove cu cochii lia răsturnată. 

64 Unde frunzele se evazează prin curburi mai mult sau mai puţin evidente, 
asigurând astfel racordul cu părţile răsfrânte, care sunt mai largi. 

65 Aici rigiditatea nu este generată de vertica lizarca flancurilor frun zelor ci 
de constanţa decisă a evazărilor flancurilor frunzelor (începând de la bază) nefle
xate la părţile superioare.( O. Heilmeyer, foc. cit.). 

66 Din păcate, capitelu l (de pilastru?) de la Chersones este prezentat exclu
siv printr-un desen foarte micşorat în urma publicării (A. Buiskih, op. cil„ p. 
18, fig. 6) . În l egătură cu exemplele citate din zona Pontică (zona Olbia
Chersones-Gheorghipiia) este locul să menţionţionăm că ele sunt considerate 
de autorul citat ca reflexe ale tradiţiei stilu lui promovat de şcoal a pergameniană 

tradus în termenii unor interpretări locale (ibidem, p. 19) . 
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la Tomis, aceste particularităţi sunt prezente în mare parte la câteva 
capitele cu foi-pipă aflate în incinta Muzeului Arheologic din 
Constanţa67 sau la Callatis68 . Se pare că putem conta pe prezenţa 
pe teritoriul Daciei a câtorva exemplare extrem de preţioase, prin 
studierea cărora s-ar putea data apariţia acestui tip de capitel, mai 
precis decât s-a făcut până acum, prin încadrarea - implicită istoriei 
teritoriului - în sec. II-III69 . 

Ca un corolar al observaţiilor anterioare, deşi termenii unei 
perspective cronologice nu pot fi încă suficient clarificaţ.i, este 
posibil de presupus ca limită inferioară pentrn realizarea capite
lului histri an o etapă cuprinsă între sfârşitul perioadei elenistice 
(eventual perioada lui Augustus) ş i epoca romană timpurie (pro
babil domnia lui Traian). Dacă am considera verticalizarea inte
grală a flancurilor frunzelor ca termen final al unei evoluţii for
male70 s-ar putea ca tipul dezvoltat la Histria să ocupe un loc într-o 
secvenţă mai târzie , ulterioară epocii traiane71, aşa cum, de altfel, 
este datat şi capitelul de la Chersones72 . 

În privinţa reprezentărilor decorative în relief, care decorează 
intradosul abacului, menţionăm că stilul celor două mici frunze 
de acant gemene sculptate pe unul din colţuri este analog cu acela 
al frunzelor care decorează balustrul unui capitel ionic histrian 
din marmură, realizat probabil în epoca hadrianee73 . 

Dk2 

Dp 

La 

d. Tabel.I Unitatea de măsurii 
ld=IPIJ6- 29.6cm/ 16= 1.85cm 

Dil =diagonala mi că a abacului = 58,963; 

Di2=65,892 (diagonala mare a abacului); 

Dimens. cm Dimens. Id 

33 18 

26.8 (27) 14.5 

46.6 25 

Hc+Hk 24.3 13 

Hk 22 .3 12 

Ha 13.2 7 

Di 1 58.963 
32 
2P 

Di2 65.892 35.5 

Control. cm Di f. cm 

33.3 0.3 

26.82 0.02 

46.25 0.35 

24.04 0.25 

22.2 O. I 

12.95 0.25 

59.2 0 .23 

65.675 0.21 

b). Impactul principal dintre plan şi faţadă se bazează. pe suc
cesiuni de poligoane, metodă de compunere a proiectului de arhi
tectură frecvent întâlnită în arhitectura romană74 : o corelare de tip 
ad quadratum poate fi surprinsă între înălţimea totală ş i diametrul 

67 V supra, n.8. 
6x Reprodus în M. Bărbulescu , op. cil., fig . XT.2. 
69 Un capitel este menţion at în li sta lu i M. Bărbulescu , la Cluj Napoca, uti

lizând o încadrare tipologică complet inadecvată („tip egiptean"). Acelaşi capitel 
este mentionat de E. Botta, recunoscând în el un capi te l„,cu caneluri" (sic !) şi 
oferindu-ne preţioasa reproducere a unui capitel de la termele din Vama (datat 
la sf. sec. ll-începunil sec. Ill) şi a unuia din ce le de la Tomis. (M. Bărbulescu, 
op.cil, p. 239, fig. Xia-b; E. Botta, Pafmkapitel/e aus Dakien, AMNap, p. 36/ 1, 
1999, p. 164, fi g. 3, 2. 

70 Recunoaştem că un asemenea criteriu rămâne extrem de fluid : nu putem 
ignora că accentul evazăril or prin care se flexează frunzele la părţile lor superioare 
a suportat modifică ri încă din epoca e l eni stică: diminuează treptat , de la capitelul 
din Pergam până la ce l din Assos. 

71 Desigur, rămâne deschi să problema masivităţii abacului , care ar putea even
tual sugera realizarea într-o perioadă târzie. Nu putem totuş i ignora că, în cazul 
unei ipoteze care ar avea în vedere reapariţia tipului de „pa lm capitel" ş i ca ex
presie a revitalizării unor fo rme mult anterioare, trebuie să ţinem cont că abacul 
masiv a caracterizat totuşi exempl are le vechi (arhaic); pe de a ltă pal1e prezenţa 
abaculu i masiv es te înregistrată chi ar în epoca romană timpurie, la capitelul -
citat mai sus - de la Palatul Conservator il or. 

72 Datat (din motive oarecu m neclare) la grani ţa secolelor li-III (A. Buiskih, 
op. cit. p.18-19). 

73 Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dacia, NS 2002-2003 (sub tipar). 
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suprafeţei de poză (Tabel 2 şi.fig. !Oe); o relaţie de medie şi extremă 
raţie guvernează montajul dreptunghiului fundamental al faţadei 
(Tabel 2 şi fig.1 Oa) ; lungimea abacului, diametrul suprafeţei de 
poză sunt corelate prin triunghiul echilateral înscris în cercul care 
conţine faţada (jig.1 Od). Înălţimea abacului este şi ea dependentă 
de plan, fiind egală cu jumătate din diametrul suprafeţei de poză. 
Rolul diagonalelor (corelate între ele prin diagonalizare simplă) 
în structurarea geometrică devine şi mai transparent prin obser
varea corelării cu unitatea de măsură . 

Corelarea cu unitatea de măsură 75 devine explicită geometric 
prin diagonala (Dil), egală două picioare (2P) : prin urmare, un 
cerc cu diametrul egal cu unitatea de măsură (lP) generează prin 
succesiune ad quadratum pătratul mic al planului abacului (jig.1 Oe), 
diametrnl plăcii circulare şi, asociind o succesiune prin rotaţie, 
corelarea cu înălţimea coşului (Tabel 2 şijig.lOe). 

Pentru h·ansmiterea în execuţie a proiectului puteau fi utilizate 
relaţiile geometrice derivate, extrem de simple (fig.lOb), prin care 
concepţia compoziţională devine transparent explicit~: considerând 
.latura L3(=La) ca unitate de start, dreptunghiul fundamental al 
faţadei (Ht: La) se compune din două păh·ate adiacente (L3/2: L3/2 
adică " : " ) care cuprind înălţimea coşului (împreună cu „buza 
calathos "-ului), peste care se suprapun două dreptunghiuri (1 /2: 
1/4) (fig.10.b). 

Dk2 

Dp 

La 

Ha 

Ht 

Di
1 

Di2 

Tabel 2. Suportul geometric 

Dimens. cm Corelaţii 

33 2cppp 

26.8 14.5 

46.6 Dp'13 

13 .2 Dp/2 

37.5 
Dp'12 
Lacp/2 

58.963 
32 
2P 

65.892 Dp'1512 

2. Capitel cu frunze pipă 
(inv. 0100) (ftg. 11-12) 
Material: calcar Casimcea; 

Control. cm 

33.12 

26.82 

46.417 

13.4 

37.89 
37.694 

59.2 

65 .92 

Dimensiuni : L *=26c; H*= l 7; De =22.3°; Ha= l 2; Hc=2; 

Dif. cm 

0. 12 

0.02 

0. 18 

0.2 

0.39 
0. 19 

0.23 

0.02 

a) Se păstrează un fragment corespunzător unuia din colţuril e 

abacului, aflat în proces avansat de deteriorare. Abacul masiv este 
compus din trei registre: un profil în talon răsturnat separă registrul 
prismatic de la bază (înalt de 4.4cm) de registrul superior (înalt 
de 2.8 cm). Pe registrul superior se mai pot observa urmele unui 
finisaj îngrijit, cu cizelură. Placa circulară, al cărui diametru este 
egal cu lărgimea registrului inferior al abacului, şi-a pierdut cali
tatea de buză a calathos-ului , sugerând o tendinţa de înstrăinare 
faţă de tectonica coşului . Din cele şaisprezece frunze-pipă se păstrea
ză urmele a cinci frunze, a căror canale - spre deosebire de capi
telul lll.1 - se evazează înspre partea superioară. Răsfrângerile 

terminale sunt atât de răsucite spre interior, încât terminaţiile lor 
ating fundalul propriilor canale; între frnnze se văd tijele unor ele
mente în fom1a de săgeţi. Pe intradosul abacului se mai pot observa 

74 M.W. Jones, op. cit., p. 90-94 (despre succesiunea ad quadratum ş i ad 
triangufatum); exemplificări în cazul unor temple romane şi în Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, The Rhylhm ()/cofumns with Vitruvius. Remarks on the geometric principie 
in roman architec/ure, passim. (pt. succesiuni mixte ş i de tip ad quadratum). 

75 Despre integrarea geome tri că a unităţii de măsură ş i a modulului în su
portul geometri c al unor monumente romane în Ibidem, foc. cit. 
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Fig. 11. Capitel cu/iw1ze în/rmnă de pipâ (inv. 0100): vedere 

Fig. 12. Capitel cu/hmze în formă de pipă (re leveu) 
(inv. 0100): A-vedere-secţiune; B-plan 

urmele unei rozete(?) în relief Rămâne de văzut dacă micşorarea 
numărului de frunze asociată cu evazarea lor, şi mai ales, cu 
aspectul distorsionat al terminaţiilor turtite ale frunze lor sunt sau 
nu particularităţi care ar justifica ulterioritatea momentului de 
execuţie a acestui tip faţă. de cel corespunzător capitelului JJJ,J, 
Un accent important în favoarea unei datări mai târzii îl 
formulează. tendinţa de înstrăinare a plăcii circulare de coş: 

imaginea terminaţiilor aplatizate ale frunzelor asociată cu a plăcii 
circulare ştirbeşte din calitatea acesteia de buză a ca/athos-ului . 

IV. Capitele cu coşul lis 

Apariţia acestui tip formal parc să fie rezultatul unei transfor
mări a tipului capitelului cu frunze-pipă, printr-o schematizare a 
<l eta lii lor; abacul trădează o tendinţă similară de creştere în înă.lţi

rne, dar placa circulară intermediară tinde să devină independentă 
faţă de coş, pierzându-şi sugestia de buză a calathos-ului , tendinţă 
înregistrată şi la capitelul ///,2 , Deşi s-a renunţat la detalierea frun
zelor7c', s-a păstrat ideea răsfrângerilor de la partea lor superioară: 
acestea, pi erzându-şi semnificaţia formală iniţială , au devenit 
continue77 . 

1. Capitel cu coşul lis (l/00) (fig, 13-15) 
Material: ca lcar; Dimensiuni : Ht=27.6; Dp=24.2; Dk=28.5; 

Ha= 7.3; l-lc=2; l-lk= l8.3; La=40.6; Dc=36.9 

a) Se păstrează o jumătate de capitel. Prezintă un coş lis cu 
buza răsfrântă la patiea superioară . Între abacul rectangular - pro
filat în trei registre - şi coş se află o placă circulară foarte îngustă . 

Corpul abacului este traversat de un şanţ (adânc de 1.2 cm, larg 
de 23 cm) adâncit în suprafaţa de aşteptare şi tratat grosolan cu 
martela, dar cu flancurile lise, astfel încât două dintre faţadele 
opuse prez intă câte un dccroş cu margini uşor înclinate; repre-
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zintă, probabil, lăcaşul în care era fixată o grindă-arhitravă de 
lemn 78 . Profilatura abacului este formată din trei regi stre (un re
gistru bombat bordat la partea superioară şi inferioară de câte un 
registru plat) . Tntradosul abacului este decorat cu o rozetă bombată 
cu opt petale. În mijlocul suprafeţei de poză se află. urma unui 
lăcaş circular pentru gujon (6/2.5) . 

Dk 

De 

La0 

l-lk 

I-l a 

HI 

Dp 

b) Tabel 3. Unitate de 11u'is11N'i 
Id=! PI! 6=29. 6cm/ f 6=!.85cm 

Dimens. cm Dimens. Id 

28 .5 15.5 

36.9 20 

40.6 22 

18.3 10 

7.3 4 

27.6 15 

24.2 13 

Control. cm Dif Clll 

28.675 O. 17 

37 O.I 

40.7 O.I 

18.5 0.2 

7.4 O. I 

27.75 O. 15 

24.05 0.15 

O succesiune derivată. din ad quadratum guvernează în plan 
corelarea dintre abac şi calathos ; diametrul plăcii circulare îşi află 
un răspuns în înălţimea capitelului, raza plăcii circulare fiind egală 
cu înălţimea coşului (Tabel 4 şi.fig. 14a) ; în consecinţă, montajul 
geometric al elevaţiei depinde de succesiunea a două pătrate. O 
succesiune pătrat-octogon dirijează impactul ÎJ1tre diametrul supra-

76 Nu poate fi exclusă, totuşi , ipoteza unor frunze pictate. 
77 În pri vi n ţa structuri i de ansamblu, acest tip de capitel reprezintă o formă 

ana loagă cu aceea întâlnită în cazu l unui capitel de pilastru din Solunto, deose
bindu-se de acesta pe l ângă proporţii l e diferite dintre înălţimea răsfrângerii şi 
aceea a coşului , mai ales prin detaliile profil aturii abacu lui şi prin prezenţa re
gistrului circular intermediar. A. Vi l la, I Capitelli di So/unio, în Sikelika, 3, Roma, 
1988, fig . 22c/CP 213 . , 

7x PL un tratament analog aplicat abacului v.de ex . abacul unui capitel ionic 
târziu(?) din Solunto. (Ibidem, fig . 9 a-c /Ci 146). 
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Fig. 13. Capitel informă de coş (i11v. L/00) : vedere 

Hk=Dc/2 
Hk+Hc=La/2 
La=DkV2 

a 

b 

c 

"' CXl 
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CXl 

"' ai 

"' 

A. 

2..__ _ ______ __./ 

O 10cm 

Fig. 14. Capitel cu coşul lis (i11 v. L/00) (releveu): 
A-plan (supra/a/a de poză); B-vedere-secfiu11 e 

feţei de poză şi al plăcii circu lare, inclusiv cu diametrul cala
thos-ului. 

Repartiţia elementelor în faţadă este dirijată în funcţie de ra
poarte elementare: înălţimea abacu lui împreună cu placa circul ară 

este a treia parte din înă l ţimea totală sau 3 din diametrul plăc ii 

circulare (Tabel 4). Legătura geometrică cu unitatea de măsură 
se regăseşte în succesiunea cerc (unitate de măsură) - pentagon 
înscris-cerc (suprafaţa de poză) ş i în re l aţi a provenită din ad 
quadratum între unitatea de măsură şi diametrul p l ăci i circulare 
(fig. 14). 

Tabel 4. Suportul geometric 

Dimens . cm Core l aţii Control Dif. cm 

La 40.6 Dk" 2 40.299 0.3 

De 18.45 Hk 18.3 0.15 

La'' 9.3 Ht/3 9.2 O. I 

Fig. 15. Capitel cu coşul lis (inv.L/00) : (a-c) montajul geometric 
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A. 

B. 

Fig. 16. Capitel cu coşul lis (inv. LJOJ): A- suprafata de poză; 8-vedere 

18 

Fig. 17. Capitel cu coşul lis (re leveu) (inv. LJOI) : 
A- vedere-secţiune; B-suprafaţa de poză (plan) 

Fig. 18. Capitel cu coşul lis 
(inv. LIOJ): (a-d) montajul geometric 
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3) Capitel cu coş lis 
(inv. LJ OJ) (fig. 16-1 8) 
Materi al: ca lcar (Casimcea) ; 

D imensiuni : Dp=32; La=45 .2; Ha= I 0.2(- 10.3 ); 

Hk=S.4(-8.5): Hrăsfrânge re=mi n .2. I; Ht= l 9.4; He= I 

a) Abacul este hipertrofiat, depăş ind în ă lţimea coşului ; profi
latura prez intă un registru plat la bază - fi nisat cu tivuri orizontale 
lise ş i miez pichetat - deasupra dezvoltându-se un talon răsturn at, 

lucrat în faţete, surmontat la rândul său de un registru plat mai 
îngust. Reprezin tă ace l aş i tip de abac cu al capite lului cu frunze
pipă (inv. O I 00)79 , deosebindu-se de aces ta exclusiv prin rapoar
tele care dirij ează reparti ţ i a în faţada a registrelor succesive. Coşul , 

u şo r evazat spre bază, se fin a li zează printr-o răsfrângere ana l ogă 
cu a capitelului anterior. Placa c i rcul ară dintre abac şi coş depăşeşte 
limita răsfrângerii coşulu i, pierzând orice analogie cu o buză de 
calathos . Pe s u prafaţa de aşteptare se detaşează un scamillus cir
cul ar, înalt de 0.4cm. 

Ansamblul plastic al capi telului reflectă o dis torsiune fom1a l ă 

majoră, care a nihilează prestanţa coşului : înă l ţimea lu i împreună 

cu a plăcii circulare nu este mai mare decât j umătate din în ă l ţimea 

tota l ă a capitelului! Ponderea exces i vă acordată înă l ţim i i abacului 
are un răspuns în profi latura sa, unde prezenţa talonului concu
rează unduirea decorativă a răsfrângeri i coşului , astfe l încât pre
stanţa v izual ă apare trans latată dinspre calathos spre imposta care-l 
surmontează : capi telul propriu-zis (fă ră abac) parc redus la un 
apendice, un fe l de fi nalizare parti cul ară a fusului de co loană. Privit 
astfel, capi telul poate fi considerat ca expres ie a unei evolu ţii fo r
male care, l ăsând în urmă paradigma ar urma să corespundă unei 
peri oade imperiale târzii de execuţi e. 

b) Tabel 5. Unitatea de măsură 

ld= IP/ 16=30cm/ 16= 1.875cm 

Dimens. cm Dimens. Id 

La 45.2 
24 
IC 

Ha+Hc 11.2 6 

Hk+Hc 9.4 5 

Dp2 32 17 

De 39.2 2 1 

La1 4 1.2 22 

Contro l. cm 

45 

11.25 

9.375 

13.875 

39.375 

4 1.25 

79 Este posibil ca cele două capitele să fie contemporane. 

D if. cm 

0 .2 

0.05 

0 .02 

0. 12 

0.17 

0.05 

RO Înălţimea tota l ă a capitelului corin tic trebuie să fie ega l ă cu dimensiunea 
ax i a lă a abacului (măsurată pe axele 01togonale). Faptul că această regu l ă (desco
peri tă de M.W. Jones, care o numeşte „cross-sect ion rule") de care ascultă maj o
ritatea capitelelor corin tice nu a fost am i n t ită de Vi truviu, face ca analiza dialo
gului dintre reguli ş i varietate în mi crocosmosu l capi telului corin tic să nu-ş i mai 
poată afl a un punct de porn ire în opera vitruv i an ă. „Este o ironie că el a omis 
să men ţ i oneze cea mai cons i ste n tă din toarte regulile vechi , de care ascultă în 
jur de două treimi din toate capite le le cori ntice, fie elenist ice, romane sau bi
zantine" (M.W. Jones, op. cit„ p. 145). 

Revista Monumentelor Istorice + 200 1-2003 

Limbajul compozi ţ i onal are la bază un montaj geometric 
aproape rudimentar prin simplismul schemat i zării sale (Tabel 6): 
planul capitelului este rezolvat pe o succesiune ad quadratwn, între 
cercul suprafeţe i de poză ş i planul abacului (fig.17a) ş i între înăl

ţimea tota l ă ş i diametrul p l ăcii circul are (fig. 17b); dacă repartiţia 

în faţadă a fost as i gurată prin surprinzătoarea divizare în două pă 1ţi 

relati v egale - care aduce calathos-ul la ega litate cu abacul - a 
înă l ţimii , aceasta este, la rândul său , rezultatul di viziunii lungimii 
abacului, din a cărui măsură reprezintă a patra parte. 

Corelarea cu unitatea de măsură este implic ită, lungimea aba
cului fi ind ega l ă cu măsura Cotului (tabel 5). 

Tabel 6. Suportul geometric 

D imens. cm Core l aţi i Contro l Dif. cm 

La 40.6 Dk '12 40.299 0.3 

De 18.45 Hk 18.3 0. 15 

La0 9.3 Ht/3 9.2 O. I 

Respectarea regulii secţiunii transversale („cross-section 
rule")80 poate fi observată, într-o oarecare măsură, în cazul unicului 
capitel histrian cu abac concav a cărui stare de conservare o 
pennite81 (fig. 19a). L1 funcţie de această regul ă s-a propus o ipoteză 
de reconstituire a înălţimii totale a capitelului normal din manmiră 

(inv.0100), după ce în prealabil s-a reconstituit diametrul circum
ferinţei abacului . Prin urmare, înă lţimea capitelului poate atinge 
o valoare de 3 8. 6 cm (fig. 19, d). 

Capitelelor cu abac linear (cu frunze-pipă sau cu coş lis) sunt 
indi ferente faţă de această regul ă: toate au în ăl ţimea tota lă mult 
mai mică decât l ărgimea ax ia lă a abacului82 . Cel mai înalt dintre 
acestea, capitelul cu frunze in formă de pipă (fig. J 9b) urmează 
core lări „parţi a l e": înălţimea coşului (inclusiv „buza"-placă circula
ră) este egal ă. cu jumătate din lărgimea maximă a abacului (în timp 
ce înăltimea abacului este egal ă cu jumătate din l ă rgimea minimă 
a abac~lui) . Înălţimea scade la capite lul cu coşul lis (inv. L 100), 
astfel că în ă ltimea coşului (împreună cu placa circulară) este ega l ă 
cu jumătate 'din l ărgimea minimă a abacului (fig. 19c). În cazul 
capitelului (inv. Ll 01 ), înăl ţimea total ă scade dramatic, devenind 
egală cu jumătate din l ărgimea minimă a abacului (fig. l 9e). 

xi Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dacia, 1988, (capitel nr. 12). 
82 În cazul capi telelor de co l oană cu abace lineare, dimensiunea ax i a l ă este 

ega l ă cu lungimea abacul ui , planu l abacelor fiind pătrat. 

19 

http://patrimoniu.gov.ro



Reih:S-ta Monumentelor istorice + 2001-2003 

Cl 

b 

c 

20 

„.:-. :·.'.' .. ·.·~.·. x~nc/21-----,.-""'-·-"'.""_„_":'"-_ .. _, ___ -+-~~-'r---"-~~-J ........ ' ... . 
Y=Ln/~ \-"-'-~"'-D.."""-'-'-'-'-~-"+-'--'--'-'--'-'-'--'--"-~~--J ,,,,, _... I ::::::::.-. -.· :.· .... ........ . 

/ I 
/ I 
I I 
\ I 
\ I 
' I 

I 
I. ." 

, . 

...... ....__ _J_ ......_;. ··..:.· +=======±=======r:':'.=-

Ht=1.618D/2 
<D=lo.} 

\ I 
\ Dp I 
' / ....... / 

..._ __ 
.,,,,,.--, 

/ ' I \ 
I Lc/2 \ Hk+Hc==Lo/2' 

-- -.. -:"'. ... .. .. ..... :-.. . 
. . . . . . . . )le;:;/~ ....... . . .\ 

,,,...-r"\"-~~~~~--'~-"''w-~~~-J 

/ " .. '\ ;.„„.„ .. , \ 
. u .' 

f. " "" " " ·1 I :f I 
r ·" :.x · "" ·1 "".li! I .. I . . . „ j I 
\ · · · · · · I I ,.„„„„., / ,„ ... 

....:. :_L_ •-'-'- ··!::::;;====i;;;;;;;im:::;;;;/==.--' 

=UD/16 
c.u=Lo.) 

Ht(D 

e 

. - . - . - Dll(B-- =-=-- ·- ·- - _„ ~ -- -- -, --.... _µ; n ,,,... . ....__ ~ 

-~ ,,,,,. I ' iJ , I\ / '- /; 
. . ./ . ' ~ 
\\ / I ' // 
\X 'X; 
/~ ~\ ,, // 

~ // n., I ,,,,,,,,,. ............. ,,.,, ..................... ---=- _ _....._....,,, 

' ....... ....... -

- - r--
ţ:;l 

V 
+' 
:t 

I 

-
/ 

/ 
./ 

\ 
I 
I 

I 
I 
I 
\ 
\ . 

Ht=D .\ .-· ., 
I 

"·I 

„, 
...... 

Ht=l.732D/4 
CD=Lo.) 

\I 

„ ;. 
/. "· / · 

/ . 
z . 

li \ 
::r: 

I 
/ 

./ 

Fig. 19. Evo/11/ia secfi1111ii centrale („ cross sec/ion rute') în cazul capitel el or his lriene: 
a.capitel corintizanl (,. Sofa') m: 12 (apuci M. Mărgineanu Cârstoi11. 1988); b. Capitel cu frunze în .formă de pipă (.fără in v.); 

c. Capitel cu coş lis (inv.l/00); d. Capitel normal inv.Co / 00 (ipoteză); e. Capitel cu coş lis. inv.l/01 
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AN EXA 1 

abac 

voluta 
calathos 

canal voluta 

caules 

deget [lob) 
ochi de umbra 

buza calathos 

elice 

- semipalmeta ext. 

semipalmeta int. 

caules 

- - secunda foglla 

- · - ima foglia 

nervura brazda 

SUMMARY 

Based 011 assumptio 11 ofa strong i11/lue11ce of micro-asiatic workshops 
011 the style of Cori11thian capitals, a question has been raised on the 
existence of a local H istrian workshop, influenced by centers located 
in Lower Danube and northern and lefi Pontus, where specific prr:ferences 
could be manif'ested. Two normal Corinthian capitals (figs 1-3) and other 
six cori11thia11izi11g capitals originating f iwn H istria have been analysed. 
One of' them (without volutes) has decorated chalathos (verdeckte 
Kalathos Typus, figs. 6-7) and a11other one has leaves disposed on 
diagonals ("Sofa " lype) (/ig4-5); two olher capitals belonging Io the 
Palmcapital type, one in almost exce!lent s tale (figs 8-10) and one 
fragmented (/igs. 11-12), which probably originales the smooth calathos 
type capilalsfromfigs. 13-1 5 and figs . 16-18 have been observed. The 
style and the basis of structural composition and geometrica! support 

have been interpreted in terms of succesive polygons (sometimes ad 
quadratum). The connection with lhe measuring unit has been derived. 
Using lhe cross section rul e (proposed by M. W J one,1,) we propose a 
reconstitution ofthe heighl o_/ normal capital with eagle decorated abacus 
(fig . l 9d). We observed a dramatic violation of this ru fe in the case of 
linear abacus capitals (palmcapital and smooth calathos capital; fig l 9b, 
c, e) . Dating proposals, !atge!y undermined by lhe absence of any 
Information concerning the originating monuments as wel! by the abse11ce 
of p ertinent analogies in the I itera ture, remain uncertain. For example, 
in the case of the capital (figs. 8- 1 O) with revived hellenistic forms 
belonging to the type denoted by J.J. Cu/ton as palmcapital, an extremely 
uncertain dating has been proposed somewhere in between Trajanus and 
Severan period. 
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