OBSERVAŢII ASUPRA STELELOR FUNERARE DE LA POTAISSA

Studiul monumemdor funerare a fost un subiect abordat destul de des în literatura de specialitate.

Deşi metodele ek rea1izar� efectivâ a acestui tip de demers au diferit, interesul pentru acest domeniu a fost
stimulat, mult timp, de considerarea monumentelor fun�rarl.: ca plin(:ipala sursă de studiu pentlu domeniul

Inai larg al altei rom,me din Dacial.
-

în

domeniul teoretizârii au apărut unele articole
,

tk� cercetare. Intr�un mticol de acum

30 de

care

îşi propuneau să traseze principalele directii

ani Lucia TCposll·Marines<.:u considera că arta romană din
.

n;H.�ia ridică două probleme:
1. depistarea vechiului fond autohton;
']. sesizarea elementelor al1îsticc C;JfacteristÎce Dacici Superior.
Sursele de studiu ar fi pl astica (monumentele funerare, reliefuri, statui) şi artele minore. Analiza
st i listică ar trebui să dis ceall1 ă piesele impol1ate de cele lucrate aic i , formele prelucrate din al bumel e de
modele şi llIodul de adaptare al lor la gustul local; alte obiective ale cercetării sunt depistate categoriilor
�ocialc care au vehiculat anumite motive stilistice şi a Jlclierelor \pe bază de descoperiri arheologice.

a�emăllrtri sli(islil:c)-�.
Mihai Gramatopol a considerat eronată cercetarea ar te i pc subdiviziuni administrative. căutarea
for.duluÎ autohton �i

În

ans

a

elcmetelor caracteristice Dacici Superior. El upinu c[l alta provinciei tn:buic studi ată

amb l u aria de CCH,.:etare trebuind împinsă de la arta majoră la alta minoră, de la capodopenl la
,

produse d(� �crk:.

În \'iziuIIC'-l

1J.{'.ută\ilc pc carc le aduce Dacia cllcerită când înc�puse O nouă orien tare artistică (marcată de abolirea

formei p,lasticC'., tratarea ilulionistă prin contraste luminoa�e conccntrarca f0l1ei expresive a privirii în ochi:;.
Pn")hlcmn
\.\m�lânJ din trad!\ia artizanală (tratcalAl t(',!ne care se r�ft�ril la faptC' istoiicc, scene din via ţa reală) şi tradiţia
jnrmală (deri,·al:l Jin tradiţia clasidt). Tendmta artizanală :tpar� În ană după 180 d.Ch. - relieful nu se mai

!.'azea7.-<1 pc dozarl.�a părţilor sale ci pe contrastul lumin<t-ulllhră. perspectiva devine convenţională, imaginile
<.:I;IlL plasate Într-un pl an unic, propOIţiile dintre figuri

provincială

�e

rc�pectă o Ierarhie morală sau simbolică. Arta

roak detini prin realizările destinate benei"iciarilor regionali, datoratc substraLului fiecărei

p rov i nc ii nplls int1uentelor artei "centrale". AI1Îzanaiui substratului este
.

Ci"t"(}ţii individual� având mai ales o tenta iration;'tIă:

ca

o a rla

nu a fost solicitată �ă incamezc. o idee !'iocîală la

I�iyel superior comunităţii tribale. In secolele Ill-IV <I.ClI. se ridi<:ă 'n Imperiu
aks din hal bar i , dar anlropomorfismul artizanal va

J'� valoarcJ crc:.ltiV;1

a

anistorică, ce există printre
o

nouă clasă, alcătuită mai

j u nge S�t ex prime dorinţa de

a

un

ordi ne colectivă hazat[l

individului �i pe obedienţJ sa':.

Andn�i Hodor <1l:onJfl. artt'i provinciale romane o nota j1r()prii� asigurată de trei clcl11cntl: - alhumek
(Il: mode!�. creatorii artei provinciale. gustul si exigentele conducatorilor. În Dacia. arta romană se
d'::(l�ebt'�t(: de c�leblte provincii, are un pronunţat caradcr �reco-roman �i oriental rctkctă gusturile �i
,

....

�.

,

('di1cepţi(! C01011i,�ti!or şi militarilor. ca şi prezenţa auwhtonilor iredan.:a costumaţiei ioeale, reprezenlan:a

!.lip;)r p(,Joabe). Pentru studierea aprofundata a artei rOI11,lIlt;: din Dacia �unt necesari următorii paşi:

a) publicarea tuturor monul11cntclor descoperite:
b) folo;;trea ullimelor rezultate din arheologic. cpigrafil�, sludillI artei romane;

c) �;tahjl!reh unei cronologiÎ mai exacte a p ie selor pl: baza inscripţiilor, a veşmintelor şi a cO<lfunj-'.
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Metoda de lucru. Obiective.

Lucrarea îşi propune să sintetizeze informaţiile referitoare la această categoric de monumente
funerare de la Potaissa - fiind aici vorba doar de monumentele puhlieate. După strângerea materialului
primar piesle au Îost încadrate tipologie. plecându-se de la tipologia propusă de Lucia Ţcposu-Marinescu.
iar în finalul lucrării sunt observaţiile referitoare. la plastica pieselor.
Tipologia pieselor.

Lucia Ţeposu-Marinescu propune unnătoarea tipologie pentru stelele din Dacia Superior şi Dacia
Porolissensis:
1. Stele aniconice.
A. Stele arhitecturale.
B. Stele nearhireeturale.

1) partea superioară dreaptă. lard elemente decorative arhitecturale, margine muluratit.
2) acoperământ la partea superioara, margine mulurată.
3) partea superioară dreaptă, margine mularată, nişă În câmpul reliefului.
4) fronton pe partea s uperioară margine mulurată.
5) fronton Împrejmuit pe partea superioar ă şi nişa În formă de potcoavă.
6) fronton semicircular împrejmuit şi m argi n� mujurată.
,

Il. Stele imnice arhitecturale.

A. Nişă rpctangulară.
1) fromon liber.

2) fronton împrejmuit.
B. ?\Tişă cu arc.
1) fronton fmprejmuit şi nişă cu arc.
2) fronton împrejmuit şi medalion sub "re.
3) anică şi nişă sub arc.
4) an ică şi medalion sub arc.
5) motiv decorati, pe partea superioară şi medalion sub arc.
III. Stele iconice nearhitecturale.

A. Stele cu nişe rectangulară.
i } partea de sus dre apta

.

2) coronament pe partea superioară.
3) fronton pe partea superioară.
B. Nişă arcuită.
1) partea de sus dreaptă.
2) [rollton pc partea superioară.
C. Medalion.
1) partea de sus dreaptă.
2) fronton pe pa!1ea superioară.
D. Nişă în fonnă de potcoav ă.
1) partea de sus dreaptă.
7) fromon pc partea superioilră.
3) atlică pe partea superioară'.
Plecând de la această tipologie am Încadrat astfel piesele. turdene:
IB - j"lg.J4"
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig.4a.

Fig.4b.
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Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig.

10.

Fig. 11.
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Fig. 13.

Fig. [2.

,
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Fig. 14.

Fig. 17.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 18.
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m.A.3. - fig.l, 2
TIl.B.1.-fig.9, II

Pe lângă aceste piese mai există altele fragmentare a căror clasificare nu am putut-o realiza din
cauza stării de conservare: fig. 6, 7, 8, 10, 12, 13.

Plastica stelelor funerare.
Cuprinde la Potaissa reprezentarea portretului defuncţiilor (fig. 2, 3, 4, 9,1 1 ,15, 17, 18) şi
reprezentarea banchetului funebru (fig. 1,5,6, 14, 16).
Lucia Ţeposu-Marinescu stabileşte unnăloarele Forme de banchet funerar:

l. b an ch et cu o singura persoană - decedatul stând pe klim!, sclavul aşteptând În fata mesei. A
pătruns în Dacia din Gennania.

II. banchet cu două persoane - decedatul stând Îmins pe klille, o femeie stând pe kalhedra - cu
analogii În Moes ia Inferior şi Bizanţ.
rn. banchet cu câţiva participa nti - 4,5 - tipic pentru Dacia. Un stadiu intcnnediar în de zvo ltare a
acestui tip iconografie este scena banchetului cu trei persoane. Scenele sunt caracterizate de dispunerea
verticală şi aranjarea simetrică a personajelor (corpurile nu mai sunt Întinse pe kline se pot observa doar
busturilc strânse laolaltă), de grija pentru redarea detaliată a mobilierului. Această scenă s-ar fi răspândit
după aducerea Iegiunij a V-a Macedonica la Poraissa.

IV. banchet "simplificat" de tip Pannonic - camil/tls şi camillaflanchează mensa fripes'.

Plecând de la această tipologie, am încadrat astfel pieseI<!:
tipul III-fig. J, 5, 6; tipul II sau 1lI· fig. 14, 16.
Pentru portretul defuncţilor am preluat tipologia propusă de Al. Diaconescu:
Tipul1. Femeia poartă peste tunică o pal/a, care coborând peste umărul drept estc apoi aruncată
pc stângul, pentru ca În cută să îşi odihnească mâna dreaptă adusă la piept. Cu stânga întinsă pc lângă corp
ţine un fald al mantiei sau un măr. Dacă apare un copil, ea Îşi odihneşte mâna pe creştetul lui, sau îl ţine
de mână. Greutatea corpului se sprijină pe piciorul drept, pUţin retras, În timp ce stângul, mai avansat, este
relaxat - redă tipul "Ia grandc Ercolanese".
Bărbatul poartă o Ilmica mallicara strânsă la mijloc şi apoi răsfrântă în jos, care-i ajunge până la
genunchi. Peste ea arc o chlumis, prinsă invariabil cu o fibulă rotundă pe umărul drept. Capătul mantiei

atâmă pe spate, sau uneOl; nn colţ al ei este adus 'inapoi pe umărul stâng.

În mâna stângă, ţine un vo/umen,

în timp ce cu dreapta. având două degete Întinse,indică spre vo/umel/. Uneori, În faţa sa apare un copil şi
Îşi odihne�te mâna dreaptă pe creştetul acestuia. Subvariallle:
la. imaginea defuncţilor (defunctului) în Întregime.

Ib. imaginea defuncţilor de la mijloc în sus.
Ic-I. imaginea defuncţilor În bust-pieptul, g,Îlul, capul.
1c-2. imaginea defullcţilor în bust-umerii şi capul.
Tipul n. Cuprinde portrete În bust ale defl.lncţilor. Bărbaţii poartă o tullică strânsă la gât sau tăiată
drept. pe umeri o mantie. Femeile au peste tunică

O

pal/a, care se închide cruciş peste piept. Copiii

reproduc vestimentaţia adulţilor.
Tipul III. Cuprinde portrete unde costumul 10c,,1 şi stilul evidenţiază provenienţa din mediul
neroman sau neroman izat8•
,

In baza acestei tipologii, piesele lurdene se încadrează astfel:

la.

-

fig.17; Ib. - fig.2,4.

15;

le. - fig.9. IL II.· fig.18.

Î mbrăc ămin tea a fost tratată de Lucia Ţeposu-Marinescu Înt r u n articol din
-

;

Ibidem
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1976" şi reluată apoi

0.47.49.
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ck IÎct:n\â). C!uj-Napoca, 1979, p.29--40.
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În teza sa de doctorat publicată În limba en g lezălO Bărbaţii poartă cel mai adesea tunica şi manti a (sagum,

paetlllla) iar destul de rar apar pe monumentele funerare p antalo nii str ărnţi (bracae) şi ş os ete de lână.
Foarte rar apare reprezentată pe monumentele funerare tORa.În aeea pe ri oadă era o haină purtată numai la

..

ccr emODn .
Mulţi dintre cei care ridicau

monumente funerare erau soldaţi, dar ei apar mai ales În IlInica şi
sa�um ( purtau echi pament militar numai În misiuni oficiale). Femei le poartă o tunică lungă până la pământ
şi se acoperă cu G palla. Această situaţie gen er ală se veri11 că şi pc monumente l e de la Potai.,sa (fig . 1,2.
3.5,11,15,17).
Reprezentările pl a sti ce de pe monumentele funerare au fost valOIizatc diferit de către cercetători.
Mihai Gramatopol cons ide rd portretul defunc\ilor ca fiind pur convenţional, fără valoare istorică ". Lucia
Ţcposu-Marinesru îi admi te o valo are relativă, considerându-I important pentru veşminte, coafură (ca
indicii de datar e) şi pentru tră săturile stilistice (care ar putea indica diversele ateliere)".

,

In pri vi nţa banchetului funebru, Andrei Bodor susţine că iniţial acesta a apărut ca o formă d e
venerare a eroilor În cultul di vi n ităţilo r chtoniene - Hudes. Dioscurii, Asc1epios - iar mOlt u l apare ca erou
ce s e ospătează. Ulterior l ocul eroului este luat de mort şi de fami l i a sa, iar ba nchetu l devine un simbol

,

formal al cultului morţilor, al c r edinţei în nemurire. In final, banchetul pierde legă tura cu defunctul,
apăr ând astfel scena banchetului simplificat din Pannonia".
Gabriela Bordenaehe restrânge semnificaţia scenei la cul tu l unui mOlt eroizat". Alexandru
Diaconescu opere ază in acest caz distincţia între banchetul etern de pe Câmpii le Elizee, unde defunctul
bCl1chetuia ală tur i de eroi şi Manii altora, şi dapiscina Închinată de cei vii defunctului şi la care participă
şi umbra aces tu ia .

Apare astfel scena banchetului cu mai multe perso n aje pe klil1<: ( M acedonia, Moesia Inferior.
Dacia Porotissensis) şi eea a banchetului simplificat (Pannonia) pe care sunt figurate două pe rsonaj e pc

Ihllcurile mel1sa-ei tripes făcand !ibalii (sum rude alc defu nctul ui sau iniţiaţi. nu camilli)".
Atelierele pot fi documentate pe bază de descoperiri

arheolog

ice sau a caracteristici lor stilistice.

O descoperire arheologică clară a fost realizată de Ion Mitrofan'" În 1964 pe panta de est a "Dealului
Zânelor", iar

o

serie:: de monumente cu tră s ătu ri Slilistice asemănătoare a fost stabilită de către Ana C ătin�

�i Ana Hopârtean" (fig. 2, 3.

4,15).
SUJVlU CHIŞ
U n i ver s itate a "Babcş-Bolyai"
Cluj-Napoca
EXPLICAŢIA FIGURILOR

Fi� 1-6, 9, I 1, 14-/8 - stele cu reprezentarea banchelulu! funeb ru .
Fig. 7-8, 10, 13

Fig. 12

-

-

fragmente neclasificate.

stelă cu rep re zent area Cavalerului Trac.
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Ilusu'aţiile au fost reproduse dupâ:
(Die Abbildungen wiirden reproduziert nach:)
- M. Jude,C. Pop, Monumente Sculplurale romane in Muzeul de istorie Turda, Turda, 1973.

(fig. 1,2,3,4-b,

5. 6, 7, 8, 9)

- A. Cătinaş, A. Hopârtean, Douii monumente jimerare din POlaissa, în ActaMN, XV, 1978,
p.209-211. (fig. 15,16)
- E. Bujor, Monumente arheologice de la Poraissa, în Apulum, VI, 1967, p. 183-208;

(fig. 4-a, !O,1 !.! 2, 13)
- W. WoJlman, în Polaissa, 1, ! 978. (fig.! 7.18)

- 1.1. Russu, în Se/VA, 18, 1961. (fig. 14)

BEMERKUNGEN ZU DEN GRABSTERl'lEN VON POTAISSA
ZUSAMMENFASSUNG
Dic vorliegcndc Arheit slelh cincn Teil einer umrangrcicheren StuJie i.îber dic Gmbmalc von

Poraissa dar.

In dieser Arbeit bcschriinkt .sich der Autor aur dic Kategoric der Grabsterne cr stelll dit: bishcrigen Reitragc l.ur
Histonographie des Problcms vor, klassifizicrt

sic nach ihrrr Typnlogie und hcschrciht sie vom plastischcn

Standpunkt.

VEI<.ZEICHNIS UEI<. ABBILDUNGEN
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Stcrne mit Darstellung der TotcnfcÎer.

7·8.10, ]]. UnklassifiLicrt BrtickstOckc.
Abb. 12 Ster n c mil Darstellung des Thrakishen Ri[(cl"s.
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