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DOL:Ă CEi\IF: ROMA:'IiE DESCOPERITf: IN BISERICA
\IEDIFVALĂ DI!\ CAHAi\SE13EŞ

Unul dintre cele mai importante obiective arheologice ale Caranscbcşu!uÎ este h iserica medievală
din centrul oraşului. MOllumentul

a

fost de zvelit de P et ru Bona de la Muzeul din Caransebeş'.

Materialele arheologice descoperite aici int c r c s e az<l.

IllI

numai cerccti'ttorii

�i pc ce i de epocă romană. O inscripţie romani! din ziclnl bisericii atesta

(:pocii medievale ci

funcţionarea în sec.

il-lI! p.Chr.

in ZOllrl Carnnşcbcşului a unui templu al triadei capitoline2. Varietatea materialului roman nu constă doar
din piese epigrafice sali Inpidare, respecti,' teguJarc. P. Bona semnala în monografia săpăturilor
intreprinse la ruinele bisericii medievale, diferite pies� de podoabă romane descoperite in criptclc din

piatră din incinta bisericii, alături de alte bijuterii sau accesorii vestimentarc medievale, Defuncţii care
ali purtat aceste piese par a fi pcrsollalit�\i de seamă ale vietii religioase şi poiiticc din cetatea l1 ledicv alii
a Canlllscbcşului. în e r oe i succesive. începând din sec. XIII, pâr,ă În sec. XVir',

(fragmente

F oarte p ro b a bil a�a clIm indicCl �i mat e rialu l arheologic rOman

şi inscripţii din

marlllur[l, cărămizi ştampilate. obiecte de podoab:l) descoperite aici, a avut loc LlIl jaf sistematic, cu girul
a U lor it:l\ilor din e Vlll mcdi ll , al nccropo\clor romane de la TibisCli1II şi Caransebcş, materialul scos l1ind
rcfo!osil. Bij ur eriile ali ajuns, cviden\., În proprietatea t:lmillilor nobiliare, eare le vor a precia rafinamentul
:lrtislic �i le vor purta. În unele cazuri, suntc-Jn Îndreptăţiţi să c rcde m C3 a c es te podoabe romane (inele,
cerce i) reprezentau

cele mai de scamă piese di n cadrul bijuteriilor Ilobililor sau clerului caransebeşan.

Lucrarea de fată se oprc�tc asupra a două geme romane de scope ri te in criptclc din interiorul
bisericii

dieval e clin Caransehcş. Tt'ma

me

1. (T=îg.\). "Inci de a rgint :llIi"it
an

iconogral1că a acestora nu a fost însă corect apreciată.

ClI

gcmă

tică reprezentând pe 1\1'0110. SalOnu l este din

dOllr\ registre. unul având forma de şnur al doilea
,

avâ nd incizii de linii paralele, vcri�a sc ingroaşă În
..

partea superioară. Inelul arc 10,2 g'l iar diametrul

-

...

...

-

...

..

. .

ve rig ii de 24.7 "'In" (vezi pl. 11/4 după P. Bona').
Piesa sc păstrează la muzeul din Caranscbcş: rvlC,
inv.n!'.14184'.
Il. (Fig.2). "Inel din aur cu gcma antică

Fig.l. Inel Cu

gcmă reprezentânJ pe zeul Mercur

['cprczcllt�îlld un satir. Inelul arc vcriga din foaie de aur mai subţire În

p8rtea inferioară,

ad,încitr, În care este montată gCllla. V er iga inelului are diametrul de 25,5

I11I1l

cu

o

casct[l

şi o greutate de 5,3 g.,

diametrul gemei 10.9 Jllm" (vezi pl.14.12 după P. Bona('). Piesa se păstreaz" la muzeul din Caranscbcş:

rvtc. iltl'.nr. 14169'.
Relu,înd În discuţie cele două piese, putem observa următoarele:

J !'. Bonil. IJiserica !/Ieri,eral:, din CaUllTsebc)�'. Carans�b..:.ş. 1993; C. C. RU5\i. in /1 J'h. .\1ul.
�

J Pi!'o, in Ephellleris Nnpoeellsis. V. 1995, p.83-87.

J

P. 13ona, op.cil.

J

Ibidem,

�

ihidt'lII, p.?4. 11.62.

{·/hidcII/.
1

p.97.

p.74.

p.?2.

Ihidelll. ;: '1�. ·l·t·;

.

J. ! 996, p, 204 -207,
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Gema din fig. 1 poartă gravată pe ea imaginea unui
tânăr nud care, prin trăsăturile elegante ale corpului, se
apropie de imaginea unui Apollo, cum credea şi P. Bona.
Trebuie
--

-

-

-

..

..

remarcate însă încălţămintea din picioarele

divinităţii, coiful de pe cap şi obiectul rotund pe care îl
ţine atâmând în mâna dreaptă, ce duce cu gândul mai
degrabă la imaginea zeului Mercur, având sandalele
înaripate, petassos - ul pe cap şi punga de bani în mâna
-

Fig.2. Inel cu gernă reprezentând un Eros

dreaptă, acestea fiind atributele sale principale. In fundal

înnaripat purtând făclii.

se observă o coloană având probabil o statuie în vârful ei,
lucru ce particularizează tematica iconografică a lui

Mercur. O gemă cu această imagine a lui Mercur, dar cu elementele tematice invers poziţionate (de
exemplu coloana în dreapta lui Mercur), a fost descoperită la Porolissum8 Trebuie remarcat însă că din
punct de vedere artistic piesa porolissensă este mult inferioară celei de la Caransebeş.

Pe bună dreptate

N. Gudea intuia, p e baza numeroaselor geme apărute în săpătură, existenţa unui atelier de produs geme
la Porolissum9 Nu este exclus însă ca şi piesa noastră să fie un produs mai reuşit al acestui atelier.
Gema prezintă o culoare cafenie-negricioasă şi este probabil din carneol. Suprafaţa gravată este
uşor bombată spre exterior!O
Pe gema din fig.2 personajul înaripat poartă în mâinile lui două obiecte sub formă de pateră, cea
din mâna sângă având în interiorul ei ceva lunguieţ, asemănător unei flăcări. Nu am fi reuşit să
recumoaştem exact divinitatea dacă nu am fi observat un bronz de tradiţie elenistică descoperit la Mahdia
în Tunisia, în urma unor săpături efectuate la o epavă grecească scufundată aici pe la anul 100 a.Chr.".
Bronzul, de o frumuseţe aparte, reprezintă un Eros înaripat care are în mâna stângă o torţă. Genunchii
personajului sunt uşor ridicaţi, artistul Încercând să redea poziţia de zbor a corpului acestei divinităţi.
Aceleaşi trăsături pot fi remarcate şi în cazul gemei de la Caransebeş. Un alt bronz, mult inferior din
punct de vedere artistic celui de la Mahdia, cu un Eros Înaripat având două torţe, una aprinsă şi una stinsă,
,

a fost descoperit la Micial2. In gliptică, din bibliografia consultată de noi, nu cunoaştem analogii la
această reprezentare. Trebuie menţionat că piatra din care a fost confecţionată gema este de culoare verde
deschis, probabil jad şi are o formă trapezoidală, baza mică fiind cea afectată gravării!3
Ambele piese, după forma lor ovală si uşor convexă, se încadrează cronologic în epoca imperială
clasică, sec. II-Il! p.Chr.
Nu excludem, Însă, posibilitatea ca aceste geme să fi fost fabricate la Tibiscum, având În vedere
că descoperiri de geme s-au făcut şi aici, inedite deocamdată, atelierul de sticlărie din vicus-ul militar
atestând folosirea pietrelor preţioase şi semipreţioase, în special a carneolului, la fabricarea mărgelelor14.
Legat de apariţia gemelor În uzul oamenilor din epoca medievală, situaţia se repetă, ca şi în cazul

Romu/ei, unde boierii olteni din zonă Îşi pecetluiau documentele folosind inele cu geme antice!'. Este
foarte probabil ca şi inelele cu gemă de la Caransebeş să fi fost folosite tot ca inele-sigiliu.
Despre simbolistica imaginilor de pe geme trebuie să ne abţinem la vreun comentariu, ea fiind
la latitudinea purtătorului inelului atât în antichitate cât şi în evul mediu.
CĂLlNTIMOC
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ZWEI AN'flKE GEMMEN GEFUDEN IN DER
MlTIELALTERLlCHJI. S1:WfKIRCHE AUS CAJtA.NSEBEŞ
ZUSA MMENFASSU"lG
Die anriken Gemmen wurden in elen Grabmiilem der minelalterliche" Sriftkirch" aus CaJansebeş gefuden.
Der ersle GCUn'''' a\lSl(amcol stell! vi.licht Merlrurin. dar. De.- Verfasser P. Bona nahal an,.die Kleingrawr steUe
Apollo dar.
Die zweite G"mme aus griinem Slein, Jadt vielleicht, stellt einen fliegen<terr Ero. mit Fackeln in elen
Handen dar. P. Bona, Rab",. an, aIs er das Schmuckstlick publizierte, di. E>atslellung sei/l'ein Sat)'r. Chronclogisch
gehOren beide Geritiu en dem 1l.-111 Jhr.n.Chr.

an'.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1.

Ring mit Gemme mit Eine.Dartellung des Gottc. Mercurius

Abb.2.

Ring mit Gerom. mit Eine Dartellung des fackeltrllgemler Eros.

