
DATE NOI DESPRE O PLACUTĂ VOTIVĂ CL REPREZENTAREA ZEULUI PAN , 
AFLATĂ ÎN COLECŢIILE MUZEULUI DIN SEBEŞ 

-

Intr-un articol apărut În 1970, dedicat reprezentărilor zeului Liber Pater - Dionysos şi a 

acoliţilor săi descoperite pc teritoriul Transilvaniei, C. Pop publica descrierea şi fotografia unei plăcute 
votive de marmură cu imaginea lui Pan. aflată În colecţiile Muzeului din Sebeş (nr. inv. 2199). Pe hala 
informaliilor primite la acea vreme de la 1. AI. Aldea. autorul presupunea ca loc de provenien!i' a 
piesei. oraşul Alba Iulia (Pop 1970. 154. nota 14). Consultând recent registrul de inventar al 
respeclivului muzeu, am constatat că plăcuţa În discutie a făcut parte din colcqia parti<..'ulani a 
profesOIului Grigore Ionescu din Panoş. care a donat-o În 1957 muzeului Împreună cu materiale 

-

cpigrafice. sculpturale. capitel uri de coloană, materiale tegulare şi ceramică de epocă romană. In cele 
l'e urmează, pornind de la această piesă. vom Încerca să cmitem cflteva con�idcra,ii asupra răspGndirii 

aLe�tui tip de reprezentări pc teritoriul provinciei Dacia şi. implicit. asupra locului ocupat de aceaqă 
zcitatL' în panteonu l divinităţilor adorate În provincia nord-dunăreană. 

Pan ocupa un loc aparte În panteonul elenic. fiind adorat mai ales în Arcadia, de unde �e parc 
efl ar fi fost originar. Era un zeu al cultelor pastorale care s-a răspândit În toată Grecia. generalizfmdu
se chiar şi în afara lumii elene. 

Avea o înfăţişare demonică: jumăl3tc om. jumătate animal. figura sa cu barbă avea o ..::xprc:-;ic 
de v,clenie animalică, plină de ridun, coarne de ţap ş' o bărbie foarte proeminentă. Trupul uman era 
acopt:rit cu păr des, ;Jvfmd picioare şi copite de ţap. 

ha () divinitate înzestrată cu o activitate sexuală mai deosebită, pândea nimfelc Ş1 băieţii 
nneri: probabil şi fiindcă făcea parte din colegiul lui Dionysos era considerat un zeu afemeiat. 
A1ributele lui Pan erau şi cele legate de statutul lui ca zeu pastoral: un nai, O bâtă de păstor, () coroana 

din ramuri de pin. Era considerat ca fiind inventatOlul naiului. 
!\1ilurilc sale erau rare şi legendele în care apare erau în general produse de imaginaţia poeţilor 

alcx.andrini. care au evocat adesea acest demon pitoresc, obişnuit idilei rustice. Totuşi, legendele cart' 
par cele: mai vechi erau cele legate de naşterea sa. Au existat o serie de variante, dar nici lina nu estc 
certă. De exemplu. un imn considerat homeric ÎI celebra şi afirma că era fiul lui Hermes de pc munkk 
Ci lene şi a fiicei lui. Driops. Cind s-a născut, mama lui s-a speriat de copilul monstruos pc care-I 
năSCl"C. dar Hermes l-a Înfăşat Într-o blană de iepure şi l-a dus În Olimp, aşezându-I aproape de 7eus. 
astfel Încât să poat<i fi văzut de tOli ceilalţi zei. Privindu-1. toată lumea devenea foarte veselă. mai ale, 
I)Îonysos În cortegiul căruia. mai tftrziu. Pan va figura de hună voie. Fiindcă le hucura inima tuturor. 

7eii i-au dat numele de Pan. 
există şi alte filia!ii pentru Pan. una dintre cele mai curioase ÎI leagă de ciclul eroic al Odiseei. 

Se pretindea că Penelopa n-ar fi rămas credincioasii so,ului său Ulise şi că în absenţa lui. lo�i 
pretendenţii pe rând fuseseră iubiţii ei, iar produsul aCestor mulliplc iubiri ar fi fost zeul Pan. Alte 
\'ariante ar fi trecerea lui drept un fiu al lui Zeus şi Calisto, al lui Cronoss şi al Rhcci, al lui Uranos �i 

al Gaiei. sau pur şi simplu al unui păstor, Cratis şi al unei capre. La Roma. Pan era identificat fie cu 
zeul Faunus din legendele palatine, fie cu Silvanus (Floreseu 1980; Sanie 1981; Chevalier. Gheerbrant 
1994: Kernbach 1995). 

Piesa adusă În discuţie se găseşte şi în prezent în colecţiile aceluiaşi muzeu, unde am avut 
ocazia să o studiem. Este vorba despre o placă de marmură alhă cu grosimea curpinsa Între 1.5 şi 2.'i 
cm. variaţiile datorându-se atât adâncimii fundalului pe care este reprezentat relieful (aproximativ O':; 
cm), cât mai ales suprafeţei neregulate de pe spatele piesei. care nu a fost faţetată. Demn de semnalat 
este faptul ca pe această suprafaţă neregulată se mai păstrează Încă urme de mortar. eeea ce oferă lin 
indiciu asupra modului de fixare a piesei. Placa de marmură, iniţial de formă rcctangulară se pilStrt:ază 
doar fragmentar, lipsind jumătatea superioară precum şi colţul stâng de jos. Lăţimea maximă a piesei 

, . 
este de 14 cm, În timp ce din lungime se mai păstrează doar 19 cm. Intr-un chenar rectangular. sllnplll, 
cu (l Iălime cuprinsă Între 1,2 - 1,7 cm pe lateral şi 4.5 cm în partea inferioară a piesei. apar 

, 

reprezentate picioarele de ţap ale zeului Pan, păroase. terminate cu copite. Inălţimea maximă a 
reliefului. aflată În 7.ona coapselor şi il abdomenului personajului principal, depăşeşte ÎnăI!imea 
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chenamlui. Coapsele sunt acoperite cu un păr lung, pieptănat În şuviţe, realizate cu ajutorul unor 
incizii ondulate paralele. Genunchiul piciomlui stâng, ca şi c opita piciorului drept sunt sugestiv 

-

conturate. Organul genital este reprezentat În mod voit măriI. In coltul din dreapta sus al fragmentului 
păstrat apare o parte din braţul stâng al zeului. ce ţine un obiect greu de definit, având În vedere starea 
proastă de conservare a piesei. Având În vedere analogiile cu alte piese de acelaşi tip, cel mai probabil 
este vorba de un peduln, atribut tradiţional zeului lui Pan (Popa. 1999,673). Zeul executa o mişcare 
uşoară spre dreapta, cu greutatea corpului pe picioml stâng, iar piciorul drept făcând o mişcare spre 

A _ 

Înainte. In spatele personajului, spre dreapta este reprezentată o capră sau un ţap. Inălţimea reliefulUI 
În cazul acolitului zeului este foarte redusă, picioarele din planul Îndepărtat fiind delimitate dc fundal 
cu ajutorul unor incizii. Tot cu ajutorul unor incizii triunghiulare, plasate În special În part�a din spate 

a animalului s-a Încercat să fie sugerate şuviţele din blana acestuia. 

Fig. 1. Rcprel.('ntarca I.cului Pan 

pă!'.trat În Muzeul din Scheş. 

Din păcate. starea fragmentară a piesei ne Împiedică să facem precizări suplimentare asupra 
Întregii scene figurative. Plăcute similare, cu zeul Pan singur, În pas de dans, au mai fost descoperite În 
provincia Dacia, la Apulum (3 exemplare) (Pop 1967, 171-173, nota 16, fig. 3; Băluţă 1976, 142-143, 
fig. 4) şi Cigmău (Popa 1991, 673, fig.I). Acestea reprezintă un tip distinct. fiind Însă greu de spus 
dacă sunt creaţia unui singur atelier. Concentrarea lor În zona centrului urban apulens precum şi unele 
similitudini În privinţa compoziţiei, ar pleda În acest sens. Toate plăcuţele sunt Încadrate de un chenar 
similar celui din colecţia muzeului sebeşan şi-I reprezintă pe Pan cu dubla sa natură, umană şi animală, 
dansând, totdeauna Însoţit de un ţap sau o capră , şi ţinând În mână un pedum şi. după caz, un syril1x 

-

sau o pateră. Existau Însă şi unele diferenţe În privinţa detaliilor figurative. In cazul piesei din muzeul 
sebeşan personajul execută o mişcare spre dreapta, la fel ca şi În reprezentarea de la Cigmău. În timp 
ce pe piesele descoperite la Alba-Iulia, zeul era 
puţin aplecat spre stânga sau În poziţie statică. Variază de asemenea dimensiunile pieselor precum şi 
unele amănunte de compoziţie (poziţia acolitului lui Pan, prezenţa svril1x-ului, a paterei , a unor 
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altăraşe sau a unor motive vegetale, reprezentarea organelor genitale). În mod interesant. plăcuţa 
păstrată la Muzeul din Sebeş îşi găseşte cele mai bune analogii În exemplarul de la Cigmău. Starea 
fragmentară a piesei ne impiedică să tragem o concluzie certă. Există desigur posibilitatea l'a 
exemplarul de la Cigmău să fie tot un produs al unui eventual atelier apulens sau chiar ca piesa din 

A 

colecţiile muzeului sebeşean să nu fie realizată de fapt la ApI/IIIIII. In cazul În care am avea de-a face 
Însă cu două ateliere deosebite, este plauzibilă existema şi circulalia unor aşa-numite "caiete de 
desene" care. realizate Într-un anumit centru, se răspândesc apoi pe o arie mai largă (Bărbulescu 198-1. 

53). 
-

In afara provinciei Dacia, descoperiri de acest gen, Înfăţişând pe Pan singur sau În companIa 
nirnfe1or, sunt foarte frecvente în zona litoralului dai mat sau Panonia. S-a avansat chiar ideea unei 
legături Între tăbliţele votive d: la Apllium şi existenţa În apropiere. În zona exploatărilor miniere. a 
lInor aşezări de colonişti illyri. In lumea illyră şi tracă insă. sub chipul tradiţional al lui Pan este cinstit 
prin inscripţii, Silvanus. S-a presupus chiar, că sub fom1" zeului grec se poate deduce cinstirea. prin 
intt'rprl'wrio rOl1uma. a unor divinităţi locale. fapl sustinut şi de raspândirea inegală a acestui cult pe 
teritoriul imperiului (Bogdan Cataniciu 1975.326). Lipsa indicaţiilor t!pigrafice În cazul plăcuţelor din 

Transilvania. face oarecum nesigură identificarea zeităţii adorare sub chipul lui Pan. Descoperirea la 
ApI/II/III a unei tăbliţe de mannură In care este reprezentat Silvanus. lucru de altfel confirmat şi de 
inscriptie. dar În care zeul "Împrumuta" comiţel", atribut al lui Pan. pare a sugera un Început de 
asirniliarc a celor două divinităţi. Piesa respectivă a fost Încadrată de M. 8ărbulescu În categorii) 
unicatelor. fiind considerată un import. adusă probabil de posesonll ei dintr-o regiune a imperiului în 
care această asimilare era produsă. Semnificativ în acest s(.;ns este faptul că, în toate celelalte 
reprezentări ale lui Silvanus în plastica Daciei. acesta nu prezintă nici un atribut caracteristic zeului 
grec al vegetaţiei (swirLl, peJuN/. picioare de ţap), Silvanus şi Pan fiind două divinităţi clar distincte 
(Bi.rbulescu 198-1.48). 

Acolitul lui Dionyso, nu a avut () mare preponderenţă In mediu dacic. Silvanus fiind ccl care 
era adorat mai mult in această provincie, la Început ca zeu al pădurii. păşunilor. iar mai târziu ca zeu al 
Întregii \'ieţi rurale. Totuşi. avându-se În vedere provenienţa pieselor de la ;\pulwn şi Cigmău din 
perimetrul "cchilor castre romane, s-ar putea ca el să fi fost adorat in rândul soldaţi lor de acolo. 

Toate aceste plăci. chiar dacă sub aspect artistic sunt simplu lucrate ele constituie Il nouă 
contribuţie la cunoaşterea vieţii artistice şi spirituale În Dacia Romană. 

llăluţă 1976 
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NEW DATA ON A VOTIVE PLATE REPRESENTING THE GOD PAN AND WHICH IS PART OF 
THE COLLECTIONS OF THE SEBEŞ MUSEU\-\ 

SUMMARY 

The piece under discussion was discovered in Apulum, other four copies having becn discovered so far, 
probably originatcd in the same workshop anci made in the same manner. Based on this, we tried to highlight a 
few elements reJated tCJ the spreading of the cult of gad Pan on the terrilOry of the Dacia province and, implicitly, 
related ro rhe place occupied by this divinity in the pantheon of divinities worshipped in the north Danubian 

proVI nce. 

EXPLANATION OF FlGURE 

Fig. 1. ReprcScl1t"tiol1 of the god Pan kcpt in thc Museu", of Sebeş. 


