I'RIZONIERVL UAC PE COLl'I\r\A LL'I TRAIAN

-

In arta romană a �ec. 1 e. n. în domeniul s culpturi l .-;e con�tat[l existenţa a două curente ce merg

paralel. ceI clenistic:.: şi cel roman.Amalgamarea acestora se real i ze a 7.ă numai în epoca lui Traian, cind
se cristalizează o artă specifică mentalităţ i i

romane

l

,

Se pot di s ce rn e anumite tendinţe "naţionale" ce

aLi împicdecat degcne ra r ea artei Într o simp lă copie. După cum s punea savantul italian G. B el.: al t i din
-

punct de \ t'dcrc estetic, Columna traiană este o
'

II-lea

c.n ..

c rea

ţie

originală a a rtei romane de la inceputul :-.ec.al

esk culmea atinsă de relieful i\toric roman. Apogeul c atîns prin UnilalCa compozitiei. prin

realisJllul personajelor Îmbinat cu grand oarea idcaJil:J.I;1 a cpi:--oaddor figurate, prÎn grij a pentru

amănunt e, asociată cu o largă viziune de ansamblu. PL'ntl1l lltlii

i �(oric i

.

cum

ar

fi C. CidlOrJU;".

frallce/lli S. Rcinach, engkzlIl G. A. T. Da\'ic:s. rom<'lllii T. Anrnn�s('lI şi V. Chri"tc:-'L'lL reliefurÎ!l'

C o lumne i sunt o cr�lOică fidelă. in sc hi m h, in tabâra 0Pll�t\ f ig ur� ază iJeik lui K. LL'hm<.lnn·Hartk'hL'lL
-

t:.. Stwng. 1. A. Richmc1I1d-. R. Paribeni

su � ţin�

că monumentul este un "documcnt istoric dc Il1dl\'

Înscrnnfttate. dar "in se nsul de «genux oratorium»

pe care anti(·jj îl dădeau istorici. fâdll1d

prc\"ale/c �i In ca elementul i.Jftistic. reloric. e mot i onal

"

\;-\

'.

D. Tudor atribuie monul11cnlu!ui o tripW s e mni ficaţ i e : comcmorati\'ă, militară şi tUllerar<yl.

SI.:opul politic al Columnei şi rcprezcnlărilor ci nu poale' fi ..:onie ..... al. deoarece iluslrcaz[\ ciar pu(('rc a
Imperiului ŞI m[m:ţia împăratului. lOatc fiinu menite s[) facă propagi.mdă pentru Imperiu �I imp:na t .

,�..,tfel. est\:' pu�in probahill'J arti ştii greci (oordonaţi de :\ po l lodor din Dama.<.,c �[} fi fo�t Iăsa�1 În \"oi<l
in S piraţie i . Sigur a existat un plan precî� al �cenelor. Columna fiind o o peră artistic[} oficială. ue curte.
Arti�tii au rcdat figurile dacilor. armele

.

portul lor. ace stea pu t :m d u lc obscr\"a chiar la RCllll:l,

(li

·

�

pnkjul triumfuril or lui Traian. în târgu ri l e d� sclavi .
Fiind un Illt'I1Ument propagandistic. multe scene au fo�t incJu�c pentnl valoarea iJ e ol L' g ico
,,"nbolică. Impă ratul constituie un faClOr unifi c ator ci ÎllIruchipează «proridelllio»
.

rcpr�'x'n1ati În �itua!ii d�fa\'ombile, înfrân{i, măcdări�i,

c ap

tu rati

M. Siuarl Jone� di sti n g e pe C o l u m n ă (rei feluri ue stil:
sCenele Ce reprezi ntă

rrizonieri daci

sunt

c uprins e

'



f·. Dacii ...,Un{

.

�

c- pis o

J ic. continuu �i panorJlllic . i,11"

În toate cele trei �tiluri.

Prima imagine în care apare prizonierul dac c scena XVIII (casete le 4'1-4.1). C. C ic h orius
denLnneştc SCi?na ··Prizonierul dac
in faţa împăratului
reprClcnta după D.

-rr�l I an

."

·

)

"'

. datorită faptului că aCi?sta se Jnă în prim plan. Prizonierul
-

L'

dlL'i

dl.! zarmat. cu mâinile legate la spate şi Însoţit de doi soldaţi romani. Sl'ena puatt'
Tudor un spion dac ,au unul dintre UC i ga şii tocmi\i de Decebal pcntru ,,-1 .Iichida pc

.

Exi�t[1

()

:-,ingură scenă În care apar� () caplivă Jaca (scena XXX, casetele 72.-7,1.). Ce", mai

apreciată teoric ar fi că această femeie

c

sora lui Decebal. caplUrată de �1anius LJbcriu:-, YlaxÎmu.'i" .

Inter prdar ea cea mai comp l e xă se găseşte la .F. Leprer şi S. Frere care expun teoria pre ce d entă dar
.

ŞI alte

� urprill d

posibi l e . C. Cichorius şi Ro�si susţin că nu se ştie spre ce

variante

îndreaptă

destina ţ i t:

.'it'

corabia: femeia se reîntoarce la familie sau în cazul în care c o captivă este du să În Italia
l:
pentru a participa la eventualul triumf al lui Traian. ca apoi să trăiască poate chiar la Roma . După
1
�

D. Tudor, Arhl'Ol(}�i(l romană. Ed.Stijn\llică

(' ';il H.

D�uco\id�, ('olwllfUlll/i haiall.

ŞI

Enciclopel.l!că. R uc u rc�tl 11.)76. p. 2(X!.
,

ELI. i\lcndiane. BULurc�lI. 1966. p.lo

; R Panhcni. Optinuu l)ritlCl'ps. apud C �i H. OJicovicill. "1'. cit.. p. 1 (,.
·1 D. Tud(lr. op. cii., p. 170.

� H. Oai�'(1\ iciu, f)a!"ia de la Burdn's/a la ClInTirea mmllfJâ, Ed.

D:h:i:l.

ClUJ. 197�. p. �l)Î ,300; R. Cl.gn�ll. V.

Chapot, .\-I..nl//'l (rarcl!t'ologil' romaine, Paris, Editl.!ur Augmtc Pic!rd, 1916 ! \'01.1), p. 641.
1-.

-

0i. H:J.nncqau, M(lflltr/U'fllt JlubliCl' ale anei roma/li', Eu. �lendlanc. Bucureşti, 19H9 (\'uUl. p. 2b·.21).
D. Tudor. Traian. Împârat (It Romei. Eu. Stiinţific<'i. H u(urc �tj, 1900. pJ6: O.Tudor,

/)ecehul şi Traial/. Ed.

StllI1\lfid �\ Enciclopedica. Bu(ureşti. 1977. p. 55.
ii R.

<i

C:lgnJI.

V ,Chapl)!. tip. (·il. p. 6-+ 1-6-+.2.

C. Chicorill<;. ;\PUU F.Leppcr şi S.Frerc. TWjWl'" ('oi/lf/lll. :\îan Sutt(IIl. 19SR. p. 66.

1'1 D. TuLlor. J)('U'hal ... p. 51\: D. Tudor, Traiall.... p. ..O.
i!

.

C. ŞI H.D�IIW\'1l:ill. OI'.cÎI. p. 2Y-30: D. Tud\)r. Traial!..
.

l"O'IWllli. LXVIII. 9.
1:

F. LepPl!r şi S. FrCfl'., op.cit., p. 76-77.

.

p. -'2: D. Tudor. Of'cehal.. . p. 59: Ca:.;,IU:- Din, hl(l,.i,J
.
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teoria i ....to[lcu!ui Radu Vulpe. capti va aceasta de rang Înalt ar fi �ora lui Decebal şi posibil pre(l(Ca.... [l a
ullui cult slujit de femei. funcţie ce ar presupune o răscumpărare substanţiaIă1.'.

Lupta de la Tapai'. extrem de grea, a Însemnat pierderi numeroase în ambele tabere. In cadrul
�u.:e:"ltor lupte figureaz5 mai multe �cene in care sunt reda,i prizonieri daci. Chiar Dio Cassius , referitor
la accastă luptă, scrie că "Lusius (".) ucise un marc număr dc daci şi luă mulţi prizonieri"" În scenele
XXX IX-XL, casetele

100-105

sunt reprezentaţi trei daci, dintre care doi sunt legaţi şi târâti de soldatIi

romani. dar apare şi o scenă În care În....ăşi Traian interog hează u n capti \ dac adus legat de câtre
"

un

soldat roman. Aceste imagini reflectă cât se poate de clar momente semnificative pentru taetiL'a
împăratului. Prin pri7.onierii daci. Train Încerca să adune informaţii preţioase pentru armata romană.
Potrivit presupuneri/oI' lui R. Vulpe captivul barbar nu t'stc un comat dac oarecare. ci trebuie să

repreL.intc

o

căpetenÎe de seamă dintr-un neam aliat dacilor. a cărui captură are o import an ţă spet.'iaIă.

/\\tfcJ nu i s-ar fi acordat o porriune destul de mare din spaţiul �cenei, mai ales că e,\istă imagilli cu
.
priz.onieri puţin mai Inaintel �. lmaginile ce demonstrează reu�ita romană sunt scenele XLIiI-XLIV.

11�-116.

În care prizonierii daci sunt ţinuti închişi Într-o cctate, iar În dreapt;) C.o"tc> rcdau.
hucuri;! armatei romane. lnterl2santă este imaginea grupului de prilpnieri carc de fapt erau ,inllţi În

casdt'le

închisori. bin\! păziţi. dar aici s-s utilizat

O

imagine simbolică pentru

J

li s(' reprezenta situaţIa.

Înainte de sfflrşitul primului răzhoi dac0-roman mai figurează o scenă cu un prizonÎl:r dac
pilealU' (LXVIII. c a sete l e 174-17) adu s Î n faţa ÎmpăraluiUi de călrc doi

so lda

ti auxiliari.

Pacea de la finele primului razboi (scena LXXV, casetele 19.1-198) eSle pomenită de Di"

C:!�sills în Hi\'[oria romana (LXVIII. 10). Moment important în istoria c�lor două rHzboaie - scc:: na
de:-:fă.)oară În aer liber. În fa!a unei cetă�i pantru o mai hună reprezentare

(b reI

Cli

se

scenele XLIII

XLIV). D�punerea armelor În faţa Îlllpărallllui semnifică primirea p�cÎi şi a condiţiilor impus e de

Traian.

Decebal

şi

stau faţă în faţă.

Traian

silua�i la aceeaşi înălţime. Decchal

stă

drept.

neîngcnunchiat. păstrClI1du-şi d[lrzenÎa. Grupul de daci l.'are sunt reprezent..qi cu mâinile \egate la :-;patc
ar putea fi .\oli
d..'uă ipostaze pe care le descrie Dia Cl>sius: "Solii vcni\i din partea lui DeCebal au fost introduşi in
Senat unde. ( ...) şi-au lepădat armele. şi-au În1preunat mâinile În gc.'itul car� arăta că sunt captiv! ( . _.).
I n felul acesta izbutiră să obţină pacea". (LXVIll,IO). O altă ipoteză ar fi cea a lUI C. Ciehorius ce

afi rmă c!i ace�tia ar fi dc zc rtori şi ingineri de stin aţi Romei în sch im bul păcii.

In desfăşurarea celui de-al doilea război În cadml unui asalt al dacilor asupra romanilor, un
da,' c luat prizonier ŞI îmbrâncit de soldaţi în faţa împăratului (scena XCV-XCVI. caselele

252-25.,t'.

Sfarşitul luptelor este marcat şi de scena În care Decebal preferă sinuciderea în schimbul
�apti\'ilătii

şi

a

perspectivei

de

prizonier

(scena

CXLV.

t:asctc!c

384-387).

H.

DaÎrovieiu

argumentează ge�tul lui Decebal susţinând că era "înconjurat de unnăritori, fără nici o speranţă de
scăpare, având În faţă umilitoarea şi cmda perspectivă de a urma În lanţuri , la Roma, carul triumfal al
i
învingălorului pentru a fi apoi ucis în sinistra <:arceră Tullianum,·! .
Continuarea acestei scene (scena CXLVl, casetele 388-389) redă capturarea a doi tineri şi a
doi nobili fmntaşi care nu-I părăsiseră pe rege. Istoricul D. Tudor susţine că cei doi copii ar fI fiiI lui
Decebal". Aceeaşi idee o susţin şi F. Lepper şi S. Frere adăugând că cele două "Iăslare vor fi duse
depane de tara lor şi de implicatiile po l itice

,

Ultimele imagini în care apar prizonieri daci reflectă încercări de rezistenţă 1n munţii Ducici.
(scena CXLVIII-casetele 394-396; scena CXLIX-caseta 398; scena CL-caseta

400:

scena CLI-casetele

401-402 şi scena CUI-caseta 404) scene În care figurează doar patru prizonieri.
Columna lui Traian nu e singunrl monument În care e surprins prizonierul dac. Acest a � redal
şi pc marele monument triumfal "Tropaeum Traiani", dar după Îmbrăcăminte, armament, coafură se

l'

R. Vulpe. COIl/mllll lai Tmic/ll·A'IoIIWlIl!lII al ('ll1ognlt!::,c>; wIIIIÎnilm·. Ed. SPOfl,TurI:-'ll1. Bunln.'�ti. 19�X. p. oÎ-71.

;J CI" ... IU�
.
Vio, J.wo/"ia mmlln(i. I,XVIII.R
l�

R. Vulpe. Op.cil. p. 90.
.

II' F. Leppcr şi S. Frcre. Of. cii

..

p.

8�-l)O.

J J 7. 14.:1.-145.

'0 H. Daicoviciu, Ducia.. . p. 333 .
.... D. Tudor, Decebal.. p. 69: Idem. Traiun
.
.

.

.

.

..

p. 50.

PrÎ/ollÎcrul da..:

pc Col umna lui
'------'-

---

-

Traian

;':7

--------- -- ------- -------

dl'ling lrl.:'i po p u la! ii " barhare" d u şmanc pl' Glr� rVlllall1l le�au c a ptural cu greu in :vl nt:s i a Infl..'rlor:
)
.... armaţi. !!l.'I'll1ani �i dacii' .
Vi�lOria romană a În�emnat pl'ntru mulţi perspe cti v a p ri /on i era rului. a del"ilării În corte�illl
triumral al împă r atu lui alături de procl' ....iunea purtătorilor de pră!.i de război, a capturii mai preţioa:-'t�.
:!)
rcprclL'l1tărilor ţării şi a şefil or inamiL'1 când aceştia nu dd'i1au În cortegiu .

a

Figurile impo zant e ale dacilor au impres i onat p opul aţia romană. iar artiştii Urhei i-au luat
Jn,:pl modele pentru sculpturil e lor. Artiştii au scu lpt a t Într-o Inanicră re alistă . obiectivă Cl�l'a

l'�

determină unii istorici să afirme că au lucrat după m odel e \"ii. Ace�te idei se regăsesc la istoricii: 1. 1.

Rus su . Constantin şi Hadrian Daicoviciu. R. Pa ribe n i . E. Cizck ii citează pe Constantin �i Hadrian
Ce

afirmă că meşterii Columnei n-ar fi a�i....tat la l uptele cu dacii. dar că ar fi l·tlnO�c\Jt
:'!
prizl)llierii dJl'i doar la Roma . Cu toate ace�lea. figu ra bilrbarului era repre7.entată de obicei cu harbJ.
Daico\"iciu

ni

privirt't1 ÎnL:runtată. o statură impunătoare . deci exista un oarecare tipar. doar armele �i ponui er;tU

anumi

le demente prin care le putem distinge ohârşia.
Aqfel s-au sculptat şi cele opt Sl3tui de daci capti\'1 "::c..� Impodobeau Basilica Ulpia. ,;'\'C,,":-;'h'<I
i'o:-.lllluialc apo i . Pe an.:ullu! Constantin. Pc port i c ul hasilicii :-;.e distingea din 101.' În 10'-' {l in:-'l'l"Ip\i...:
..
ar�lIa ('�lloate aceslt:i.I au fost executate d in \;lnZarCa prăzii luate dt' la daci - "cx mllllllhii\"�-"

au
c..: ...'

I ntreg rorul. chiar, a fost construit din prăzile ră7boi u l u i cu dacii . Pe cei prinşi I..lI arllla in
mim;"1 i-a transformat în s c lavi . Ei au luat drumul Romei CI :-aJahnri la m:ui1c construqii ale i-=orului 1;,1\
,

'

Traian"'. Dl' LiPI. aCeasta era urmarea firc(.Isdl �i n(.'c��.\ră a aqiunil(lr
"

p\)p!.'arl..'lor de �ătrl' armala romană'-'.

P. Crimal susţine că Traian. apoi Hadrian şi ..1I\ii au organizat o adm i n i s t r aţie a hincLlcl'rii.
Chiar şi "cla\'ii nu a\'eau o soartă de in\ idiat. mulţi fiind până la urmă d ib e raţi�� .
Roma a fost îl llpodobiUt de Tra i an cu

Il u

me roasl, Illonumente. glorificJ.nJu-�i a...;t fcl victnrid .
'

.\Juml'roa:-'l� po rt rete de daci l'apli\"i contribuiau la aCea�tn imonali7.are a victoriei. Odată
c.t

nI

a(t'i.hta,

p ti v ul harbar se va folo�i din ce in ce mai frecvent în arta militară. In ce pri\"eşte dt:?I.\·()lt�lrt'a

l\.'lieflllu! de' caracter istoric ce se dcz\'oltasc :-.l1b Traidn. Încetează suh domnia SllCi.:esorlilui :-.�H.l.
"

Iladnan" '.
Răzhoaiele daco-romane au con;-.tiluil Lin IllO!l1l.:nl semnificati\' pentru i.tmJndoufl p(lp o�m..'k .
afirmat V. Pârvan în ace ....t ca z i:-.toria a demon:-.tral cit ,:II<1t pentru mmani cât şi pelllrtl daci
'7
e valabilil formula: "Din marea ura s-a născut marc a iubire"· . A stfel . o con�ecinUl ille\'itabiltl a
DUPi:l cum

c

a

u ceriri i romane a fost contopir�a celor d oi ri \" ali.
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LE PRISO!':NIER DACE SeR LE COLONNE DE TRAJAN

La Co!onllt! de Trajan representc un d()l'UIllcnt historiquc tfes important sur les dcux guerres de

10 1-1 02 CI 1 U5-1 06 ap. 1. C.
le symhole o!.! 10ul soldat mis cn

conquclC 4UC les Romans ont mene cnnlrc les Daces duranl les annecs

1.' imagc du prisonnier Dacc reu1 ctre considcrcc (Online
delllnn:-.lrc rexi�lcn(..'c Ju capii\" dans les gucrrt.' Daco-Romainc.

caplivilC CI

