Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui
Traian (Roma), pentru cultura română
Leonard Velcescu∗ – istoric de artă
Este important a se preciza de a nu se pierde din vedere, acest domeniu al istoriei artei este un univers al ideilor,
ipotezelor, analizelor şi concluziilor plauzibile, nu suntem pe teritoriul ştiinţelor numite exacte.

Statui monumentale de Daci, proveniind din Forul lui Traian, la Roma.

Fig. 1 (a-f). Statui monumentale de Daci : (a) Florenţa, în Parcul Palatului Pitti, numit Giardino di Boboli ; (b)
Ierusalim, Israel Museum ; (c) Florenţa, Giardino di Boboli ; (d) Napoli, Museo Nazionale ; (e) Napoli, Museo
Nazionale ; (f) Paris, Muzeul Luvru ; a, c-f : phot. autorului.

Planul comunicării expus la Muzeul de istorie, Piteşti, 29 octombrie, 2009 :
În anul 2007, la Muzeul de istorie (Piteşti), am prezentat o comunicare1 în legătură cu statuile
monumentale de Daci (fig. 1), realizate de artiştii romani pentru Forul lui Traian, la Roma, după
cuceririle făcute de Împăratul Traian în Dacia, în anul 106 d.Hr.2 Au fost puse în evidenţă şi comentate
caracteristicile cele mai importante ale acestor opere sculpturale, integrarea lor iniţială în cadrul
arhitectural al acestui For, numărul lor aproximativ, marea varietate a dimensiunilor lor, identificarea
regelui dac, Decebal, în arta statuară, etc.

________________________
O scurtă prezentare despre studiul sculpturilor de Daci.
Toate aceste statui, aceste reprezentări de Daci redate într-o postură demnă şi
monumentală, au fost prezentate şi studiate într-un amplu studiu publicat în anul 2008 la
Editorul francez, Les Presses Littéraires, având ca titlu, Dacii în sculptura romană. Studiu de
iconografie antică 3. Aceaste cercetări sunt de o excepţională importanţă istorică, artistică şi
iconografică ; au fost analizate şi inventariate mai mult de o sută de sculpturi romane, ce
reprezintă vechii locuitori ai Daciei. Această lucrare este o teză de doctorat, susţinută de autor
(Leonard Velcescu) în anul 2000, la École Pratique des Hautes Études – Sorbona, Paris. O
carte admirabil documentată, bogat ilustrată, composă în mod solid, scrisă într-un stil clar şi
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concis, ce reprezintă o muncă îndelungată, timp de mai mult de 15 ani de cercetări şi de
descoperiri despre iconografia Dacilor şi pune la dispoziţia publicului aceste valori artistice şi
culturale, care sunt de altfel destul de puţin cunoscute.
Conţinutul acestui studiu (publicaţia anunţată mai sus) este compus din unsprezece părţi,
fiecare aducând un răspuns la întrebările pe care ni le-am propus :
Cuprins
Prescurtări bibliografice ………………….....................................................................................................................................
Cuvânt înainte .................................................................................................................................................................................
I. Introducere ……………………...........................…....………………………………………….…………..............................
II. Câteva cuvinte despre istoria antică a Daciei, în perioada domniei regilor Burebista şi Decebal……………………………..
III. Imaginea « Barbarilor » (Celţi, Germani, Daci) în literatura şi iconografia antică…………………………………………...
IV. Studiu iconografic comparativ : statui reprezentând Daci, figuri (de Daci) realizate pe Columna lui Traian precum şi al
câtorva sculpturi reprezentînd alţi « Barbari » (Celţi şi Germani)………………………………………………………………..
V. « Reprezentări » ale aceluiaşi personaj : regele Decebal …………...……...………..........................................................................
VI. Statuile de Daci : înfăţişări de prizonieri de război ? ..................………………...……..........................................................
VII. « Barbarii » sculptaţi – personage stereotipe ? Un stil « nou » în sculptura romană ………………………………………..
VIII. Sculpturile de Daci şi Forul lui Traian la Roma ……...........………………….......................……..………………………
IX. Opere sculpturale reprezentând Daci – ca o mărturie a unui popor de « războinici redutabili » …………………………….
X. Constatări despre statuile de Daci din colecţia Borghese (Roma) restaurate de Pietro Bernini ………………………………
XI. Considerări despre natura şi provenienţa materialelor ale statuilor de Daci …………………………….…....……...............
Concluzie ……………………………….………...........…...................………………………...…………..................................
Catalogul statuilor de Daci ……….…………………...…………....….....................................….....….………………………..

________________________
La sfârşitul cărţii, Catalogul conţine aproape toate reprezentările de sculpturi de Daci
cunoscute până azi. Aceste opere sculpturale, în mare parte, ocupau altădată un loc maiestuos
în perimetrul vastei curţi a Forului lui Traian, la Roma.
În continuare, va fi prezentată şi subliniată însemnătatea acestor sculpturi adusă domeniului
artei şi istoriei artei, precum şi importanţa lor atât pentru patrimoniul culturii româneşti cât şi
pentru cel mondial4.
Câteva reflecţii despre portretul Dacilor în arta romană ; reprezentări în basoreliefurile
Columnei lui Traian şi în arta statuară : probleme iconografice, caracteristici, trăsături, de
asemenea reprezentarea psihică (starea sufletească) redată la fiecare personaj.
Paralele (în sensul de valoare artistică şi iconografică) între figurile Dacilor sculptate pe
Columna lui Traian (Roma) şi statuile de Daci. Marea calitate sculpturală şi iconografică
caracterizează aceste opere, aceste reprezentări de Daci ; figurile Dacilor pot fi considerate ca
fiind adevărate portrete (în sensul de reprezentare ce prezintă afinităţi evidente cu modelul
sculptat)5 ce particularizează fiecare personaj de Dac reprezentat în artă. De asemenea,
fizionomia lor aparte, naturală şi demnă, caracterizează aceste reprezentări.
Subliniăm faptul deosebit de important, marea majoritate a acestor sculpturi au fost realizate
de artişti oficiali romani în momentul când arta romană se afla la apogeu, adică calitatea
reprezentării figurii umane atinsese cel mai înalt grad artistic. Studiată cu multă atenţie, toată
această bogată şi diversă iconografie de Daci reprezentată în sculptura romană, atât pe
metopele Columnei lui Traian, precum şi în arta statuară, se observă mai multe detalii
importante : trăsăturile figurilor tuturor Dacilor (bărbaţi, femei şi copii) au fost realizate cu un
mare profesionalism artistic de către artiştii romani. Fiecare personaj a fost redat
individualizat, fiecare figură a fost restituită cât mai fidel posibil cu aceea a modelului
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(personajului) real. Se poate afirma chiar că toate trăsăturile ce caracterizează chipul fiecărui
Dac au fost transpuse în mod minuţios în piatră şi se poate vorbi aici de adevărate portrete (în
sensul explicat mai jos, vezi nota nr. 6). Perioada respectivă a domniei lui Traian (98-117
d.Hr.) a marcat o etapă foarte importantă în arta sculpturală romană : marea calitate artistică şi
iconografică a portretului. Deci, aceste portrete au fost desenate şi sculptate după viu, după
modele reale, adică Daci, sau prizonieri Daci ce au servit ca studiu pentru a fi reprezentaţi în
basoreliefurile Columnei lui Traian şi pentru statuile Forului acestuia. De asemenea trebuie
notată o altă remarcă importantă în legătură cu termenul de portret : se utilizează aici sensul
pentru a desemna portretul, care are o reală asemănare cu modelul real (viu) reprezentat.
Desigur, toate aceste figuri de Daci nu sunt « fotografii », dar se poate afirma că avem de a
face aici cu portrete sculptate în piatră care prezintă afinităţi apropiate cu trăsăturile fiecărui
Dac redat6, şi cum am spus mai înainte, toată această iconografie este de o înaltă calitate
artistică şi iconografică, fiind de o mare importanţă pentru istoria artei antice (fig. 2 şi 3).

Fig. 2. Figuri de Daci reprezentate pe Columna lui Traian, la Roma.

Fig. 3 (a-e). Figuri de Daci reprezentate în arta statuară antică romană : (a) Roma, Muzeul Vaticanului, sala
Braccio Nuovo ; (b) Roma, Muz. Vaticanului, Braccio Nuovo ; (c) Roma, colecţia Torlonia ; (d) Copenhaga, Ny
Carlsberg Glyptotek ; (e) Roma, Forul lui Traian.
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Reprezentările antice de Daci în arta curentelor artistice : Renaşterea, Barocul, Rococo,
Neoclasicism, Realism, Naturalism, etc.
Compoziţiile Columnei lui Traian, marea friză a lui Traian, statuile de Daci, au servit ca
« model » de studiu pentru operele artistice ale marilor artişti ai Renaşterii şi Barocului,
precum şi curentelor artistice ce au urmat : aceste sculpturi antice, din perioada de apogeu al
artei romane, au contribuit în mod elocvent creaţiilor şi formarea stilurilor marilor artişti ai
Renaşterii şi Barocului. La începutul secolului XVI, printre primii artişti ai Renaşterii italiene
care au studiat Columna lui Traian a fost pictorul Jacopo da Bologna7, care încă înainte de
anul 1506, arăta un mare interes pentru basoreliefurile ei. Pe urmă, acest monument al
Antichităţii va exersa din ce în ce mai mult un viu interes şi o importantă influenţă la cei mai
mari artişti ai Renaşterii, asupra frescelor lui Raffaello Sanzio, vestitele stanze8 şi cele ale
elevului său Giulio Romano (1499(?)-1546) de la Vatican ; se cunoaşte că însuşi
Michelangelo9 admirase compoziţiile Columnei lui Traian, în faţa cărora ar fi exclamat : « Nu
există decît o singură Columnă Traiană ! ». Ceva mai târziu, stilul în care au fost sculptate
basoreliefurile Columnei lui Traian de către artiştii antici va influenţa puternicele compoziţii
ale lui Caravaggio10. Marile creaţii ale Renaşterii fiind din ce în ce mai mult sub « influenţa »
artei Columnei, basoreliefurile ei au trezit un interes din ce în ce mai mare şi studii de o mare
anvergură au fost începute, precum şi mulaje au fost realizate după aceste « tablouri » din
marmură de Carara. În anul 1541, regele Franţei, François I (1515-1547), a trimis pe pictorul
Francesco Primaticcio (1504-1570) la Roma, cu recomandarea de a face mulaje după cele mai
frumoase sculpturi în marmură, precum şi după Columna lui Traian. Această muncă titanică a
fost începută şi condusă de arhitectul italian Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) ; el se
văzu foarte repede obligat să recunoască că acest proiect era de o prea mare anvergură şi prea
costisitor, şi se mulţumi prin a trimite doar câteva fragmente pentru a satisface curiozitatea
regelui. Aduse la Fontainbleau, aceste gipsuri au dispărut fără să lase urme (nu se mai ştie
dacă mai există încă). La fel şi mulajele executate la comanda regelui Louis XIV (1643-1715)
au cunoscut aceeaşi soartă ; toată Columna a fost mulată. Primul director al Academiei
Franţei, fondată sub auspiciile lui Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), Charles Errard (16061689), supraveghă operaţiile, care au durat până în anul 1640. Dar aceste gipsuri nu au sosit
toate în Franţa. Unele se găsesc la Villa Médicis (Roma), altele au fost mult timp păstrate în
Depozitul Antichităţilor, pe urmă într-unul din departamentele de antichităţi ale Luvrului ; o a
treia parte se găseşte la Muzeul Universitaţii din Leyde (Olanda). Paralel cu aceste lucrări de
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reproducere, o carte despre Columna lui Traian, imprimată la Roma, va apare pentru prima
oară în anul 1576 (reeditată în 1585, 1616) : 130 de planşe gravate de Francesco Villamena
(1566-1625) după desenele (totalitatea frizei) lui Girolamo Muziano (1532-1592), directorul
lucrărilor de la Vatican, însoţite de un « Commentarium », scris de eruditul spaniol Alfonso
Chacon (Ciaccone, 1540-1599), Historia utriusque belli Dacici a Traiano Caesare gesti, ex
simulacris quae in Columna eiusdem Romae visunteur collecta. În anul 1667 pictorul şi
gravorul italian Pietro Santi Bartoli (1635-1700), elev al lui Nicolas Poussin (1594-1665),
executa alte gravuri în aramă după Columna lui Traian, care au fost publicate, acompaniate de
comentariul lui Chacon, corectat şi completat de Pietro Bellori11 (1613-1696) : Colonna
Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano all’ Imperatore Traiano Augusto nel suo Foro in
Roma... Semnalăm de asemenea, opera lui Rafaello Fabretti (1618-1700), De Columna
Traiana Syntagma, Roma, 1683-1690, şi splendidele gravuri ale lui Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778), Trofeo o sia magnifica colonna coclide di marmo composta di grossi macigni
ove si veggono scolpite le due guerre daciche fatte da Traiano, Roma, 1776.
Aşa cum compoziţiile basoreliefurilor Columnei au fost adevărate lecţii de artă pentru foarte
mulţi pictori, sculptori, etc., la rândul lor statuile antice de Daci au fost de asemenea studiate
şi desenate de cei mai mari artişti ale acestor curente artistice (Renaşterea, Barocul, etc.) ; din
numeroasele opere ce au fost realizate după aceste reprezentări antice vom da numai câteva
exemple12 ce se pot vedea şi admira la artiştii următori :
Polidoro Caldara, numit Polidoro da Caravaggio, născut în 1495 la Caravaggio în actuala
provincie Bergamo în Lombardia, decedat în 1543 la Messina, în Sicilia, este un pictor al
Renaşterii italiene, elev al lui Raphaël, care a lucrat la Roma (1514-1527), la Napoli (1524,
1527-1528) şi la Messina (1528-1543?) şi care a fost de asemenea, la sfârşitul vieţii, arhitect.
El se făcu cunoscut datorită stilului său, utilizând tonuri de gri pentru decorurile sale picturale,
iar în desenele lui el se distinge prin maniera de a utiliza procedeul clarobscurului, de a reda
volumele cu ajutorul efectului gradat al
contrastului luminii şi al umbrelor şi arată un
interes aparte pentru valoarea artei antice. În
imaginile alăturate (fig. 4 a-b) se poate remarca
ataşamentul acordat de artist sculpturii antice şi
aportul adus în arta de reprezentările statuare de
Daci. Aceste opere antice au fost realizate de
artiştii romani, în perioada de apogeu al artei
romane, în timpul Împăratului Traian (98-117
d.Hr.), pentru monumentalul său for la Roma13.
Notăm câteva detalii despre cele două desene
prezentate, ale lui Polidoro Caldara, cât şi despre
cele două personaje reprezentate, inspirate în
mode evident după statuile monumentale de
Daci, de care am vorbit mai sus :
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Giovanni Pietro Bellori sau Giovan Pietro Bellori a fost un ilustru om de cultură italian al sec. 17, arheolog,
însărcinat cu păstrarea Antichităţilor Romei, istoric, critic de artă şi biograf. Bellori a tradus lucrarea lui Chacon
din latină în italiană despre Columna lui Traian (Roma), cu ocazia unei noi ediţii aparută în 1673 : Colonna
Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano all'Imperadore Traiano.
12
Nu doresc aici să fac un studiu aprofundat (şi nici nu este scopul în articolul de faţă) depre influenţa
reprezentărilor de Daci în arta Renaşteri, Barocului, etc., acest subiect va constitui o publicare ulterioară.
13
Pentru mai multe detalii depre aceste statui monumentale de Daci, din Forul lui Traian, vezi notele 2 şi 3.
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Fig. 4 a (imaginea din stânga) – desen pe suport hârtie (gri-verde) ; personaj « Barbar », aspect de cariatidă ;
desen păstrat la Paris, la Muzeul Luvru – Departamentul de Arte grafice, inv 6239 (recto) ; detaliu despre
subiectul reprezentat : Roma, Palazzo Gaddi, operă în raport cu cariatidă ; dimensiuni : înălţime 0,420 m, lăţime
0,207 m.
Fig. 4 b (imaginea din dreapta) : desen pe support hârtie (bej-deschis) ; « Barbar », nobil dac, personajul poartă
pileusul dacic, veşmintele naţionale ale Dacilor, pantalonii sunt legaţi în partea inferioară a picioarelor, la nivelul
gleznelor, cu şireturile opincilor, mâinile împreunate la nivelul pântecului, mâna dreapta peste cea stângă – exact
aşa cum se prezintă reprezentările statuilor de Daci ; desen conservat la Paris, la Muzeul Luvru – Departamentul
de Arte grafice, inv 6083 (recto) ; dimensiuni : înălţime 0,200 m, lăţime 0,090 m.

Artistul italian s-a inspirat desenând statuile de Daci, păstrate azi la Muzeul Vaticanului, la
Palatul Pitti (Florenţa), sau de pe Arcul lui Constantin, la Roma14.
Giulio Pippi de’ Jannuzzi, numit Giulio Romano, este cunoscut în franceză sub numele de
Jules Romain, născut la Roma în anul 1492 sau 1499 şi mort la Mantova la
1 noiembrie 1546, este un pictor, arhitect şi decorator italian, unul din primii artişti manierişti
ai Renaşterii şi elevul favorit şi principal colaborator al lui Raffaello între anii 1515 şi 1520.
De-a lungul carierei sale artistice artistul italian a adoptat o tendinţă spre antic ce va marca
perioada sfârşitului vieţii lui. După cum se poate recunoaşte destul de uşor, acest desen (fig.5)
reprezintă una dintre binecunoscutele compoziţii ale Columnei lui Traian (Roma). Este vorba
de scena XXXII (fig. 6) în care Dacii asediază pe Romani, refugiaţi într-o fortăreaţa. Giulio
Romano a reprezentat remarcabil pe Daci în desenul său, inspirându-se după una din scenele
Columnei, şi care ne oferă detalii importante : costumul Dacilor, specificul armamentului lor,
figurile expresive ale acestor războinici redutabili, tactica şi felul acestora de a ataca inamicul
şi de a lupta individual. Stilul liniei desenului este artistic, precis, plastic, caracteristic acestui
artist, maniera de a reda volumele, în funcţie de lumina şi umbra redată, proporţia
personajelor este bine respectată, etc. ; un desen de bună calitate artistică.
Câteva detalii despre acest desen : support hârtie (bej-deschis ; dimensiuni : înălţime 0,273 m,
lăţime 0,413 m ; inv. 3726 (recto) ; desen păstrat la Paris, Muzeul Luvru – Departamentul de
Arte grafice - Fondul de desene şi miniaturi ; anul achiziţiei : 1671 - pentru Cabinetul regelui.

Fig. 5. Desen de Giulio Pippi (Giulio Romano), după Columna lui Traian (Roma), scena XXXII – Dacii atacă pe
Romani, refugiaţi într-o cetate.
14

Pentru aceste statui de Daci vezi : L. Velcescu, Dacii în sculptura romană, 2008, p. 201-202 (cat. nr. 48), p.
217-220 (cat. nr. 58-65), p. 242 (cat. nr. 83), p. 243-244 (cat. nr. 84-85).
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Fig. 6. Columna lui Traian (Roma), scena XXXII – Romanii sunt asediaţi de către Daci.

Biagio Pupini (1511(?) - 1575), pictor italian din perioada Renaşterii, activ în oraşul său natal
Bologna între anii 1530 şi 1540. A fost ucenic al pictorului şi gravorului italian Francesco
Francia (1450-1517) ; el a realizat pictura pentru biserica din San Giuliano, bazilica San
Giacomo Maggiore şi biserica Santa Maria della Baroncella. Acest desen (fig.7) realizat de
artistul Pupini reprezintă (ne referim pentru partea din dreapta a compoziţiei) un grup de
prizonieri « barbari » şi soldaţi romani. El a fost realizat după un basorelief antic roman ce se
află actual la Roma, şi face parte din monumentul porţii de onoare dedicată Împăratului
Lucius Septimius Severus Pertinax (193-211 d.Hr.) şi membrilor familiei sale, în anul 204
d.Hr. (fig.8).

Fig. 7 (stânga). Desen de Biagio Pupini ; şcoala din Bologna ; suport hârtie (albastră) ; dimensiuni : înâlţime
0,161 m, lăţime 0,268 m ; detalii asupra subiectului compoziţiei din dreapta : captivi « Barbari » cu mâinile
legate la spate cu lanţuri, însoţiţi de soldaţi romani ; desen conservat la Paris : Muzeul Luvru - Departamentul
Artelor grafice ; inv 8874 (recto).
Fig. 8 (dreapta). Roma, Arcus Septimi, sau Arcus Argentariorum (Monumentum Argentariorum), în Forum
Boarium, basorelief sculptat în marmură ; actual vestigiile arhitecturale ale acestei porţi de onoare se află
încastrate (pilastru din partea estică) în unul din zidurile bisericii San Giorgio in Velabro (Roma) ; datare : anul
204 d.Hr. în timpul domniei lui Lucius Septimius Severus Pertinax (193-211 d.Hr.).
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Identificare iconografică : este foarte probabil ca grupul « Barbarilor » captivi să reprezinte
Daci : metopa situată la exteriorul Arcului lui Septimius Severus, din Forum Boarium, în
partea de vest, prezintă doi soldaţi romani ce acompaniază doi prizonieri « barbari » în lanţuri,
fiind probabil doi nobili daci (pileati). Studiul nostru major din această compoziţie îl
constituie personajul « barbar » care este conservat aproape în întregime, cel ce se află în
partea dreaptă a scenei. Imediat în spatele acestui personaj se află un alt « Barbar » căruia, din
păcate, îi lipseşte capul, păstrându-se numai partea inferioară a picioarelor (fig. 8). Interesant
este faptul că pe desenul lui Pupini capul acestui personaj « barbar » apare reprezentat în
întregime (fig. 7). Probabil, în perioada când artistul italian a realizat acest desen, « tabloul »
sculptat în marmură era mult mai bine păstrat decât se prezintă el în ziua de azi ; trebuie ţinut
cont şi de faptul, din momentul când acest desen a fost făcut după acest basorelief şi până azi
au trecut aproape cinci secole, detaliu ce nu poate fi neglijat. Revenim la personajul care ne
interesează pentru studiul nostru : cum am afirmat, el este înlănţuit, mâinile sale sunt legate la
spate, şi se îndreaptă spre dreapta cu capul puţin aplecat în faţă. Costumul acestui « Barbar »
este foarte apropiat de veşmintele naţionale ale Dacilor, celor reprezentaţi pe fusul Columnei
lui Traian şi în reprezentările statuare de Daci : o lungă manta cu ciucuri în partea de jos
(poalele), agrafată pe umărul drept, ce depăşeşte cu mult genunchii personajului, pantaloni
nici strânşi, dar nici prea largi pe picior, şi care sunt ataşaţi în partea de jos la nivelul
gleznelor cu şireturile de la opinci. Privind de aproape şi cu atenţie acest basorelief, el
prezintă la nivelul părţii inferioare a picioarelor celor doi « Barbari » pe care îi analizăm, locul
unde pantalonii sunt ataşaţi de gleznă cu ajutorul şireturilor încălţămintelor (de tipul opincilor,
după cum am specificat mai sus) : se poate încă distinge forma sculptată a opincii, şireturile
care strâng opinca, golul unde opinca nu acoperă complet partea de deasupra labei piciorului
(de exemplu la piciorul drept al « Barbarului » care este păstrat complet), partea ondulată a
suprafeţii opincii unde şireturile trec prin găici, adică opinca este mai strînsă, deformându-se,
etc. Încă în ziua de azi acest tip de încălţăminte, specifică Dacilor şi neamurilor înrudite cu
aceştia, este purtată de succesorii acestora ce locuiesc în diferite regiuni ale Romaniei. Acest
personaj este de rang nobil, deoarece el poartă pileusul dacic, fiind un element important
pentru determinarea etniei la care aparţine acest « Barbar », căciula cu moţul aplecat în faţă,
semn distinctiv purtat de nobilii daci. Această bonetă dacică nu trebuie confundată cu boneta
tracă sau frigiană. Cert, cea dacică este destul de asemănătoare cu cele trace şi frigiene,
explicaţia fiind, oamenii din acele vremuri (Tracii, Dacii, Geţii, Frigienii, etc.) care purtau
aceste tipuri de bonete făceau parte din aceiaşi mare familie a Tracilor, cum este de altfel
specificat şi în literatura antică15, iar pileusul dacic este mai scurt şi nu prezintă niciodată
acest fel de prelungitoare la nivelul urechilor ca un fel de jugulare, ce la un moment dat
puteau fi şi legate, cum se prezintă la personajele sau zeităţile trace şi frigiene16.
15

După Herodot, Istorii, V, 3 (Fontes, I, p. 65) : « Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după acel al
inzilor. … Tracii au mai multe nume, după regiuni… » ; vezi de asemenea şi în conţinutul notei nr. 16.
16
Vezi articolul : « Alopèkis » în DA (Ch. Daremberg şi Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquités Grecques et
Romaines), t. I, p. 187-188 ; Alopekis : numele pe care Grecii îl dădeau unei căciuli din piele de vulpe,
acoperământ naţional pentru cap al războinicilor traci. Utilizarea căciulilor din blană de animale s-a perpetuat
până în zilele noastre printre popoarele din aceste regiuni. Căciula vechilor Traci se distingea printr-o formă
deosebită, asemănătoare cu aceia a unei căşti antice, care se termina în partea de sus într-o formă ţuguiată ; coada
de vulpe flutura în chip de coamă la spate, cu cele două labe posterioare ale animalului, care probabil se puteau
înnoda în caz de nevoie sub bărbie şi în acest fel să servească de jugulară.
Pileus sau pilleus, semn de distincţie a nobilimii dace, este o varietate de căciulă de stofă, din blană de animale, etc.,
de culoare, probabil roşie (vezi Ion Dumitriu-Snagov, « Culorile Columnei », în Magazin Istoric, XXI, 6 (243), 1987,
p. 17-18, şi imaginile 1-4 de pe copertă). Este important de notat că Frigienii purtau o varietate de acoperămînt pentru
cap foarte asemănătoare cu boneta nobililor Daci, de culoare roşie. Nu ar fi deloc imposibil ca acest popor indoeuropean să fi făcut parte din marea familie a Traco-Dacilor, ori să fi avut destul de importante şi numeroase relaţii
cu Dacii. După informaţiile care ne-au fost transmise de Herodot (VII, 73, 75 ; Fontes, I, p. 69) şi Strabon (VII, 3, 2,
X, 3, 16 ; Fontes, I, p. 225-227, ), Frigienii au imigrat din Tracia sau din regiunile dunărene, ocupând aproape toată
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După toate probabilităţile, comparaţiile efectuate ale acestor « Barbari » de pe Arcul lui
Septimius Severus cu imaginile Columnei lui Traian şi cu reprezentările statuare de Daci duc
în sensul acestor concluzii plauzibile discutate mai sus. O altă posibilitate ar fi aceea, cei doi
« Barbari » reprezentaţi în acest tablou de marmură să fie foarte apropiaţi, din punct de vedere
iconografic şi al portului naţional, de reprezentanţii marelui neam al Traco-Daco-Geţilor ; de
altfel toate aceste populaţii, din spaţiul balcano-carpato-panonic, precum şi din Asia Mică
(Frigieni, Troieni, etc.), sunt foarte puţin cunoscute din punct de vedere iconografic şi al
costumului lor naţional. La cel de-al doilea captiv, din al doilea plan, nu se mai păstrează
decât picioarele ; cum am specificat mai sus, este interesant faptul că în reprezentarea acestui
basorelief în gravurilor pictorului renaştentist Biagio Pupini, precum şi ale călugărului
benedictin Bernard de Montfaucon (1655-1741), scena apare întreagă.
Se afirmă uneori că aceşti « Barbari » ar fi Parţi, corelare facută datorită faptului că inscripţia
acestui monument poartă în titulatura împăratului roman, Septimius Severus, termenul de
Part(hico), în urma cuceririlor realizate de împăratul roman asupra Parţilor. Dar ţin să
menţionez, aceşti doi « Barbari » fac parte, din punct de vedere iconografic, precum şi
vestimentar (se pot face comparaţii şi apropieri destul de elocvente), mai degrabă din familia
neamurilor numeroase ale lumii Tracilor (Dacii, Geţii, Frigienii, toate aceste populaţii din
Asia mică înrudite cu Tracii ce au fondat colonii în aceste regiuni, etc.), decât cu Parţii sau cu
neamurile înrudite cu aceştia, datorită faptului evident că acesti « Barbari » reprezentaţi pe
acest monument (fig. 8) sunt total diferiţi de Parţi, atât din punct de vedere iconografic şi
antropologic, cât şi al vestimentaţiei.
Battista Franco, născut şi decedat la Veneţia (1510-1561), pictor manierist italian ; cariera sa
artistică va începe la Roma unde soseşte în anul 1530, pe urmă la Florenţa. Inflenţat profund
de opera lui Michelangelo, Franco Battista va dezvolta în operele sale un puternic caracter de
desenator de excepţie, dezvăluind un adevărat sentiment al cunoaşterii sale artistice, un bogat
studiu în informaţii asupra subiectului respectiv, un desen complet şi desăvârşit. Artistul
italian pune accent, în desenul său, pe o viziune de ansamblu şi în acelaşi timp complexă :
detaliul subiectului studiat (reprezentat), plasticitatea liniei desenului, fineţea detaliului, felul
de a trata volumele, punerea în evidenţă a particularităţilor, vivacitatea care se degajă în
operele lui Franco, etc. Desenul (de mai jos) al lui Franco, luat ca exemplu (fig. 9), este cât se
poate de elocvent, confirmând afirmaţiile de mai sus : un adevărat virtuos al desenului artistic
şi estetic. Desenele după sculpturile antice, ce au fost realizate între anii 1548-1552, degajă o
atenţie şi o apropiere mai aparte. În această « compoziţie » este vorba în realitate de mai multe
reprezentări luate aparte, invocând de fapt mai multe subiecte total diferite. Atenţia noastră
este focalizată asurpra reprezentărilor celor doi « Barbari » ce poartă pileusul nobiliar dacic.
Franco a acordat un interesat aparte acestor statui de « Barbari », fiind probabil impresionat
de aceste opere antice şi al aspectului aparte al acestor personaje « venite » dintr-o lume
numită « barbară ». Foarte probabil, cei doi « pileati » reprezentaţi în desenul lui Franco sunt
cele două statui de Daci, păstrate actual la Muzeul Naţional din Napoli (fig. 10 a-b).
partea centrală şi occidentală a Asiei Minore, către anul 1200 î.Hr., puţin înainte de războiul contra Troiei (a se vedea
de asemenea : Pliniu cel Batrîn, Istoria naturală, V, 32 (Fontes, I, p. 405) ; Georges Perrot şi Charles Chipiez,
Histoire de l’art antique, t. V, 1970, p. 1-2 ; Dictionnaire Universel alphabétique et analogique des noms propres
(Le Grand Robert des noms propres), sub coordonarea lui Paul Robert, t. IV, 1986, p. 2486 (Phrygie) ; Fl. Bobu
Florescu, Monumentul de la Adamclissi Tropaeum Traiani, Bucureşti, 1959, p. 430-431).
Pileatus este numele dat pentru a desemna nobilul dac, iar comati sunt oamenii din popor. Izvoarele istorice antice ne
aduc la cunoştinţă o pătură nobiliară dacă ; Iordanes (Getica, V, 40) care s-a inspirat după Dion Chrysostomos
(Discursuri, LXXII, 3 ; Fontes, I, p. 453) : « Qui dicit primum Tarabosteseos, deinde vocatos Pilleatos hos, qui inter
eos generosi extabant, ex quibus eis et reges et sacerdotes ordinabantur » : « Acesta spune (Dion Chrysostomos) că
mai întîi s-au numit « Tarabostesei », pe urmă « Pilleati », iar dintre ei erau numiţi regii precum şi preoţii lor. »
(Iordanes, trad. de Olivier Devillers, Paris, Les Belles Lettres, 1995, p. 17 ; Fontes, II, 1970, p. 412-413 ; Constantin
C. Petolescu, Decebal, regele Dacilor, Bucureşti, 1991, p. 41).
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Fig. 9 (stânga). Desen de Battista Franco : studiu după statuile de Daci de la Muzeul Naţional din Napoli (inv.
6122 şi 6116), după Hercule (col. Farnese) şi după un cap de bărbat ; şcoala veneţiană ; cerneală maro pe hârtie
bej ; dimensiuni : înălţime 0,262 m şi lăţime 0,304 m ; locul de conservare : Paris, Muzeul Luvru –
Departamentul Artelor grafice ; inv. 4968 (recto).
Fig. 10 a-b (dreapta). Statui de Daci în marmură ; colecţia Farnese ; inv. 6122 şi 6116 ; dimensiuni : înălţime
2,38 şi 2,34 m ; cele două statui au fost descoperite în piaţa « Santi Apostoli », la Roma, în vecinătatea Forului
lui Traian ; actual aceste statui se găsesc la Muzeul Naţional din Napoli.

Peter Paul Rubens este un pictor baroc flamand născut în anul 1577 la Siegen în Westfalen,
la 300 de km de Anvers, şi decedat în 1640 la Anvers. Opera lui Rubens este considerabilă,
ajutat de importantul său atelier, el a realizat un mare număr de portrete, mari proiecte
religioase (multe din tablourile sale reprezintă subiecte religioase), picturi mitologice, şi
importante serii de picturi istorice. Rubens a fost unul dintre cei mai admiraţi pictori :
Delacroix (1798-1863) l-a supranumit Homer al picturii.
Figuri de Daci reprezentate după basoreliefurile Columnei lui Traian, Roma (fig. 11 a-c) ;

Fig. 11 a-c. Desene de Rubens (sau retuşate de el) ; toate aceste capete reprezintă figuri de Daci desenate după
compoziţiile Columnei lui Traian la Roma ; vezi Marjon van der Meulen, Rubens Copies after the Antique, vol.
II (p. 163-172) – III (fig. 289-300, 305), Londra, 1994-1995.

În primul rând se poate remarca în aceste desene ale lui Rubens, marea forţă artistică a acestor
reprezentări ; deja aceste figuri ale Dacilor, realizate în perioada de apogeu al artei romane,
10

prezintă un puternic caracter realist, portrete care de altfel se păstreaza încă destul de bine în
reliefurile Columnei, monument ce a fost ridicat în anul 113 de împăratul Traian (98-117
d.Hr.) în Forul său la Roma. Rubens, datorită forţei desenului lui, a dat şi mai multă vitalitate
şi forţă de caracter acestor figuri de Daci, accentuând cu foarte mult talent caracterul realist al
acestor reprezentări de Daci, atât aspectul trăsăturilor fizionomice pentru fiecare portret
studiat şi desenat, cât şi aspectul interior psihologic al fiecărui personaj.
Jean-François Perrier, născut la Pontarlier (localitate fr., în reg. Franche-Comté, depart.
Doubs) în 1590 şi deced. la Paris în iulie 1650, este un pictor şi gravor francez ; şcoala barocă,
profesor la Academia franceză, operele sale sunt de un academism convenţional. Acest artist
francez, membru fondator al Academiei regale de pictură şi de sculptură, a fost profesorul lui
Charles Le Brun (1619-1690). În anul 1638 Perrier a publicat Segmenta Nobilium Signorum et
Statuarum que temporis dentem individium evasere, Roma şi Paris, un album conţinând 100
planşe acvaforte17, după sculpturi antice dintre cele mai celebre din Roma. Printre aceste
planşe se află şi o reprezentare ce poartă numărul « 16 », după o statuie de Dac (fig. 12 a-b).
În 1645 el a publicat un nou album ce poartă titlul : Icônes et Segmenta illustrium e marmore
tabularum quae Romae adhuc extant, Roma şi Paris, ce conţine 56 planşe acvaforte de
sculpturi antice şi basoreliefuri din cele mai cunoscute de la Roma. Comentariile ce însoţesc
aceste ilustraţii sunt adnotate de binecunoscutul anticar Giovanni Pietro Bellori (1613-1696).
Şi în această culegere se află numeroase reprezentări de Daci (confruntări dintre Daci şi
Romani) desenate după reliefurile Arcului de triumf al lui Constantin, la Roma ; unele din
aceste basoreliefuri ale acestui monument sunt din timpul Împăratului Traian (98-117 d.Hr.),
ce au fost luate din frizele Forului lui Traian. Fiind de o mare importanţă pentru istoria artei şi
arheologia greco-romană cele două ediţii din 1638 şi 1645 dau o vedere de ansamblu al
sculpturilor antice ce se puteau vedea şi admira la Roma în acea perioadă. Opera lui JeanFrançois Perrier nu a putut fi reconstituită decât de puţin timp, şi numai aceste celebre albume
de gravuri reproducând sculpturile antice ale Romei i-au asigurat o posteritate. Tablourile lui
Perrier ce se păstrează sunt destul de rare, iar toate descoperirile recente tind să-i atribuie din
ce în ce mai mult acestui artist un loc de prim rang în arta franceză a sec. XVII18.

Fig. 12 a-b. Desen-gravură după o statuie de Dac (v. fig. 13), de Jean-François Perrier, planşa nr. 16 din albumul
său publicat în 1638 : Segmenta Nobilium Signorum et Statuarum que temporis dentem individium evasere.
Fig. 13. Florenţa, statuie antică de Dac, păstrată în Palazzo Pitti – sala Castagnoli, perioada domniei lui Traian.
17

Procedeu de gravare a unei imagini pe o placă de cupru sau de zinc cu ajutorul acidului azotic.
Vezi Alvin L. Clark, François Perrier. Les premières œuvres de Lanfranco à Vouet, Editions Galerie
Coatalem, Paris, 2001.
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În albumul lui Perrier, Segmenta Nobilium Signorum et Statuarum…, publicat în 1638,
reprezentarea statuii de Dac apare redată inversată (fig. 12 a) faţă de poziţia reală a statuii de
la Palazzo Pitti ce a servit de model (fig. 13). Pentru o mai bună comparaţie cu statuia de Dac
de la Muzeul Palatului Pitti redăm acest desen-gravură în poziţia normală (fig. 12 b). Planşa
gravură a acestei reprezentări statuare numerotată de Perrier cu nr. 16, poartă menţionarea la
indexul albumului : Captiuus in Hortis Mediceis.
Poussin Nicolas (1594-1665) ; pictor francez al secolului al 17-lea, reprezentant major al
clasicismului pictural. În cursul celei de a treia călătorie a lui Nicolas Poussin efectuată la
Roma, unde el soseşte în anul 1624, artistul francez studiază operele sculpturale antice
împreună cu sculptorul belgian François Duquesnoy (1597-1643). Printre numeroasele sale
desene se găsesc şi studii artistice realizate după reprezentări de Daci - Columna şi statui de
Daci din Forul lui Traian (fig.14-15). Calităţile artistice ale lui Poussin sunt remarcabile :
frumuseţea expresiei în arta sa predomină, el caută în arta antică virtutea artistică de care el
are nevoie pentru creearea artei sale, frumosul ideal sau intelectual, punerea în valoare a
expresiei nobile, elegante, expresia compoziţiei şi a stilului, etc. Poussin merită pe deplin
locul pe care-l deţine, unul dintre primele printre mari pictori ai şcolii franceze.

Fig. 14. Desen de Nicolas Poussin (fig. stânga), realizat în cernelă brună, laviu maro deschis pe suport hârtie ;
dimensiuni : înălţime 31,6 şi lăţime 21,6 cm ; desen inspirat după diferite personaje purtând inscripţii-precizări ;
după figurile de Daci din compoziţiile Columnei lui Traian (Roma) ; acest desen este o copie de detalii ale
reliefurilor Columnei lui Traian, după planşele gravuri ale lui Francesco Villamena (1566-1625) din albumul
învăţatului spaniol Alfonso Chacon (1540-1599), publicat la Roma în anul 1576. Poussin a studiat aceste planşe
spre anul 1635, şi se cunosc 8 desene din care 2 sunt păstrate la Muzeul de la Chantilly ; acest desen este
conservat la Chantilly, Muzul Condé ; nr. de inv. DE 250 (206 - vechiul număr).
Fig. 15. Desen de Nicolas Poussin (fig. dreapta), pensulă, laviu maro pe hârtie ; dimensiuni : 26 cm, lăţime 9,1
cm ; conservat la Muzeul Condé de la Chantilly la numărul de inventar DE 252 (208 – vechiul nr.). Este foarte
posibil ca acest desen să reprezinte sculptura de Dac de la Palatul Pitti, la Florenţa (fig. 13) ; de asemenea, a se
compara şi cu statuile de Daci (comati) de pe Arcul lui Constantin, la Roma19.
19

Vezi Annalisa Avon : « Su alcuni esempi di scultura e architettura antiche nel Parallèle (1650) di Roland
Fréart de Chambray e Charles Errard », în Annali di Architettura : rivista del Centro Internazionale di Studi di
Architettura "Andrea Palladio" di Vicenza, nº 13, 2001, pag. 111-119, fig. 3-4. În conţinutul acestui articol, la
legenda figurii nr. 3 (p. 111), precum şi la pagina 114 (în text), este menţionat că acest desen ar fi fost realizat
după o statuie de Dac de la Arcul lui Constantin : « Un captif (Prince barbare prisonnier) de l’Arc de Constantin
à Rome » ; iar în fişa muzeului Condé (Chantilly), unde este păstrat acest desen, găsim aceiaşi menţionare. Dar,
acest desen al lui Nicolas Poussin ar reprezenta mai degrabă statuia de Dac de la Florenţa, Muzeul Pitti, decât
vreuna din reprezentările de Daci (comati) ce încoronează Arcul lui Constantin, la Roma.
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Pietro Sante Bartoli (1615-1700), gravor, desenator şi pictor italian ; în anul 1615 se naşte
Pietro Sante Bartoli la Perugia (Ombria), în Italia ; în 1635 se instalează la Roma, unde el va
deveni elevul lui Nicolas Poussin ; în 1640 (aprox.) Bartoli va lucra în serviciul reginei
Christina de Suedia, ca anticar ; în 1700 la 7 noiembrie Pietro Sante Bartoli se stinge din viaţă
la Roma. El a gravat un important număr de monumente antice după propriile desene.
Principalele publicaţii ale sale sunt :
Colonna Traiana eretta dal Senato e Popolo Romano all’ Imperatore Traiano Augusto nel
suo Foro in Roma, în limba italiană, Roma, 1667, in-folio ;
Admiranda Romanarum antiquitatum vetsigia, Roma, 1693, in-folio ;
Colonna Antonina, Gli antichi sepolcri, 1697, in-folio ;
Musoeum Odescalcum, 1747 şi 1751, in-folio.
A fost publicat la Paris între anii 1758-1783, un Recueil de peintures antiques după Bartoli, cu
o descriere făcută de Mariette şi Comte de Caylus. În imaginea de mai jos (fig. 16) Bartoli a
redat cavaleria dacă din scena CXLIV - Columna lui Traian (fig. 17).

Fig. 16. Desen gravură de Pietro Sante Bartoli din albumul său, Colonna Traiana eretta dal Senato e Popolo
Romano all’Imperatore Traiano Augusto nel suo Foro in Roma, Roma, 1667 ; în această imagine este
reprezentată scena CXLIV (Dacii reprezentaţi călare) de pe Columna lui Traian, la Roma (fig. 17).

Fig. 17. Columna lui Traian (Roma), scena CXLIV (Dacii reprezentaţi călare) ; Conrad Cichorius, Die Reliefs
der Traianssäule, vol. II, pl. CV, Berlin, Verlag von Georg Reimer, 1900.
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Edmé Bouchardon (1698-1762) este un sculptor francez neo-clasic născut într-o familie de
artişti, tatăl său fiind sculptorul Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742). La începutul carierei
sale artistice el devine elevul sculptorului francez Guillaume Coustou (1677-1746). În anul
1722 (o dată importantă în viaţa artistică a acestui sculptor) el obţine Premiul Academiei
regale în sculptură ce ia permis să plece la Roma pentru a se perfecţiona, unde va rămâne timp
de 10 ani. După aceasta lungă şedere în capitala artei antice romane, Bouchardon revine în
Franţa în anul 1732, unde va fi numit cu înalta distincţie de sculptor al regelui, pe urmă
membru al Academiei în 1744 şi profesor în 1745. În legătură cu stilul de admirat al artei lui
Edmé Bouchardon se pot reţine următoarele caracteristici : maniera artistică a acestui artist
este foarte apropiată de frumosul stil antic al artei romane din perioada de apogeu (Traian, 98117 d.Hr.), cum se poate remarca în aceste desene realizate de Bouchardon după figurile
realiste ale basoreliefurilor Columnei lui Traian şi relieful « Dacia Capta », păstrat actual la
Muzeul Capitol din Roma (fig. 18-20). În operele sale Bouchardon se apropie foarte mult de
compoziţiile şi stilul artei antice romane, fiind considerat de contemporanii săi, artistul care a
« adus gustul simplu şi nobil al anticului »20. Datorită şi contextului periodei artistului, noile
cunoştinţe şi descoperiri arheologice au determinat în mod cert aceasta tendinţă tot mai
accentuată spre un ideal clasic. Edmé Bouchardon a fost unul dintre cei mai iluştri sculptori
din timpul domniei regelui Louis XV (1715-1774) şi a exersat după moartea sa o influenţă
considerabilă, cu toate că nu a format o veritabilă şcoală.

Fig. 18 (stânga). Desen de Edmé Bouchardon ; studiu de figuri după Columna lui Traian (Roma) ; desen realizat
cu creion ocru-roşu ; dimensiuni : înălţime 0,570 m, lăţime 0,432 m ; locul de conservare al desenului : Paris,
Muzeul Luvru, Departamentul Artelor grafice ; nr. inv. 24080 (recto).
Fig. 19 (centru). Desen de Edmé Bouchardon ; studiu după relieful alegoriei Daciei învinse (Dacia Capta),
scultură care se găseşte păstrată în curtea interioră a Muzeului Capitol (Palazzo dei Conservatori), la Roma ;
desen realizat cu creion ocru roşu ; dimensiuni : înălţime 0,198 m, lăţime 0,132 m ; locul de conservare al
desenului : Paris, Muzeul Luvru, Departamentul Artelor grafice ; nr. inv. 24318 (recto).
Fig. 20 (dreapta). Roma, Muzeul Capitol – relief sculptat în marmură reprezentând « Dacia Capta » : figura
feminină reprezintă personificarea Daciei ; înălţimea blocului de marmură sculptat 1,20 m ; înălţimea panoului
compoziţiei 0,75 m ; datare : stilul perioadei domniei lui Traian (98-117), probabil aceast relief a fost realizat
pentru Forul lui Traian, la Roma (vezi Francis Haskell şi Nicholas Penny, Pour l’amour de l’antique, Paris,
Hachette, 1988, p. 213-214).
20

Charles-Nicolas Cochin (1715-1790, gravor, desenator şi scriitor francez, contemporan cu Edmé Bouchardon),
Mémoires inédits sur le Comte de Caylus, Bouchardon, les Slodtz, manuscris autograf publicat la Paris în 1880
de Charles Henry ; la pagina 85 a acestui manuscris putem cita : « M. Bouchardon a été certainement le plus
grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son siècle. On lui a l’obligation d’avoir ramené le goust simple et
noble de l’antique. ». A se consulta de asemenea L. Hautecoeur, Rome et la renaissance de l’antique à la fin du
XVIIIe siècle, Paris, 1912, p. 185-186.

14

Hubert Robert, (1733-1808) este unul din principalii artişti francezi ai sec. al XVIII-lea,
ilustrându-se în mod deosebit ca peisagist, desenator şi pictor de ruine antice. În anul 1754
Hubert Robert pleacă la Roma pentru desăvârşirea artei sale, unde el va rămâne timp de 11
ani. Aici el va întâlni artişti renumiţi, ca de exemplu artistul italian Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778), care a avut o mare influenţă asupra lui, şi a reprodus în desenele şi picturile sale
cele mai valoroase monumente antice romane. Interesul aparte, pasionat, al acestui artist
pentru reproducerea monumentelor şi aspectului romantic al ruinelor antice l-a determinat să
viziteze vestigiile renumitului oraş Pompei, în anul 1760, precum şi Paestum, Herculanum. În
1765 el se va întoarce la Paris unde va cunoaşte un mare succes meritat datorită talentului său
artistic şi va ocupa diverse posturi importante. Din nefericire Hubert Robert a cunoscut şi o
perioadă nefastă majoră în viaţa lui, în timpul « Revoluţiei franceze » (1789-1799) fiind
arestat în oct. 1793 şi încarcerat în temniţele din Paris, Sainte-Pélagie şi Saint-Lazare. Artistul
a reuşit să supravieţuiască în timpul acestei perioade carcerale, pictând pe farfurii scene din
viaţa carcerală şi portrete de oameni celebrii întemniţaţi în aceste puşcării. După zece luni de
închisoare renumitul artist va fi eliberat, după căderea lui Robespierre (1758-1794), şi îşi va
regăsi o anume notorietate în lumea artistică, fiindu-i dat în rensposabilitate înfiinţarea noului
Museum naţional. În timpul şederii lui în Italia el a făcut
foarte multe desene şi crochiuri după peisaje cu ruine, şi
datorită acestui fapt el a fost denumit « Robert al
ruinelor ». La Muzeul Luvru, cel din Valence (Fr.) şi cel al
Ermitajului din Sankt-Peterburg se păstrează o importantă
colecţie de desene şi picturi ale lui Hubert Robert. În
frumoasele şi interesantele picturi ale lui Hubert Robert
sunt redate uneori şi reprezentări de statui de Daci care, nu
întodeauna pot fi identificate cu exactitudine, adica în ce
colecţie privată sau muzeu de stat s-ar afla eventual aceste
sculpturi antice (fig. 21-22).
Fig. 21. Pictură de Hubert Robert : « Les Découvreurs d'antiques » ;
ulei pe pânză : dim. 81 x 67 cm ; această pictură a fost realizată în
1765 ; tabloul este păstrat la Valence, Musée des Beaux-Arts et
d’Histoire naturelle ; inv. P. 492.

Fig. 22. Acuarelă de H. Robert :
Jeunes femmes dessinant au
milieu de ruines antiques ; 70 x
98 cm ; Muzeul Luvru ; nr. inv. :
RF 31695 (recto) ; semnat şi
datat în partea de jos, în mijloc :
H. ROBERT 1786.

Tabloul lui Hubert Robert, « Les Découvreurs d'Antiques » (fig. 21), ne pune în raport cu
contextul epocii respective : interesul viu acordat monumentelor antice, o « explorare
arheologică », sau mai degrabă o vânătoare după valori de artă antice, la Roma. Un episod al
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acestei perioade ne este restituit de pictorul francez în tabloul său, în care unul din personaje
« dezvăluie » cu ajutorul unei torţe o statuie colosală de Dac, ce se află situată în nişa unei
arcade ale culoarului umbros al Colosseum-ului de la Roma. Opera ne prezintă mai multe
personaje, un grup de « exploratori » care, după indicaţiile compoziţiei, îndeplinesc rolul de
« ghizi-arheologi » ; aceşti « cercetători de artă » arată şi explică despre monumentala statuie
de Dac, unui distins personaj care, după aspect, ar putea fi un nobil colecţionar de antichităţi.
Aici, pictorul Hubert Robert recompune un cadru peisajistic fantezist cu ajutorul unor
elemente reale împrumutate din diversele locuri şi monumente antice din Roma : Colosseumul, piramida lui Cestius, statuia unui nobil dac21.
A doua pictură (acuarelă) a lui Hubert Robert, Jeunes femmes dessinant au milieu de ruines
antiques, este de dimensiuni mari, comparabilă cu un tablou şi care aparţinea « à la Comtesse
d’Angiviller » în 1787. Această acoarelă a fost expusă la « Salonul » din anul 1787 unde
Diderot a elogiat pe Hubert Robert prezentându-l ca fiind un « excellent peintre des ruines ».
Compoziţia este complexă, artistul a reunit aici în mod arbitrar mai multe fragmente de
monumente şi sculpturi antice romane : se poate recunoaşte în primul plan un basorelief ce
provine de la Arcul lui Titus (la Roma) reprezentând Titus încoronat de Victoria, în partea
stângă se află reprezentată o statuie fragmentară de Dac ce provine foarte probabil din Forul
lui Traian (Roma), iar la dreapta o statuie a Atenei, etc.22
Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819), este un pictor francez, a studiat pictura la
Academia regală din Toulouse între anii 1770-1771 şi a fost elevul lui Gabriel-François
Doyen (1726-1806). În timpul carierei sale artistice el a efectuat mai multe călătorii în Italia,
în 1769, iar între anii 1777-1785 se va instala la Roma. După şederea lui în Italia artistul
revine în Franţa şi se va stabili la Paris, unde va realiza cea mai mare parte din cariera sa
artistică : în anul 1784 este admis la Academia de pictură, obţine în 1805 medalia de aur la
vestitul Salon unde el expune în mod regulat din 1800 până în 1810, pe urmă este din nou
medaliat în 1814 şi 1819, şi a fost decorat cu Legiunea de onoare. Pierre Henri de
Valenciennes, artist de mare talent, este considerat ca fiind unul din principalii precursori ai
peisajului modern. Desenul acesta (fig. 23), de o mare calitate artistică, reprezintă un cap de
Dac realizat după numeroasele figuri de Daci reprezentaţi în scenele
Columnei lui Traian (Roma). După toate probabilităţile ar fi vorba de
scena LXI : Traian primeşte un sol pileat al lui Decebal. Detaliile
profilului Dacului din această scenă de pe Columnă ar putea
corespunde cu acest desen al lui Pierre Henri de Valenciennes. Dar, se
poate compara şi cu alţi nobili daci ce se află în faţa tribunei lui Traian
cerând pace, din scena LXXV : sfârşitul primului război – Dacii cer
pace23. De asemenea, profilul şi poziţia capetelor acestor Daci ar putea
corespunde cu Dacul din acest desen. De remarcat fineţea liniei şi a
detaliilor figurii personajului în desenul artistului francez.
Fig. 23. Desen de Pierre Henri de Valenciennes ; reprezentarea unui nobil dac după
Columna lui Traian (Roma) ; dimensiuni : 0,191 m x 0113 m ; păstrat la Paris,
Muzeul Luvru - Departamentul Artelor grafice ; nr. inv. : RF 13074 (recto).
21

Rome 1760-1770 Fragonard, Hubert Robert et leurs Amis, Galerie Cailleux, Paris, 1983, nota nr. 45 ; Jean de
Cayeux, Les Hubert Robert de la Collection Veyrenc au Musée de Valence, 1985, p. 60-62 ; La fascination de
l’antique, Paris, 1998, p. 112-113.
22
Catalog expoziţie, Dessins français du XVIIIe siècle. Amis et contemporains, de P. J. Mariette, Paris, Louvre,
1967, nr. 94 ; Dessins francais de 1750 a 1825 dans les collections du Musee du Louvre : le néo-classicisme,
expoziţia Cabinetului de desene, Muzeul Luvru, Paris, 14 iunie - 2 octombrie 1972, explicaţia nr. 17 ; Jean de
Cayeux, colaborare Catherine Boulot, Hubert Robert, Paris, Fayard, 1989, fig. 10 ; catalog expoziţie, D’après
l’antique, Paris, Muzeul Luvru, 16 octombrie 2000 – 15 ianuarie 2001, p. 385, expl. nr. 191.
23
Radu Vulpe, Columna lui Traian, Bucureşti, CIMEC, ed. a II-a, 2002, p. 65-66, 73-75 (text), 153, 164 (foto
scenele LXI, LXXV).
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Jacques Louis David (1748-1825), pictor francez, este considerat ca fiind fondatorul Şcolii
neoclasice, revendicând moştenirea clasicismului lui Nicolas Poussin şi ale idealurilor estetice
greceşti şi romane, căutând să regenereze artele. A urmat cursurile Academiei regale, după
care, începând cu anul 1780, el devine un pictor renumit, cu tabloul « Le Serment des
Horaces ». Numeroasele sale opere sunt expuse în majoritatea muzeelor din Europa (o bună
parte se află la Muzeul Luvru) şi în Statele Unite ale Americii. În picturile sale predomină
subiectele istorice şi portretele. Jacques Louis David acordă un loc important compoziţiilor
istorice inspirate din subiecte mitologice (Andromakhe, Marte dezarmat de Venus, etc.) sau
din istoria antică romană şi greacă (Brutus, Sabinele, Leonidas, etc.). În perioada Revoluţiei
franceze artistul încearcă să adapteze inspiraţia sa antică la subiectele contemporane lui (Le
Serment du jeu de paume, La Mort de Marat, Le Sacre). De asemenea portretul ocupă un loc
aparte în pictura sa. La începutul carierei sale artistice, şi până la Revoluţia franceză, a realizat
portrete apropiaţilor lui, persoanelor de relaţie, de personalităţi cunoscute din anturajul său,
precum şi autoportrete. Opera grafică a lui David este inspirată din arta antică ce i-a servit in
marile sale compoziţii picturale, cum se poate admira în aceste desene-studii după cunoscutele
reprezentări de Daci din frizele Columnei lui Traian şi statuile de Daci (fig. 24-26), ce provin
(în mare parte) din Forul lui Traian, la Roma. Stilul lui Jacques Louis David, un drum artistic
evolutiv, va continua să se contureze din ce în ce mai mult ajungând a fi caracterizat ca un stil
propriu. Portretele realizate de David sunt aproape de naturalism spre o evoluţie psihologică.
Aportul nou adus în artă de acest pictor se caracterizează prin faptul că a ştiut să combine cu
mult talent inspiraţia estetică şi morală în neoclasicismul său.

Fig. 24. Desen în creion negru de Jacques Louis David ; cap de Dac ; desen după o reprezentare de nobil dac,
probabil după Columna lui Traian (Roma) ; dimensiuni : 0,117 m x 0,085 m ; locul de păstrare : Paris, Muzeul
Luvru – Departamentul Artelor grafice ; nr. inv. 26156. BIS (recto).
Fig. 25. Desen laviu brun de Jacques Louis David ; desen după o reprezentare de statuie de Dac, probabil după
una din statuile de Daci de pe Arcul de triumf al lui Constantin, la Roma ; dimensiunile desenului : 0,188 m x
0,112 m ; locul de păstrare : Paris, Muzeul Luvru – Departamentul Artelor grafice ; nr. inv. 26094 (recto).
Fig. 26. Roma – Arcul de triumf al lui Constantin ; statuie monumentală de Dac.

Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-1879), arhitect francez, cunoscut pentru
restaurările sale efectuate la numerose construcţii medievale celebre : Basilique Sainte-MarieMadeleine de Vézelay (Fr.), Cathédrale Notre-Dame de Paris, Basilique Saint-Denis (la nord
de Paris), Sainte-Chapelle (Paris), Cité de Carcassonne (Aude-Fr.), Château de Pierrefonds,
(Oise-Fr.), etc. De asemenea este cunoscut şi pentru scrierile sale despre arhitectură, în care a
pus bazele arhitecturii moderne : Entretiens sur l’architecture, 1863. În afară de teoritician şi
restaurator de monumente arhitecturale medievale, Viollet-le-Duc este şi un desenator
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înzestrat cu mult talent, autor a numeroase desene şi acuarele realizate în timpul călătoriilor
sale. Remarcăm în câteva desene ale sale, de o foarte bună calitate artistică şi iconografică,
studii după sculpturi de Daci, cum este capul de Dac de la Muzeul Vatican, sala Bracio
Nuovo, şi statuia fragmentară păstrată actual în rezervele Forului lui Traian, la Roma (fig. 2730) : linie precisă, redare fidelă cu modelul antic, se poate afirma chiar că Viollet-le-Duc se
apropie foarte mult de stilul contextului artei antice respective (când aceste sculpturi au fost
realizate), datorită manierei desenului său, ceea ce este un fapt cu totul remarcabil. Se poate
considera că acest artist ocupă un loc cu totul aparte faţă de majoritatea artiştilor cunoscuţi ai
perioadei Renaşterii, Barocului, etc., în ceea ce priveşte precizia liniei desenului său, redând
subiectul studiat într-un mod realist surprinzător în realizările sale artistice.
Fig. 27. Desen de Eugène Emmanuel ViolletLe-Duc ; studiu după o statuie de Dac din Forul
lui Traian (Roma) ; mină de plumb ; 0,440 m x
0,265 m ; desen adnotat de artist, jos dreapta :
« forum de Trajan ordre des Captifs de la
basilique feuille no 4 » ; iar în partea de jos
stânga : « Le vêtement en marbre Pavonacetto.
La tête et les mains en marbre blanc » ; Paris,
C.R.M.H. (Centre des Recherches sur les
Monuments Historiques) ; inv. nr. 924.
Fig. 28. Rezervele Forului lui Traian (Roma) ;
statuie fragmentară de Dac din marmură albă ;
inv. 6103 ; iniţial statuia măsura aprox. 2,60
m ; realizată în timpul domniei lui Traian (98117 d.Hr.) pentru Forul său la Roma.

Fig. 29. Desen în creion negru de
E. E. Viollet-Le-Duc ; studiu după
un cap de Dac ; dim. desenului :
0,260 x 0,202 m ; Paris, C.R.M.H.;
desen datat în partea de jos
dreapta : « 18 avril 1837 » ;
adnotat de artist, jos dreapta :
« Ordre des Captifs – feuille no 16
Forum Trajan » ; inv. nr. 1025.
Fig. 30. Cap de Dac din marmură
gălbuie păstrat la Roma, Muzeul
Vaticanului, sala Braccio Nuovo ;
nr. 9, inv. nr. 2293 ; sculptura a
fost găsită în Forul lui Traian,
înainte de anul 1837 ; dim. capului
: 0,49 m ; dat. : perioada lui Traian.
24

« Viollet-le-Duc », în revista lunară Archéologia, nr. 141, aprilie 1980 ; Le voyage d’Italie d’Eugène Violletle-Duc 1836-1837, Paris, École nationale des Beaux-Arts, 1980.
25
Vezi nota 24. Pentru toţi aceşti artişti menţionaţi mai sus şi influenţa artei antice în arta Renaşterii şi Barocului
vezi : E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs…,
Paris, Librairie Gründ, 1966, t. I-VIII ; Dictionnaire universel de l’art et des artistes, publicat sub conducerea lui
Robert Maillard, Paris, Fernand Hazan, Éditeur, 1967-1968, 6 vol. ; Dictionnaire de l’art et des artistes, Paris,
Fernand Hazan, 1982 ; Phyllis Pray Bober şi Ruth Rubinstein, Renaissance artists & antique sculpture : a
handbook of sources, Londra, 1987 ; Lucilla de Lachenal, Fortuna dei prigionieri Daci a Roma, De Luca
Editore, Roma, 1987 ; Francis Haskell şi Nicholas Penny, Pour l’amour de l’antique, Paris, Hachette, 1988 ;
Pierre Cabanne, Dictionnaire des arts, Paris, Les éditions de l’Amateurs, 2000 ; catalog expoziţie, D’après
l’antique, Paris, musée du Louvre, 16 octombrie 2000 – 15 ianuarie 2001.
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Ne oprim aici cu această listă sumară, exemplele fiind foarte multe26 ; un studiu exclusiv
dedicat acestui subiect va fi realizat ulterior.
Câteva idei şi reflecţii despre sculpturile de Daci şi importanţa lor artistică.
Aceste reprezentări sculpturale sunt foarte importante pentru parimoniul cultural român.
Basoreliefurile Columnei lui Traian precum şi statuile de Daci reprezintă o moştenire
culturală de o mare valoare artistică, fiind adevărate mărturii sculpturale antice inestimabile.
Aceste opere sculpturale, trebuiesc studiate şi puse în valoare, ele reprezintă adevărate dovezi
iconografice ale predecesorilor poporului ce azi se numeşte român.
Studierea acestor reprezentări statuare monumentale de Daci, precum şi compoziţiile
sculpturale ale Columnei lui Traian (Roma), realizate de artiştii romani în perioada de apogeu
al artei romane, are ca rol de a pune în valoare aceste sculpturi şi de a sublinia interesul lor
deosebit de important. Marea calitate a sculpturilor din perioada lui Traian (98-117 d.Hr.)
caracterizează aceste reprezentări de Daci, realizate in momentul când arta « portretistică »
romană se găsea în culmea ei, la apogeu, adică imaginea umană a fost transpusă în piatră la
cel mai înalt grad artistic din istoria ei. Din punct de vedere iconografic şi antropologic se
poate constata că locuitorii multor regiuni din România sunt urmaşii direcţi ai vechilor
locuitori ai acestor locuri, adică Dacii, Geţii (familia Tracilor). Acest fapt este un adevăr
ştiinţific : numeroasele comparaţii efectuate conduc realmente în acest sens.
Analizând toate aceste reprezentări sculpturale, la un moment dat se cere pusă pertinenta şi
inevitabila întrebare : de ce Romanii au decis să fie realizate în arta oficială a Forului lui
Traian la Roma atât de numeroase reprezentări sculpturale de Daci ? Artiştii romani au
« ilustrat » cu măiestrie şi profesionalism complexul monumental al acestui For, înzestrându-l
cu imaginea Dacilor : pentru basoreliefurile Columnei lui Traian au creat compoziţii realiste
de dimensiuni foarte mari, în arta sculpturală au realizat statui monumentale de foarte bună
calitate artistică şi iconografică ; deci un efort considerabil atât material cât şi artistic pentru a
reprezenta în mod demn poporul dac. În afară de aceste reprezentări amintite mai sus, şi alte
monumente au fost puse direct în legatură cu reprezentarea Dacilor pentru Forul lui Traian, un
număr important de metope (basoreliefuri) cu Daci, ce au facut parte tot din complexul acestui
monument arhitectural. Despre amplasarea acestor basoreliefuri (numite şi « marea friza a lui
Traian ») nu se ştie cu exactiudine unde era amplasarea lor exactă în acest For. O parte din
aceste metope au fost refolosite pentru Arcul lui Constantin (Roma), alte fragmente se află la
Muzeul Luvru, Muzeul Capitol (Roma), Vila Medici (Roma), Vila Borgese (Roma)27, etc.
Este foarte important de a fi studiate aceste reprezentări, aceste sculpturi de mare calitate
artistică, şi de a fi puse în valoare, fiind de o foarte mare semnificaţie iconografică, nu numai
pentru istoria şi istoria artei romaneşti, precum şi pentru patrimoniul cultural mondial.
Romanii nu au realizat niciodată atâtea reprezentări28 de « Barbari », statui monumentale de
aprox. 2,60 şi 3,00 m, până la construcţia Forului lui Traian, la Roma (fig. 31). Se poate
26

De exemplu, cele două statui de Daci pileati de la Napoli (vezi fig. 10 a-b) au fost desenate şi studiate de
numeroşi artişti, fiind chiar reproduse (în sec. XVIII) în marmură, mărime iniţială, pentru balustrada din Piazza
del Popolo, din Roma, precum şi pentru grădina castelui de la Versailles (în sec. XVII) ; pentru mai multe detalii
vezi L. Velcescu, Dacii în sculptura romană – Studiu de iconografie antică, 2008, p. 248-249, 251-253 (nr. cat.
89-90, 92-93).
27
În legătură cu interesanta problemă, de ce Romanii (şi Împăratul Traian) au decis să reprezinte în sculptură pe
Daci şi să plaseze aceste reprezentări la loc de cinste ca o punere în valoare a poporului dac, şi mai ales toate
aceste numeroase statui de Daci, în locul cel mai important din Roma (Forul lui Traian), fiind un fapt excepţional
şi chiar, am putea spune, ieşit din comun, am să încerc să dau câteva explicaţii plauzibile la o comunicare
viitoare şi într-un articol viitor ; pentru câteva idei sumare legate de acest subiect vezi în continuarea articolului.
28
Se poate presupune, pentru Forul lui Traian, la Roma, au fost realizate în jur de o sută de statui monumentale
de Daci, ceea ce este un fapt considerabil. Pentru demonstraţia în legătură cu numărul aproximativ al statuilor de
Daci pentru acest For vezi L. Velcescu, « Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din
Forul lui Traian, la Roma », în Argesis, studii şi comunicări, seria istorie, 2007, p. 88-90.
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afirma că, mai mult decât Galii, Germanii, Parţii, sau alţi « Barbari », Dacii a avut un loc
privilegiat în arta romană şi în inima Romei (în Forul lui Traian). Poporul dac a fost, putem
spune, glorificat de o manieră fără precedent de Romani, în aşa fel de a se ajunge a se da
impresia unei « simpatii » sau unei « admiraţii » cu totul aparte vizavi de acest popor29.
Sculptorii romani au reprezentat în mod magistral pe Daci în arta lor. Aspectul fizic şi cel
psihic au fost redate într-un stil natural şi realist pentru fiecare personaj, pentru fiecare Dac
reprezentat, şi aceste portrete, de o mare calitate artistică şi iconografică, caracterizează nobila
fizionomie a poporului dac.
Reprezentările de Daci se disting prin atitudinea lor demnă, voinţa artiştilor romani de a pune
în valoare, într-un mod realist, imaginea Dacilor, este evidentă. Niciodată Romanii nu au avut
intenţia de a denigra sau de a umili pe Daci şi poporul dac. Deci, Romanii au avut o atitudine
de respect şi considerare pentru aceşti războinici redutabili şi poporul lor.
Foarte probabil că descoperirile şi cercetările viitoare vor permite să fie completate lacunele
în domeniul istoriei artei antice româneşti şi să acorde posibilitatea ca perdeaua nebuloasă
plină de mistere ce s-a aşternut de-a lungul secolelor, peste cei ce au fost caracterizaţi de
Herodot ca fiind « cei mai viteji şi mai drepţi dintre Traci »30, să se disipe în mod progresiv.
Cercetările iconografice antice despre Daci sunt departe de a fi terminate şi conduc inevitabil
la constituirea unui Copus, reprezentări de Daci, Geţi, Traci, Frigieni, în basoreliefuri, busturi,
statui, etc., piese păstrate integral sau fragmente. Există în mod cert sculpturi reprezentând
Daci care nu au fost încă identificate. De exemplu, în literatura germană sunt menţionate
statui de Daci a căror urmă a fost pierdută : se va încerca de a fi localizate şi identificate.

Fig. 31. Reconstituirea Forului lui Traian : faţada sudică de la Basilica Ulpia şi partea nord-estică a porticului
Forului (James E. Packer, The Forum of Trajan in Rome. A Study of the Monuments in Brief, University of
California Press, 2001).
29

Vezi Alexandre Simon Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture militaire,
topographie, images et histoire, École française de Rome, Roma, 2005, p. 704 ; W. Froehner, La Colonne
Trajane, Paris, 1865, p. 40 : « Aucun des nombreux peuples absorbés par l’empire ne peut se vanter d’avoir vu
élever un monument plus digne et plus durable de son amour pour l’indépendance ».
30
Hérodote, Histoires, IV, 93 ; Fontes, I, p. 49.
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Această frumoasă imagine color prezentată mai sus, reconstituirea Forului lui Traian (Roma)
de către specialiştii americani, ne permite să ne facem o idee, cu multă exactitudine, cum se
prezenta acest For la data când a fost realizat31. După cum se poate vedea statuile de Daci erau
plasate la nivelul aticelor porticurilor curţii interioare ale Forului lui Traian, precum şi la
nivelul aticului de la Basilica Ulpia, faţada sudică.
Identificarea regelui Decebal în arta statuară : studierea şi compararea sculpturilor de Daci
au permis identificarea regelui dac, Decebal (fig. 32 a-d).

Fig. 32 a-d. Portrete de nobili Daci propuse ca reprezentând aceiaşi persoană, regele Decebal ; a) Roma,
Columna lui Traian, scena XXIV, bătălia de la Tapae ; b) Roma, Muzeul Vaticanului, sala Braccio Nuovo ; c)
Florenţa, Giardino di Boboli ; d) Florenţa, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Singurul personaj dac reprezentat în sculptura statuară romană de mai multe ori. Din
numeroasele statui de Daci studiate câteva mi-au atras atenţia în mod deosebit, pentru marea
lor asemănare între ele. Aceste statui de Daci le-am propus ca reprezentând aceiaşi persoană,
ca fiind, probabil, regele Decebal. Trei statui monumentale de Daci (fig. 32 b-d) prezintă
similitudini uimitoare cu figura lui Decebal reprezentată în basoreliefurile Columnei lui
Traian (Roma), şi în mod special cu cea din scena XXIV, confruntarea de la Tapae (fig. 32 a).
Logic, artiştii romani nu puteau să reprezinte în sculptură un Dac oarecare, de mai multe ori,
ci o persoană foarte importantă din rândul lor. Nu mai intru în detalii, acest subiect a fost
analizat şi dezvoltat în lucrări precedente32.
Un amplu studiu despre regele Decebal. Început cu ani în urmă, un studiu amănunţit se
impunea despre regele, Decebal, atât din punct de vedere iconografic cât şi din punct de
vedere al inscripţiilor ce au fost găsite până în zilele noastre referitoare la monarhul dac33 (fig.
33). Conţinul lucrării prezintă o serie de inscripţii şi reprezentări legate de Decebal ; din
cuprinsul acestei lucrări :
Cuprins :
I. Cuvânt introductiv ………………………………………………………………………………………………...……………
31

Forul lui Traian, la Roma, numit şi Forum Ulpium, a fost construit în şase ani de arhitectul Apollodoros din
Damasc (cca 60 – cca 125 d.Hr.), şi inaugurat în ianuarie 112 d.Hr.
32
L. Velcescu, Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Saint-Estève (Franţa), Éditions Les
Presses Littéraires, 2008, p. 83-93 ; de acelaşi autor, pentru mai multe detalii despre « portretele » lui Decebal,
vezi de asemenea articolele, «"Reprezentări" statuare ale regelui Decebal », în Dava, nr. 1, octombrie, 2000, pe
internet, http://www.iatp.md/dava, şi « Représentations statuaires du roi Décébale », în SCIVA, t. 58, nr. 1-2,
2007.
33
Între anii 1993-1994 am pregatit şi susţinut ampla lucrare de D.E.A. (Diplôme d'Études Approfondies), în
cadrul École pratique des Hautes Etudes – Sorbonne, IVe section, Sciences historiques et philologiques, cu titlul :
Décébale, le roi des Daces, dans la tradition écrite et iconographique. Această lucrare este în curs de
reactualizare pentru a fi publicată.
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II. O scurtă prezentare istorică a Daciei, în timpul regelui Decebal ……………………………………..……………………….
III. Inscripţiile antice referitoare la Decebal ……………………………………………………………………………………...
IV. Menţionările literare antice despre Decebal …...…………….………………..……………………………………………...
V. Vasul de la Grădiştea Muncelului (Sarmizecetusa Regia) – stampila purtătoarea a numelui Decebal : « DECEBALUS PER
SCORILO » ………………………………………………………………………………………………………………………
VI. « DECIBALE » pe vasul de la Blain (Franţa)…...……………………………………………………………………………
VII. « DECEBALU » pe stela funerară a lui Ti. Claudius Maximus de la Grammeni (Macedonia) …………………………….
VIII. Reprezentările iconografice ale lui Decebal pe Columna lui Traian (Roma) ………………………………………………
IX. Reprezentările lui Decebal în arta statuară romană …………………………………………………………………………..
X. Concluzie ……………………………………………………………………………………………………………………...

Fig. 33 a-b : vasul cu ştampila numele lui Decebal, descoperit la Grădiştea Muncelului (Sarmizecetusa Regia) ;
c : fragmentul vasului descoperit la Blain (Franţa), inscripţii şi reprezentări referitoare la Decebal ; d : Decebal
reprezentat pe stela funerară de la Grammeni (Macedonia) ; e-l : Decebal reprezentat în basoreliefurile Columnei
lui Traian (Roma) ; m-p : Columna lui Traian – scena CXLVII, după o gravură din sec. 17 ; q-r : bust atribuit lui
Decebal – Muzeul Vaticanului (Roma) ; s : cap de nobil dac atribuit lui Decebal - Museo dell’Opera di Santa
Maria del Fiore (Florenţa) ; t-u : statuie atribuită lui Decebal – Muzeul din grădina Palatului Pitti, Giardino di
Boboli, din Florenţa.

Dintre sculpturile analizate în această lucrare, cele care au fost propuse ca reprezentând regele
dac ocupă un loc central. Imaginile prezentate mai sus, statuile, scenele sculptate ce reprezintă
regele Decebal, vasul din localitatea Blain (Franţa), stela funerară de la Grammeni-Philippi
(Macedonia), Columna lui Traian (Roma), bustul de la Vatican, statuia de nobil dac (pileatus)
din Grădina Boboli (Florenţa), capul antic de nobil dac din Muzeul Sta Maria del Fiore
(Florenţa), reprezintă mărturiile descoperite până în ziua de azi, ce pot fi în mod plauzibil
« identifiabile » cu regele Decebal ; nu numai datorită faptului aproape cert, plauzibil, din
punct de vedere al identificării, dar şi pentru « unicitatea » lor : fiind pentru prima oară când
un acelaşi personaj dac se află reprezentat de mai multe ori în sculptura statuară antică.
Studiul comparativ al busturilor regelui Decebal a fost abordat în trecut de anumiţi cercetători,
ale căror opinii le-am prezentat şi discutat în lucrările anunţate mai sus34. Dar, metoda
propusă nu a fost aplicată la sculptura statuară, după cunoştiinţele noastre, în ceea ce priveşte
suveranul dac, fapt ce a fost realizat în aceaste cercetări.
34

Vezi notele 32 şi 33.
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Statuile de Daci restaurate. Studiul amănunţit al reprezentărilor de Daci, al basoreliefurilor
Columnei lui Traian, precum şi al numeroaselor statui, a permis o amplă cunoaştere
iconografică ; de asemenea analiza aprofundată, a anumitelor statui de Daci ce la un moment
dat au fost restaurate, completate, etc., a permis să se facă mai multă lumină, clarificându-se
în mare parte complicata problemă a acestor statui : la un moment dat nu se mai ştia cu
exactitudine care sunt părţile lor antice, cele moderne, identificarea iconografică, etc., cum
este cazul statuilor de Daci din porfir roşu-vişiniu şi marmură albă păstrate azi la Muzeul
Luvru, refăcute la începutul sec. 17 de sculptorul italian Pietro Bernini35. Aceste statui au fost
o ocazie foarte importantă de a discuta şi analiza în mod minuţios asupra antichităţii sau
modernităţii lor, pentru a se putea distinge părţile antice şi cele moderne, precum şi viziunea
artiştilor din perioada Renaşterii, Barocului, în ceea ce priveşte refacerea operelor de artă
antice. Concluziile sunt rezultatul unor observaţii riguroase, a unui studiu amănunţit al tuturor
detaliilor acestor statui, precum şi o muncă de reflecţie şi de comparaţie (fig.34 a-b).

Fig. 34 a-b. Statui de « Daci » – (Muzeul Luvru) : inv. MA 1381 (stânga) ; inv. MA 1385 (dreapta) ; dimensiuni :
cele două sculpturi au fiecare aprox. 2,39 m ; corpul la aceste două statui este sculptat în porfir roşu-vişiniu, iar
capetele şi braţele în marmură albă ; ambele statui prezintă părţi antice şi elemente moderne ; restaurări efectuate
de artistul italian Pietro Bernini în anul 1616 ; foto. autorul.

Importanţa cunoaşterii varietăţii materialelor36 întrebuinţate pentru realizarea statuilor
de Daci. Acest studiu este justificat datorită importanţei din ce în ce mai mare acordată
informaţiilor aduse de geologie şi ştiinţele exacte istoriei artei. A cunoaşte natura şi
caracteristicile materialului utilizat pentru o sculptură anume permite nu numai identificarea
ariei geografice al provenienţei acestei sculpturi, precum şi o mai bună alegere a materialelor
35

Vezi capitolul X : « Remarci despre statuile de Daci de la colecţia Borghese (Roma) restaurate de Pietro
Bernini », în Dacii în sculptura romană, 2008, p. 123-139.
36
Pentru realizarea reprezentărilor de Daci pentru Forul lui Traian, la Roma, artiştii romani au folosit o gamă
variată de materiale de diferite culori şi nuanţe : porfir roşu-vişiniu (mai multe varietăţi), marmură albă, marmură
gălbuie, marmură de tip pavonazzetto (varietate de marmură colorată, o combinaţie de marmură albă cu părţi de
culoare violetă închisă), brecie verde (din italianul breccia = piatră spartă), marmură cenuşie (bigio morato),
serpentin verde, etc.
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care trebuie întrebuinţate pentru o restaurare cât mai corespunzătoare. De aceea am efectuat o
analiză aprofundată şi ilustrată cu exemple, caracteristicilor principalelor materiale utilizate în
sculptura antică : compoziţie, textură, culoare, duritate, de asemenea carierele de extracţie,
zăcămintele, etc.
Reprezentările sculpturale de Daci, Geţi, Frigieni, Traci, etc. adunate şi studiate într-un
Corpus. Catalogul lucrării este constituit de majoritatea sculpturilor de Daci (Traci, familia
Tracilor) inventariate până azi. Un astfel de catalog nu constituie, evident, decât un început.
Am propus de a fi continuată această muncă de identificare şi de analiză iconografică
reprezentanţilor lumii Tracilor. Aceste rezultate vor alcătui obiectul unui Corpus ; câteva
exemple (imagini) din acest Corpus în pregătire (fig. 35 a-c).

Fig. 35 a-c ; a – basorelief în teracotă, Londra, British Museum : doi Daci prizonieri transportaţi de Romani întrun car ; b – marmură italică, Florenţa, Muzeul Uffizi : cap de nobil dac ; c – basorelief în marmură, Roma : stela
funerară a gladiatorului trac M. ANTONIUS EXOCHUS.

Noile descoperiri arheologice în Forul lui Traian : trei « noi » statui de Daci (fig. 36 a-c) ;
În vara anului 1998 (luna iunie), noi săpături arheologice au fost începute la Roma37, în Forul
lui Traian, într-o zonă rămasă intactă până la această dată : mai exact spus, o bună parte sudvestică şi o alta sud-estică din perimetrul acestui For nu au fost săpate niciodată. Actual există
încă zone importante al Forului lui Traian ce nu au fost săpate arheologic, ocupate de străzile
Via Alessandrina, Via dei Fori Imperiali, câteva spaţii verzi şi trotoare de-a lungul şoselei Via
dei Fori Imperiali, Piazza della Madonna di Loreto, etc.
În perioada anilor 1998-1999 săpăturile arheologice efectuate în Forul lui Traian au permis de
a se aduce la lumina zilei trei « noi » statui de Daci, sculptate în marmură albă : un cap de
nobil dac (pileatus)38 şi două fragmente de statui acefale.
37

Noi săpături arheologice au fost realizate în Forul lui Traian în cadrul unui vast program de punere în valoare a
unor serii de monumente, la Roma, cu ocazia « Jubilului 2000 » ; acest proiect scoate în evidenţă importanţa
acordată salvării şi conservării patrimoniului antic din Roma. Acest mare şantier arheologic, în Forul lui Traian,
a fost coordonat de către directorul şi responsabilul, Eugenio La Rocca (intendent, responsabil cu valorile
culturale la primăria din Roma) şi colaboratorii săi principali, R. Meneghini şi R. Santangeli Valenzani ; vezi :
« Jubilé 2000 : les grands chantiers de Rome », în revista Archéologia, nr. 368, iunie 2000, p. 43-47 ; E. La
Rocca, S. Rizzo, R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani, « Fori Imperiali. Relazione preliminare degli scavi
eseguiti in occasione del Giubileo del Duemila », în Römische Mitteilungen, 108, 2001, p.171-283.
38
Date mai precise : această sculptură a fost descoperită la 19 mai 1999. Capul de Pileatus a fost expus în anul
2006 la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti într-un context expoziţional ; a se vedea catalogul expoziţiei :
Dacia Avgvsti Provincia, Bucureşti, 2006, p. 92.
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Fig. 36 a-c. Roma, Forul lui Traian, săpăturile arheologice din 1998 şi 1999 : a - fragment de statuie acefală de
Dac, marmură albă ; b – fragment, cap de Dac (Pileatus), marmură albă ; c - fragment de statuie acefală de Dac,
marmură albă.

Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci în contextul Forului lui Traian la Roma.
Cu ce scop au fost realizate numeroasele reprezentări de Daci în arta romană ? Să fi fost vorba
de numai o « simplă » propagandă politico-militară imperială romană ? De ce artiştii romani
au creat acest vast obiectiv iconografic dedicat poporului dac ? În orice caz, se poate afirma că
în Forul lui Traian (Roma) a fost conceput şi realizat un adevărat şi maiestuos « program »
artistic şi iconografic de mare calitate39.
Poate fi avansată ideea, de manieră pertinentă, că aceste opere ar fi un nobil « omagiu »
dedicat de Romani celui mai puternic adversar al lor. Mai multe argumente pot fi invocate
pentru a susţine aceste afirmaţii : respectul, chiar admiraţia, resimţită de Traian (şi probabil de
anumiţi Romani în general) vizavi de războinicii daci, cum îl atestă de asemenea numărul
important de legiuni romane constituite numai din soldaţi daci, precum şi aurul Dacilor luat ca
pradă de război care a contribuit în mod esenţial la redresarea economică a Imperiului
roman40. Traian şi foarte probabil o parte din clasa politică şi militară romană şi-au dat în mod
cert seama de valoarea acestui popor de războinici « redutabili » pentru viitorul Imperiului
roman, mai ales după confruntările extrem de dificile cu crâncenii Daci care, reamintesc, au
fost foarte greu învinşi de Romani. În acest context realist de război, Romanii au înţeles foarte
repede importanţa acestor războinici de excepţie, fiind de o mare valoare pentru ei şi imperiul
lor. De altfel, acest fapt a fost confirmat de evenimentele însemnate în istoria militară
romană : atâţia militari daci au fost înrolaţi în legiunile Imperiului roman. Şi deci, această
acţiune strategică concepută de Romani fiind pe punctul de a fi concretizată pe plan politicomilitar, se poate afirma că Dacii nu puteau fi în nici-un caz ignoraţi de a nu fi reprezentaţi în
arta sculpturală a Imperiului. Şi dacă se mai adaugă şi importanta pradă de război (manubiae)
adusă de Romani din Dacia, bogăţii incomensurabile care, trebuie subliniat, au « salvat » în
mod practic (concret) Imperiul roman de la dezastru economic, se poate înţelege mai bine de
ce Romanii au fost atât de « recunoscători » faţă de cei pe care-i învinseseră. Se poate
considera că Împăratul Traian a dedicat acest complex arhitectural (Forul) de asemenea şi
39

Vezi de asemenea mai sus capitolul : « Câteva idei şi reflecţii despre sculpturile de Daci şi importanţa lor
artistică », şi nota 27.
40
Despre înrolarea Dacilor în armata romană şi redresarea Imperiului roman vezi în lucrarea Dacii în sculptura
romană. Studiu de iconografie antică, 2008, cap. IX, p. 110-122 : « Statuile de Daci – ca o mărturie a unui
mândru popor de războinici redutabili ».

25

Dacilor, reprezentându-i în arta oficială romană. Dacii au fost puşi în valoare, imaginea lor
demnă, monumentală, a fost plasată în centrul Romei, în Forul lui Traian, cel mai fastuos for
realizat în lumea romană, şi această realizare nu mai fusese făcută niciodată până atunci
pentru un alt popor numit « barbar ».
Acum în Forul lui Traian nu mai este vorba de a fi reprezentată o « simplă » propagandă
imperială, de a restitui o imagine politică curentă, adică înfăţişarea învingătorului şi a
învinsului. Mâinile anonime ale artiştilor romani au vrut să exprime aici o imagine având un
caracter realist (adevărat, adică lucrurile şi faptele aşa cum se prezentau ele), şi nicidecum
imaginea clasică (obişnuită), dură, imparabilă, caracteristică Imperiului roman, un sistem
politico-militar implacabil care « trebuia » întodeauna să câştige asupra lumii numite
« barbare ». Actualmente (adică în momentul realizării acestui For) se poate vedea un alt gen
de imagine care arată un aspect cu totul diferit, o altă manieră de a vedea şi prezenta
« Barbarii » în arta oficială romană. Este o realizare sculpturală de eră nouă care a întrerupt cu
trecutul. În timpul perioadei lui Traian arta romană întră într-o etapă de schimbare, nu numai
din punct de vedere al calităţii artistice şi al realismului figurii umane, dar şi al felului de a
percepe şi de a reprezenta lumea « barbară », şi mai cu seamă cea a Dacilor. Dacii reprezentaţi
în basoreliefurile Columnei lui Traian şi în sculptura statuară se disting prin atitudinea lor
realistă şi naturală, voinţa artiştilor romani de a pune în valoare în mod obiectiv imaginea
Dacilor este evidentă. Romanii au dorit să redea pe Daci sub aspectul lor natural, demn, real ;
de asemenea se poate remarca reala voinţă (din partea artiştilor romani) de a exprima
evenimentele în mod obiectiv, de a restitui contextul confruntaţiilor dintre Daci şi Romani aşa
cum a fost. Artiştii romani nu au încercat în nici un caz să denigreze războinicii Daci şi
poporul lor. Deci, încă o dată, Romanii au avut o atitudine de respect şi considerare pentru
Daci. În perimetrul curţii principale a Forului lui Traian imaginea obişnuită a trofeului a fost
înlocuită printr-o serie de statui realiste de Daci, ca şi cum aceşti războinici au fost « filmaţi »
în direct, « pe viu », în atitudinea lor normală de repaus. Friza Columnei, « reportajul » antic
prezintă o suită de scene care descriu evenimentele petrecute în timpul teribilelor confruntări
dintre Romani şi Daci. Compoziţiile sunt foarte elaborate, sculptate cu un realism remarcabil.
Faptul reuşitei Romanilor în lupta împotriva Dacilor a fost o etapă deosebit de importantă
pentru Imperiul roman. Numeroasele bogăţii aduse din Dacia de Romani ca pradă de război
au contribuit în mod cert la construcţia Forului lui Traian şi la realizarea sculpturilor de Daci.
Altfel spus, acest mare complex arhitectural, precum şi altele, au fost realizate datorită
bogăţiilor obţinute de la Daci, iar tot acest program iconografic de reprezentare în artă a
poporul dac îşi găseşte aici, în mod drept, locul său logic şi « meritat ».
Concluzie
Dacii au fost înfrânţi dificil de Romani în timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.), Dacii au
pierdut o parte din ţara lor, din teritoriul Daciei, Dacii au pierdut o cantitate însemnată din
aurul şi agoniseala lor, luate în mod abuziv de Romani ca pradă de război, dar cu toate aceste
lucruri negative imaginea şi prestigiul lor au rămas intacte. Şi această reputaţie pe drept
meritată a fost chiar pusă în valoare de cel mai puternic adversar al Dacilor, Romanii şi
Imperiul roman : Dacii şi poporul dac a fost onorat în arta sculpturală, imaginea lor demnă a
fost plasată în locul cel mai prestigios al lumii romane, în inima Romei, în Forul lui Traian ; şi
aceasta imagine nobilă a poporului dac, aceste reprezentări sculpturale de Daci (o bună parte
din ele) au reuşit sa învingă factorul distrugător al Timpului şi să ajungă până în zilele
noastre ; fapt foarte important şi de mare valoare pentru istoria reprezentărilor antice ale
Dacilor în arta romană şi a culturii României.
Studiile iconografice prezentate mai sus au ca obiectiv de a ne permite să înţelegem mai bine
semnificaţia acestor reprezentări sculpturale, realizate de artiştii romani în timpul domniei lui
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Traian (98-117 d.Hr.), de a sublinia importanţa acestor opere sculpturale şi de a fi studiate la
valoarea lor reală.
Aceste cercetări, aceste idei şi aceste ipoteze plauzibile vor fi continuate, studiate şi analizate,
în jurul acestui subiect deosebit de interesant şi important care va avansa şi va deschide noi
posibilităţi şi noi perspective în cunoaşterea istoriei artei antice româneşti.
L’importance des représentations sculpturales de Daces, du Forum de Trajan (Rome),
pour la culture roumaine
Résumé

Dans cet article l’auteur veut mettre en évidence quelques observations sur
l’importance des nombreuses représentations sculpturales de Daces, réalisées par les Romains
sous le règne de l’empereur Trajan (98-117 ap. J.-C.)41. Plus précisément ces sculptures ont
été réalisées à la suite des guerres menées par Trajan contre la Dacie, en 101-102 et 105-106
ap. J.-C., pour le Forum de Trajan (Forum Ulpium), à Rome, complexe architectural
monumental construit en six ans par le fameux architecte Apollodore de Damas42, et inauguré
en janvier 112 ap. J.-C.
Cet ensemble sculptural représente une grande importance pour l’histoire de l’art, et l’auteur
essaye de mettre en valeur ces représentations d’une manière pertinente :
- quelques exemples de statues monumentales de Daces réalisées par les artistes romains pour
le Forum de Trajan : aperçu visuel ;
- une courte présentation sur l’étude des sculptures de Daces dans l’art romain ;
- quelques réflexions sur les portraits de Daces dans l’art antique romain : la haute qualité
artistique de ces représentations iconographiques ;
- les représentations antiques de Daces dans l’art de la Renaissance, du Baroque et dans les
autres mouvements artistiques qui ont suivi (le Rococo, le Néoclassicisme, le Réalisme, le
Naturalisme, etc.) ;
- quelques idées et réflexions sur les sculptures de Daces et leur importance artistique ;
- l’« identification » du roi Décébale dans l’art statuaire ;
- les statues de Daces restaurées et leur importance ;
- l’importance de la connaissance pour les variétés des matériaux utilisés à la réalisation des
statues de Daces ;
- les représentations sculpturales de Daces, Gètes, Phrygiens, Thraces, etc., rassemblées et
étudiées dans un Corpus ;
- les nouvelles découvertes archéologiques dans le Forum de Trajan : trois « nouvelles »
statues de Daces ;
- l’importance des représentations sculpturales de Daces dans le contexte du Forum de Trajan
(Rome) ;
- conclusion.
Contact auteur : velcescu66@yahoo.fr
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En 2007, au Musée d’histoire (Piteşti), l’auteur a présenté une communication qui fait partie d’une suite de
communiqués et de publications sur le thème : « Les Daces dans la sculpture romaine » ; voir Leonard Velcescu,
« Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma », dans Argesis,
études et communications, la série histoire, 2007, p. 75-96. Sur le sujet, l’importance des sculptures de Daces
pour la culture roumaine, l’auteur a tenu un autre communiqué (le 21 septembre 2009) dans le cadre du
« Simpozionul Internaţional, Cartea – România – Europa, 550 de ani de la prima atestare documantară a oraşului
Bucureşti », II-e édition. Les communiqués se sont déroulés à la Bibliothèque Centrale Universitaire « Carol I »
(Bucarest), sous la coordination de l’Académie Roumaine et de la Mairie de la Ville de Bucarest.
42
Apollodore de Damas, en grec Ἀπολλόδωρος, architecte et ingénieur de l'Empereur Trajan, né à Damas entre
50 et 60 ap. J.-C., et décédé en 129 ou 130 ap. J.-C.
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