
OBIECTE DE PREŢ DIN COLECŢIA 
„MARIA ŞI DR. GEOl(GE SEVEREANU" 

de GH. ASTANCAI 

Colecţia Severeanu este una din anexele Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti. Aici sînt expuse obiecte muzeiiStice provenite din donaţia Maria 
şi Dr. George Severeanu. Se expUJD obiecte din comuna primitivă pînă în 
feudalismul tîrziu. 

Diferire etarpe istorice sî,n<t: ilustrate prim exponate foarte rare şi de 
maire valoare istorică şi muzeistică, printre acestea sînt: 

I. - Stat,uete de 11ut a.rs. Tanagra ; 
li. - Colierul din pietre gravate ; 

III. - Sabia lui Gabriel Bethlen, despre care vom da mai jos descrie
rea lor, cu scurte lămuriri asupra importanţei şi valorH, ca obiecte de 
muzeu şi docurrnente istorice. 

I. - STATUETELE DE LUT TANAGRA. în colecţie sînt expuse un 
număr important din ace·ste statuete. 

Multe din ele îrn special cele mai frumoase au drept proV'ellimţă Gre
cia, - iar unele în sr;iecial cele îrnchinate cultului zeuJui Priap, au drept pro
venjenţă localităţi.le din Dobrogea şi în srpeciarl Callatirs. 

înainte de a descrie obiectele din colecţie, voi da oîrteva Jămuriri asupra 
originei şi importanţei lor, pentru arta elenă şi pentru cultul frumosului 
î,n generat 

Printre producţiile arterlierelor meşteşugăreşti din Grecia antică, urn 
loc însemnat prin valoarea artistică şi îndeosebi documentară H ocupă figu
rinele de lut ars. 

Inspirate din mitologie, sau din viaţa de toate zilele, aceste statuete 
serveau ca ofrande pent:m cei morţi de.puse în momninte, cit şi ca ex-voto
uri aşezate în altarele case1lor particulare, sau în temp1ele publice. 

Cele mai multe se lucrau în tipare, apoi erau retuşate cu măiestrie 
şi frumos colorate. 

Ca şi statuetele de marmură figurinele de lut ars urmează aceeaşi evo
luţie, pornrind de la urn stil pdmitiv şi arrhaic care reprezintă tranziţia de la 
idolii preistorici, la figurinele stilului sever a secolului VI-V î.e.n., spre a 
.ajurnge la cel din secolul IV î.e..n. şi prima jumătate a seco[urlui III î.e.n., 
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reprezentat îndeosebi prin producţia ate>Iierului Tanagra, un orăşel în Beo
ţia .. De aici, t'iimp de aproaipe un secol s-au ră:sipîndit şi imitat, în toată lu
mea antică figurinele zveHe şi elegante, în majoritate înfăţişînd tinere femei 
cu costumele, atitudinHe şi gesturile lor obişnuite. 

ln a doua jumătate a secolului III î.e.n. şi următoarele două secole, ate
Jierele di,n Asia mică (Pergam, Smyrna, Eiphes, Myryna, Milet şi Tarsos). 
u:rmează tradiţia atelierelor din Beoţia, oferind în acela.şi timp un ciudat 
amestec de tipuri din mitologia greacă şi atribute focale asfatice. 

Produsele p1lasticei elene erau foctrte căutate şi de către locuitorii co
foniilor greceşti din Dobrogea, chiar începînd de la mijlocul secolului VI 
î.e.in (Histria). Grecii din Tomis şi cei din Ca·lilatis au confe.qionat cu t1pare 
de import sau fabricate pe loc, un număr mare de ascme.1ea obiecte de 
artă populară, îndeosebi în cursul secolelor IV-III î.e.n, dar şi mai tîrziu. 
fo epoca greco-romană. 

Pentru descrierea statuetelor din colecţie le vom împărţi în : arhaice 
pentru secolele VI-V î.e.n şi mai noi de factură realistă pentru secolele 
IV-III î. e.n. 

Expuse astfel : a) divinităţi, b) femei şi bărbaţi, c) jucării. 
Statueteile sînt reprezentate de un grup di,n secolul VI-V î.e..n. de 

factură arhaică, înfăţişînd divinităţi cu toate atributele lor, restul din 
sec. VI-III î.e.n. ' 

Intre statuetele gă·site în seco'lul IV şi mai noi majoritatea sînt întregi, 
avînd dimensiuni de la 0,15-0,35 cm. Femeile ·frumos îmbrăcate, 
unele cu pălării pe cap (petax) ; iar celelalte cu capul descoperit, 
avînd o foarte frumoasă coafură. Figurinele din sectorul VI-V î.e.n., repre
zintă zeităţi. Cele maii noi reprezintă tipuri dm viaţa de toate zilele. Printre 
acestea se găseşte un lot însemnat de capete sau sfărî.m51uri de capete ce 
se puneau pe capacul mormbtuh,Ji, înfăţişînd coafuri origi na,le şi pălării. 

De asemenea sînt înfăţişaţi efebi în difori1te poziţii şi nlllITleroşi eroşi, 
!În morminte în special la copii, se găsesc numeroase jucării; iar la femei 
obiecte de podoahă: fibule-, oglinzi etc. 

Le vom descrie păstrînd ordinea arătată mai sus. 

a. - D/V/NITAŢ/ 

1. - Figurină feminină stil arhaic, reprezentînd pe Demeter. Capul este 
focral prin reliefarea nasului şi a bărbiei, gura şi ochii sînt puţin reliefaţi. 
Corpul este redat prin două protome de braţe, asemenea unor aripi des
lfăoute, restul apla.tizait. Postamentul este 1U1Crat în continuarea corpului. 
Piesa este fasonată din mină şi nu ila ti;par. La î.nceput a fost colorată, obser
wndu-se şi acwrn urme de culoare albă şi 1roşie. S.tatueta dj.n colecţie este 
asemănătoare cu statuietele găsite la Tanagra şi datate pentru secolul VI 
i.e.n. Dimensiuni1le 23,7 cm (vezi fig. nr. 1). 

2. - Figurină femenină 1eracotă Afrodita. 
Figurină ireis.ferturi reprezentînd pe Afrodita cu mina .drea•ptă îndoită 

lipită de piept, ţinînd în ea un porumbel. Mina stîngă este lăsată în jos 
!li.pită de corp. Pe cap are o diademă ·înaltă, părul cade pe umeri şi pe piept. 
tmbrăcămintea este foarte bogată, căzînd în falduri. Este co;orată galben
cenuşiu cu umne de culoare roşie, în speciail pe plete. Este aşezată pe un 
1soclu de marmoră. mmensiunHe 14,6 om (vezi fig. nr. 2). 

3. - Figurină de lut ars, reprezentînd pe zeiţa Demeter stînd în 
picioare, avînd pioiorul drept uşor îndoit, iar ampele mîini lăsate în jos 
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lipite de 1coiip. Eiste limbrăcată cu un hiton ~ung drapat in cute rare, paralele 
vel'ticale, în rpartea .din faţă formează 1U11 pătrat - a:Hiţă -. PeplosuI cade 
în falduri acoperindu-i mîiini[e, coafată in bucle şi cu 'lllil coc adus la spate_ 
Ţinuta este mîndră ·şi foarte severă. Capul este colorat cărămiziu, în rest 
ipasta e Ide culoaire 1cărămizie ou pete albe. Staitrueta este fixată pe un ipie
destal, dimenstluni 29,3 om (vezi fig. 3). 

4. - Statuetă de părrnînt ars (epocă nouă), reprezentând pe zeuJ Pan. 
Zellll stă pe o •stincă, avînd picioarele de ţap, ce 1le ţine încrucişate. Este 

I 
I I 

Fig. 3 Fig. 4 

reprezentat ca un bătrin avînd o chică abundentă şi barba stufoasă. ln 
frunte are două ·coame mici, asernăinîndu„se ou zeii arcadieni. O bilană îi 
acoperă ·spatele, 'legată fiind de gît cu 'l.llil nod, 'llil cordon ii strlnge talia. 
Mina dreaptă o ţine sipirijinită pe piept cu naiul [n !Illlnă, - instrumentul 
caracte:niistic all. zeului - ; iar cu st~nga ţine corn'l.lll abundenţei. 

Imaginea ne înfăţişează ipe zeu grosier lucrat. ComU!l aibundenţei pe 
ca:re zeul '111 ţiine striîns sub braţ, me face să vedem asemănarea ccrre exista 
mtre acest zeu şi cuJtul lui Priap ser:bat în ţinuturile Ca!Llatiei. 

Este o exeouţie de faotură romană, dimensiunea 24 cm. A fost desc<r 
perit în anuJ 1912 în ruinele oetăţii Ca1'1atiis. (vezi fig. 4) 1). 

5. - Figurină teracotă Aires. Statueta reprezintă pe zeul Aires tn pi
cioare, bărbos, cu armura pe el. In cap poartă coiful athic cu penaj pe 

1) Dr. G. Severeano, Monnaie inedite de Kal/atis, se rapportant au culte
d' Aphrodite el de Pri ape, Bucureşti, 1925. 
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spate. Cu rnîna dreaptă ţirne scutul oval. Mîna stiîrngă o ţine pe hemation 
rpusă pe piep1, hemationllil cade în vă!luri mari ipîrnă jos, spatele este dea:se
rnenea drapat. Statueta este fixată rpe un sodu mic dreptunghiular. Pe 
soclu text: APHl:. Pastă cărămizie cu urme de culoare albă. Dim. 155 cm. 

b. - BARBAŢI şi FEMEI 
6. - Tânăa-ă cu evantaii şi capul rplecat. O tiînără femeie iimbrăcată 

peste tot in costum de oraş, se pare că s-a oprit rî,n mijlocul drumului. C.:rpul 

Fig. 5 

e gînditor înclina1 spre dreapta, cu rpnv1rea în jos. Costumul e compus 
dintr-un hiton fără mînoci şi dezvelit la gît şi din peplos, dispus în cute cu 
lllJI1 foarte frumos efect. Urnăruil stîng lăsat în jos, ceeace face un efect 
plăcut. Greutatea corpului se sprijină pe piciorul stîng, cel drept esle uşor 
ândoit ieşind cu vîrftJ1l sanda1lei rpe sub hiton. Capul e de o frumuseţe deose
bită, figura e mică şi înclinată înainte, părul la tîmplă este despărţit prin 
cărări ce acopăr cu totul urechile. Părul este dat spre creştet, adunat la ceafă 
sub forma unui coc numit de greci „lampadion", iar de moderni „Coiffurre 
a la greque". ln spate are gaură de vînt circulară, spatele nu e modelat. 
Foarte puţine urme de culoare albastră şi albă. Dim. 23 cm. (vezi fig. 5). 

7. - Tînără cu capul aplecat. Pe un soclu jos stă o fată tînără cu 
capul aplecat spre S<tînga. Hiton1.lll foarte lung, fără mîneci, dispus într-un 
mod destul de complicat, mai ~ntii l-a tras în jurul taliei, apoi desfăcînd cuta 
şi-a acoperit umărul şi braţul drept, cu mîna ţiine cutele care cad în zigza
guri fa extremitatea mantiei, stringînd ceaJaltă extremitate după ce a 
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adus-o JC!iiin :stiînga spre dreaipta şi a ipll!S mina pe 1şdldUil istîng, de acolo hito
n1llll cade iîn cute ipînă jos, aipoi pe ambele părţi atle coripului aitlÎ1rină extrami
tăţHe peplllllui. Caipul e tinăr, nasul !frumos, .gura miică. Păirul e pieptănat 
ipe itirrniple cu căirare, adiu:s spre creştet, ou toate că au oute, 1SÎlnt rtăiate :în 
linii transversale, apă:c1Înd ca-o podoabă. Un coc mare pe ceafă termină 
pieptănă·twra. Gaură de 'VIÎ.nt tdreptunghiu:lară. Spatele este modelat în cute. 
Urme de culoare roşie 1şi albă, dim. 19 cm. (vezi fig. 6). 

8. - Femeie ou ipăllărie pe oaip şi cu irrhlna în şold. Pe un soclu iStă o 
tiînăiră !femeie drapartă iîntr-011 hiton 11ung. Are pe U!IIlăr o mantiie desfăcută 

Fig. 7 Fig. 8 

în faţă. Miina dreaptă o ţ~ne rn jos, iar stînga în şoLd. Stă sprijinită pe 
pidorllll stîng, iar dreptul ipuţin adus, se văd vîrfuri'le ambelor 1picioare. ·Pe 
<:atp a.re o păllăirie LnaJ.tă, în urechi poartă cercei perlaţi. Nu se mai obserivă 
culoarea odginală, oi• a rămas culoarea argHei, cărămizie. Gaură de vint 
rotundă. Spatele nu este modelat. Dim. 21,6 cm. (vezi fig. 7). 

9. - Tinăr înveşmiîntat, ân picioare. Pe un soclu foarte jos iStă un tînăr 
compilert iîrnbrăcat, lin picioare, ipriviillld în faţă, cu mina stîngă pe piept şi 
cotul rezemat pe un soclu pe care-şi ţine .picior.ul stîng. Cu mina dreaiptă 
ţine toga slll'$nsă iia genunchi, de unde se desfăşoară în jos în faJLduri. Picioa
rele sînt dezgolite de sub glezne, în picioare poartă sandale bine strînse. 
Capul mic şi bine conturat, pieptănătură romană. Pastă cărămizie cu slabe 
urme albe (după modull cum stă şi felul cum e pusă toga, ar părea că 
reprezintă un împărat?). Gaură de vînt dreptunghiulară în spate şi una la 
piedestal. Dim. 19,6 cm. (Vezi fig. 8). 
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10. - Tînăra cu păilăirie pe oaip. Statuetă 1reprezentind o matroană ce 
stă în picioare, ce pare că se gîndeşte. Este înaltă, bine proporţionată avînd 
hitonul pînă sub genunchi, lasă să se vadă picioarele. Are mantie pe Sipate, 
ţinută cu mina stJîngă [a piept 1şi îndoită la cot, sprijinindu-se pe un rpie
destal. Mîna dreaptă e întinsă în lungul conpului, ţinînd marginile mantilei. 
Gîtul lung, caipllll rprivind în faţă. Părul cîrlionţat trecut peste ureche. Pe 
creştet urme de pălărie. Culoarea cărămizie, dim. 27,1 cm. (vezi fig. 9). 

11. - Caip statuetă bărbătească, reprezentind un bărbat tînăir cu părul 
bogat cîrlionţat în faţă, strîns cu o bandă drculară. Nasul, barba şi gura 

Fig. 9 Fig. 10 

pronunţate şi foar,te f.PU1II1os contuirate. Urme de 1culoare albă aplicate pe 
faţă şi roşii pe păr. Statueta e de factu1ră helenisitkă, găsită la Chiusi-Italia. 
Dim. 10,4 cm. 

12. - Cap de figurină femenină, cu calatos pe cap. Părul în cîrlionţi pe 
ureche. Nasllll, gura, ochi1i şi bărbia frumos trat,ate, gîtul rotund şi foarte 
delicat. Pastă cărămizie gălbuie. Dimensiuni 9,9 cm. (Vezi fig. 10). 

13. - Cap de !figurină fomenină, ou expresiune melancolică, părul în 
zulufi, acoperit ,cu o bandă din care ies două bU1Cle la spate. Partea de sus 
a caipului, adică oreştetul este complet go1. Capul întors spre dreapta. Pastă 
cărămizie. Dim. 7.1 cm 

14. - Figurină mas.oulină teracotă, reprezentînd bustul unui bărbat, 
1I1Jud din faţă. Părul buclat acoperit de o diademă, avînd fiecare extremitate 
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cîte o irqzetă. Mîina dreaptă siprijinită ipe un sodu, o ţine [n dreptul pînte
celui. Nasul şi gura proieminernte. Privire severă. Pastă cărămizie, urme de 
pictură 'roşie pe conp şi ,3Jlbă ipe vălul care acoiperă parţial mîna stîngă, 
partea dreaptă a corpului lipsă. Dim. 19,5 cm. 

c. - JUCARII. 
15 - Figurină teracotă, reprezintă o vacă cu picioarele unite prin 

pastă formînd un piedestal. Pasta cărămizie acoperită cu roşu. Postamentul 
dreptunghiular cu laturile lungi concave. Provenienţă Chiusi - Italia. Dim. 
18 cm. 

Fio. 11 

16. - F.igurină porumbel reprezentînd în <teracotă. Jucării în fonmă de 
porumbel cu ariipHe stirînse, 1coada desfăcută. Ar~pile ,redate prin st11iuri, 
cioouJ mu!lt alungit. Lucrare rudiunentară. Pastă cărămizie dim. 13,5 om 
(vezi fig. 11 ) . 

II. - COLIERUL DIN PIETIR!E GRAVATE. (F.ig. 12). CoHerul ce-l vom 
descrie mai jos este format dintr-un număr de 44 piese lucrate în maniera: 
geme şi camee. El a fost ansamblait în forma cum se prezintă acum în anul 
1922 la Paris, de un bijutier specialist în restaurarea monumerntelor de artă 
veche. 

lnainte de a Îlnfăţişa fiecare piesă în parte, voi da un mic istoric al 
artei de a 1ucra în pietre gravate. 

Arta de a grava în pietre fine se urcă ,în timpuri foarte vechi. Omul pre
i1storic a transfonmat piesele în simboaJle şi divinităţi. Leagănul acestei airte 
se găiseşite iÎn India, de unde a fost răspindiită ân Asia Cent:irailă ,şi Occidentailă, 
lin Egipt, Grecia, ltailia etc. Produsele aJCestei arte se ,filnpart 'în două cate
gorii: în unele figura este concavă, săpată în piatră şi se numeşte cintaglio -
latineşte- sau geme soU!liptate ; a doua categorie bombaită se numeşte camee. 
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Grarvura în pietre P'reţioase .şi agate sau gliptica 1) se servea in anti
chitate aiproaipe de ace'leaşi metode în atle fabrica ica şi azi. Gravorii iau in 
general cea mai .firumoasă piatră mai puţin fragi!lă, din familia: agatelor, 
ameti1st, cornalină, jasp şi onix, sau chiar aqva-marina, smaragd, safir, topaz 
şi lazuli, foarte 1raor 1se înrtrebuinţează diamantUJl şi rubinul. Ou polizorul se 
prepară :piatira şi i se dă forma dorită. Apoi cu run instrument a'souţit de 
fier, itnmuiat În 1Uilei fieirbin.te, rSaU CU praf de emeri, se ipregăiteşte piatra. 
Instrumentele 1sînt foarte ascuţite, pentru pietrele foavte tari se mai folosea 
o aşchie de diamant il.1a [uoru. 

MrUJnca gravorului pentru intaglio cere un talent deosebit. Intagldile 
care serveau rn specia!l drept garnituri '1a inele, se fdloseau în oole mai 
mul.te cazruri şi drept sigi1lii ; 'În rtimip ce cameele formau părţi din pariurile 
femeillor, sau. se prlllrtau ca arrnulete, medal1ioane, agrafe, broşe sau compu
neau cOl!iere mari. 

Pentru intagilio artiştii a1legeau p.ietrele cele mai transiparaente, rsipre a 
se putea admira execuţia airtistică, pentru camee preferau ipietire mai 
desch~se sau cu mai mru:He straituri şi dilfenite ou1lori, in sc0iprul de a obţine 
un efect mai rSculiptu1rall., şi de oolomţie. 

Producţia de geme în Grecia face progrese după războiul medic şi 
atinge aipogeu!l de dezvoltare în eipoca Diadohilor. Artiştii din Blada, ajung 
~a o mare perfecţiune în gravarea inragliiJor. · 

Printre artiştii celebri din secolul IV î.e.n., cunoaştem pe Pyrgotele, 
care avea exolusirv dreptul de a grava portretul lui Alexandru cel Mare. 
Deaisemenea 1locrăriJe '1ui Diodor de Samos, nu emu mai puţ1n aipreciate ca 
ale lui Pyrgoteli. Cu cît lumea s-a îmbogăţit şi cu cît au acumulat mai 
multe bunuri, nu 1s-aru mulţumit nrumai cu giravurile pe aceste pietre mici, 
ci au ~nceprut a grava cupe, arme, montau 1piietre în inele de aur, gravate cu 
mare artă. Romanii au 1nvăţat ar.ta de a grarva pietre tari de fa Etrusci. 

Syla, Luculus, 1Pompei ebc, aduc. 'la Roma colecţii 1nsernnate de pietre 
grava.te provenind din Grecia şi Asia Mică. ln societatea romană se răsipîn
deşte foarte mult împodobirea cu pietre gravate. 

Pî,nă rla Justinian, secoLul VI e.n., ineJele din metale preţioase nu se 
purt1au decît de marii seniori şi cava!leri. De la această dată, printr-un 
decret imperial se ridică aceas.tă restricţie, pufilllld purta bijuterii scumpe 
din metaile ipreţioaise şi împodobite cu 1pietre, oricine avea posibilitatea 
bănească. 

Arta lucrătorii pietrelor tari iprooum şi a bijuteriiJor di111 acest timp 
decade, revenind în timpul renaşterii, aiproarpe '1a acelaşi grad de ipertecţio
nare ca [n tiirnpul de aipogeu di111 antiohitate. 

După decadenţa .aivilizaţiei antice arta gl1pticii aproaipe dispare. Cu 
toate că în Bizanţ se produc încă obiecte din. pietre gravate, care se folosesc 
:în speciail drept sigilii ·sau decoruri '1a diforite cupe de cllllt, call.itatea for din 
prunot de vedere arti1s.tic scade foa:rte mU!l.t. 

Colierul rce va fi îrnfăţi1şat mail jos este compus din 6 ipiese de factură 
eilenă datate pentrn secolul IV - I î.e.n. ; iar restul de 38 :piese sînt din 

1 ) Etimologic cuvîntul gliptica înseamnă gravura în toate genurL1e. Grecii 
numeau 8111y/..uqilj (diagliptica) gravura în adîncime şi civocy/..uqilj (anagliptica) scuLptura 
în baso-relief; gravura în pietre fine se numea /..1.&oy/..uqi~ sau 3ocxŢuAuoy/..6qi~. 
La Romani, gravorii în camee sînt desemnaţi prin termenul coe/atores, scalptores ; 
g·ria-vorii intagilio se numeau cavator.es sau signdll'ii. 
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epoca greco-romană secol.ul I î.e.n. - IV em. Ca manieră de •lucru un număr 
de 35 ,bucăţi ·sînt geme, iar 9 camee. 

I. Geme 

a) Figurii. de di'Vinităţi şi personaje simbolice. 
1. - Chipul lui Zeus spre st:înga, de o factură excepţională. Jaspis negru 

dim. 16/13 mm. sec. ·IV i.e.n. (Fig. 13). 
2. - CaipU'l •lui nionisos Taurus, spre stînga, sardonix aJlb,roşu, D, 

16/11 mm, sec. III î.e.n. 

Fig. 13 Fig. 14 

3. - Bustul Ju.i Dionisos spre s.tînga, ametiist D. 13 mm sec. III î.e.n. 
4. -:-- Minerva stînd pe tron spre stînga, ţine în dreapta o victorie, jos 

stînga un scut. Gamă ametist D. 13/12 mm . .sere. III - n î.e.n. 
5. - Venus în picioare spre stînga, în dreapta ţine o cască grecească, iar 

cu st~nga stă rezema.tă ide .un ,piedestail .şi ,de su!liţă, la 1picioare se află un 
sout. Cornaltină dirrn. 9/7 mm. sec. I î.e,n. 

6. - Diana [n picioare, sipire st:Wnga, ou U[l şa.ripe înicolăcit de mîna 
stingă, cu dreapta ţÎille aroul, ~a picioare 1se adilă un scut. Matostat d. 9/6 mm. 
sec. I î.e.n. 

7. - Triptdlemn (ţăiran ,grec) în picioare sipre dreapta, ţine în mîna 
stingă o plantă (un fir de grîu) cu rădăcină, pe caip are ipMă,rie, în cîmp, 
text IAEI (produs alexandrin). Comai1Îillă vărgată D. 16/19 mm Sec. I î.e.n. 

8. - Vesta (cap de femeie) .spire dreaipta, ou voal ipe cap (potret). 
Gemă cornaJlină deschisă D. 17/13 mm. sere. I. e.n. 
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9. - Iris stînd 'În ip1c10are spre stînga, ţine dreapta întinsă cu o 
coroană, iaT 3n stînga ţine un arc. Hematită deschisă (carniol), d. 10/7 mm. 
sec. I e.n. 

10. - Polirnnia, muza artei oratorice şi mai tîrziu a muzicii, stă în 
picioare sprijinită cu cotul drept pe un piedestal, iar mîna o duce spre 
frunte, cu stînga ţine o ancoră. Hematită brun desohisă. D. 13/11 mm, 
sec. I e.n. 

11. - Athena în picioare spre dreapta, ţ~ne în ·Stînga o lance iar în 
dreaipta o victorie. Sarridonix scaTaboid. D. 17/11 mm sec. I e..n. 

Fig. 15 Fig. 18 

1~. - Athena cu cască ateniană pe cap spre stînga. Jasp roşu D. 12/9 mm 
sec. I e.n. 

13. - Eros înaripat rnergînd spre stînga, ţine in dreapta un arc şi în 
.stînga it:irăsnetul. Matostat dimensiuni 9/7 mm. sec. I e.n. 

14. - Mercur nud, în picoaire spre dreapta, ţine în dreapta caduceul, 
iar în stînga o poogă. Comailii.111ă D 9/7 mm soc. I. e.n. 

15. - Mercur nud, în picioare spre dreapta, ţine în dreaipta caduceul 
iar în stînga o pungă. Cornalină dimensiuni 10/8 mm. sec. I e.n. 

16. - Amor, călătorind spre stinga cutlcat pe o amforă. Din amforă 
·iese o ,pînsă umflată de vînt drept velă. Cornalină .roşie-albă D. 6/11 mm 
·sec. I. e.n. (Fig. 14). 

17. - Leda, spre stînga, ţine în dreapta o fioare, la picioarele ei un 
pom. Jasp negru D 14/11 mm sec. II e.n. 

279 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



18. - Zeus pe tron, ţine în mînă fulgerul, cu stig. ţine o pateră, la 
picioarele lui o aqui'lă. Cristail de stîncă D 11/8 mm. sec. II-HI e.n. fig. 15. 

19. - Forituna în picioa·re spre dreapta, ţine î1n d!reaipta un co:nn al 
abundenţei, ân s.~nga o floare, la picioare alt corn a1l abundenţei. Comail.ină 
iD 11/9 mm. Sec. III e.n. 

b. - Portrete. 
20. - Cap de bătrîn, s.pre dreapta filozof grec, (Demosthene) cristal 

de stincă (Hris'bergl) dimensiuni 14/13 mm. sec. IV î.e.n. (Fig. 16). 

Fig. 17 

f,. 

r 
I. 
r 
i 

Fig. 18 

21. - Cap de femeie spre 1sbîmga (ilulia .foca luii Titut:s) cornalină D 
10/9 mm. soc. I e.n. 

22. - Răziboinic călare, mergînd spre stînga, in mîna dreaptă av[nd o 
fance. Conna:lină D 10/7 mm. sec. II e.n. 

23. - Cap [ncoa.-onat spre stînga (Caracaila) D 10/7 mm sec. II e.111. 
24. - Cap de femeie spre stânga, cornal1nă D 10/9 mm sec. II e.rn. 

(Ciobită marginea de sus). (Fig. 17). 
25. - !Bust de femeie spre stînga, în faţa gravate literele AV. Hernatită 

brun-deschisă D. 10/7 mm. sec. III e.n. (Fig. 18). 
26. - Bust de bărbat spre stînga (soarele) cornalină albicioasă. D 

15/l l mm soc. Ul e.in. 
27. - O bigă cu un jepure trasă tde doi cocoşi, hematită brun-0.eschis 

D. 10/8 sec. I. e.n. (Fig. 19) . 
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28. - O sepie în oîmpul de sus w (omega) sau luna. Smaragd. D. 9/6· 
mm ,sec. III e.n. 

29. - Un cline gonind un iepure. Saridonix negru-al:b,brun. D 10/7 mm 
sec. II e.n. 

30. - Aquilla din faţă, ·în ipicioaire ;privind spre stînga. Agată neagră 
D 10/7 mm, sec. lI e.n. (fig. 20). 

31. - Leu mergînd Sipre stînga. Jasp roşu D. 10, 7 mm sec. II e.n. 
c. - Simboluri 
32. - Zodiacul lui Augustus - sus în primw pl1an ; un caipricorn, jos 

plan doi - o pasăre, un delfin, o floa
re şi cornul abundenţei. Matostat D. 
10/8 mm. sec. I e.n. (ciobit sus). 

Fig. 19 Fig. 20 

33. - Piese ro.mooe de cUilt = liră, comul abundenţei, un .cirppus, UIIl 

fluture (pasăre). un vas pentru ,libaţiuni. Lapis lazuli. D 8/6 mm. Sec. li e.n. 
34. - Gemă cu legendă într-o cunună de frunze de măslin. Te:JQt. 

cucuavx {wa. Smaragd D 8/15 mm, sec. II e.n. 
<ULp 

35. - Geamă gnostică, cap de om întruchipat în corpul unui leu, ce 
merge spre stînga. Hematită dimensiuni 11/7 mm sec. IV. e.n. {Fig. 21 ). 

II. - CAMEE (Pietre cu gravuri în relief). 
a) figuri de divinităţi. 
36. - Cap de copil (Nereidă) Opal 10/8 mm, sec. I î.e.n. {Fig. 22.). 
37. - Cap de ootpi~ privit din faţă '(Nereidă) onix de culoare alh 

negricios. D 9/7 mm. sec. I î.e..n. 
38. - figură .privită din faţă (Nereidă) sardonix brun a1lbÎJCios D 

10/9 mm. seic. 1 î.e.tn. 
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39. - Caip de copil (Nereidă) cornaliină roşiatică D. 12/8 mm. sec. I e.n. 
40. - Caip de copil (Nereidă) jasip negru d. 7/6 mm. sec. I e.n. 
b. - Portrete. 
41. - Două ca.pete de bărbaţi (filozofi), văzute dÎIIl 1profi1l spre 'stînga. 

Caikedonă - agată D 16/11 mm. sec. III. î.e.n. · 
42. - Caip de bărbat spre stiînga: (Agrippa - 27-12 te.n. Cailcedonă 

D. 25/19 mm. sec. I i.e.n. :(spart la gît) (Fig. 24). 
43. - Bust de băI'bat spre stlnga (Iuliu Cezar) Calcedonă d. 17 /11 mm 

sec. I e.n. (flg. 23 ). 

Fig. 21 Fig. 22 

44. - Figură bărbătească spre stînga ţine în dreapta uri topor {bardă), 
în poziţie de rugă (factură orientală). Onix alb - negricios D 11/17 mm. 
sec. VIII e.n. 

Prin descrierea acestor piese, nu aducem un punct nou în studierea 
gemelor şi cameelor, ci căutăm pentru înceiput să facem cunoscut acest 
obiect de artă, colierul. 

Mai tirziu vom căuta să a.prnfondăm această lucrare şi să o completăm 
cu gemele şi cameetle de la inelele din colecţie, precUIIll şi a tuturor gemelor 
şi cameelor din depozitul M.LB. 

Materialul gemelor descrise mai sus, după cum am amintit, 6 piese 
sînt de factură elenistică sec. IV~I. i.e.n., ilr restul de 38 romane, caracte
dstice pentru secolul I/IV e.:n. oind se folosea cu precădere în gliptica din 
:ilIIlperiul roman caimiolul de diferite culori 1) jaspisul, onix,ul, nicolo etc. 

1) A. Furtwengler, Dle Antiken Gemmen, Geschichte der Steinschreidekunst Jm 
a K_"assischen Allertum (Vol. Ul, Leipzig-Berlin, 1900, pag. 383). 
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tn ceeace rpriveşte exemplarele clene vedem că sînt excepţiooal de 
frumos exeoutaite astfel : .figura lui Zeus din jasrpisllll negru, redată cu multă 
măestrie (fig. nr. 13) jaspisul este întrebujnţat mult la eleni far la romani 
începîind din vremea lui augustus se foloseşte jasipiisul roşu . 

Figura 1lui Dion~sos Taurus din saI1donis alb-roşu iprecum şi bustul im 
Dionisos diin arrnet•ist :f:iriumos executate. 

De asemenea Minerva (gemă ametist). 

Fig. 23 Fig. 24 

Iconografia ia un loc preponderent în gliptica epocii eleni·stice, astfel 
renumiţii sculptori ca: Pyrgotele, Phidias, Lyicomede, Pihi'lon, Anaxi'1as etc. 
5emnează portrete de .prinţi sau particu!lari, sînt însă o sumedenie de lucrări 
anonime de calitate surperioară, care dovedesc aceeaşi tehnică de lucru şi 
cunoaştere perfectă a acestei arte. 

Artiştii execută de obicei înfăţişări de zei sau de ipeI1Sonagii irstorice 
zeificate, sau cu atribute de zei. 

Locllll de rprovenienţă a pieselor din colierul descris nu este cunoscut, 
ltotuşi se apreciază că cele de factură elenă - ( 6) sînt din import, cele ro
mane sînt ·în mare parte produse de ate'lierele locale, la cetăţile din Scyţia 
Minor,· sau aduse din atelierele oraşelor din Asia Mică. Cele mai noi adică 
pentru secolul IT-IV e.n. pot fi atribuite atelierelor din: Sucidava, Poro
lissum, Micia, Romula etc., ·localităţi situate la graniţa sau în apropierea 
graniţei Dacia. 
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Mulţimea acestor pietre găSite pe teritoriUJl Daciei se exiplică prin 
amploarea schimbulllli. comel'cial, ca!re se desfăşura aid, negustori din 
diferite colţuri ale imperiului roman desfăcindu-şi mărfuri1le, - corespun
zătoare, gustului general şi destul de .puţin costisitor, - în aceste puncte 
de popas de la gimniţa p.rnvinciei. 

III. - SABIA LVI GABRIEL BETHLEN 

Un frumos exponat (Fig. 26) compus din : sabia propriu-zisă, un cordon, 
doi pinteni, 42 nasturi, 2 lanţuri şi un surguciu. 

Sabia cu întreg complexul a fost 
lucrată în i:nervalul 1613-1629, timp 
~n care Gabriel Bethlen a fost principe 
le Transilvaniei. Iar dacă ţinem sea:ma 
de felul cum este lucrată, în spedal 
cordonul, şi mai ales surguciul, credem 
că ea a fost lucrată în timpul dnd a • 
fost rege a:l Ungariei, adică la 1620-
1621. Ştim că surguciul se purta la 
căciulă ca un semn distinct pentru 
conducătorii de ţări şi oşti. La turci 
se purta la turban de către sultanii şi 
paşii din Egipt, Bagdad şi Buda (1715), 
grade care echivalează cu principii şi 
voievozii din Ţăriile Romîneşti. 

Fig. 28 Fig. 29 ~ 

Sabia este o lucrătwă a meşterilor saşi din Braşov. Meşterii saşi din 
AI'deal au luc!rat pentru principii şi .prelaţii Romînri. dm Tmns~lvania, cît şi 
pentru domnii, boierii şi bisericile din Ţara Romînească şi Moldova, 
illenumărate obiecte de uti•litate şi podoabe, executate din metal preţios. 
p,rin muzee - in special - din A:rtleail, se găsesc multe săbii, paftale, 
•potire etc., provenite din atelierele argi1nt•arilw saşi. 

Meşteşugul armurăritului în Transilvania era foarte răspîndit în epoca 
oînd a fost lucrată această sabie. 

Din nefericire pe nici UJna din rpiese nu găsim imprimat o marcă, după 
care să ;putem trage concluzia cărui meşter se poate atribui [ucrarea. 

Dacă ne luăm după textul de pe lama sabiei, observăm că este destul· 
de citeţ şi în sipecial frumos gravat chipul fui Gabriel Bethlen şi stema, 
asemănător ieu cele de pe ducaţii lui emişi în anuil 162-0-1621 1). 

1) A. Resch, SiebenbDrgische MDnzen und Medaillen von 1538 bis zur Gegen
wert, Hernnanstadt, 1901, p. 86-88. Tafel 23, nr. 38--62. 
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Pe lamă vedem că aipare şi titiUJlatrurn de duce de Boemia. Titrutlatură 
ce o găsim numai rpe rnonetele bătute în anii 1620. tn anul 1621 renunţă la 
titlul de rege, care nu va mai apare pe monedele bătute ulterior. ·Pe aceste 
considerente putem daita sabia că a fost lucrată între anii 1620-1621. 

Sabia aire următoarele dimensiuni : 0,98 om. cu mîner cu tot, teaca 
0,72 cm. Mtnerul cu gairida frumos cizeUate cu motive filoriale, la întretăierea 

Fig. 29 b 

gărzii are un medailion bătut în pe11Uzele (turcoise). Pe la:mă în fiaţă este 
gravată efigia lui Gabriel Bethlen - din faţă cu moţ în frunte 1şi urmă
torul text: GABRIEL D(ei) G(raţia) SAC(ri)ROM(anorum IMP (erum) 
ET TRAN(silvanaie) PRINC(eps) (Gabriel prin graţia lui Dumnezeu şi a 
sfilnrtului i1ffi1Periu romano--genman, .prin~e a1l Trans.iil:vaniei). Deasupra capu· 
lui roza ivîntului, sub text două acolade şi mai jos a semilună între două 
stele, sub gar:dă un ecuson car:teilat. · 

Pe avers .su1s roz.a vinturifor, sub ea stema genealogică a bethlenilor, 
sus ·coroană sprijinită pe un ecuson împărţită in două, la centru doi bîtlani 
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stirăpunşi cu o su:J.iţă afrontaţi,.mult stilizaţi, în dreapta, sus soare, sub et 
7 cetăţi, în stînga sus un vultwr, jos un vultur în zbor, sub stemă text: 
PART(ium) R(egni) H(ungariiae) DOM(inus) SI(eulorum) CO(mes) 
OP(peiln) DE RATI (bor) BO(emiae) DUX(peste o parte a Ungariei rege, 
domnul Secuilor conte de Oppetln şi Ratibor, duce al Boemiei). Sub text 
două stele, soare între două stele, sub gardă un ecusO!ll striat 1). 

Fig. 30 

Teaca este acoperită cu catifea albastră întărită cu trei brăţări de 
argint aurit (Fig. 26 şi 27) frumos cizelate, prevăzute fiecare cu cite un me
dalion bătut în peruzele. 

Surguciul din argint aurit, (Fig. 28), frumos lucrat în forma unui penaj 
(igretă), 1peste tot este bătut în peruzele. Obiectul se purta la căcillllă de 
către conducătorii de oşti şi voevozii ţărilor noastre, ca un semn distinct. 

Sabia este însoţită de un cordon, (Fig. 29) lucrat cu mare măiestrie din 
piăcuţe de argint aurit. Pe coroon din Ioc în loc sînt montate medalioone 
dreptunghiulare, sau ovale bătute în peruzele. Sabia se prindea de cordon 
prin două Ianţud (Fig. 30) de argint aurit. 

1) Gabriel Bethlen (1613-1629), este ales principe al Transilvaniei in anul 
1613 cu ajutorul turci:or .. Cind ajunge prinţ ia măsuri pentru: dezvoltarea meş
teşugur:lor şi a comertu:ui, stimulează producţia de mărfuri, reformează legile 
fisca:e. Organizează armata. Incearcă să formeze un principat ou caracter pro
testant, în scopul de a mări tabăra anlihabsburgică. 

Acordă o deosebită atentie problemelor culturale şi bisericeşti, a:e populatiei 
romîneşti din Transilrvania. Plănuise să înfiinţeze la Alba Iu'.ia o tipograf:e ro
mineasdl. 

Curtea din Viena dorea să lichideze domn.ia lui, dar este nevoită in urma 
expeditii!or victorioase ale lui, ca in anul 1615 să-i recunoască domnia şi să-i 
cedeze cele 7 cetăţi ocupate. 

Intre anii 1619-1626, a condus trei eX1peditii contra habsburgi:or. In anul 
1620 ajunge rege şi duce al Boem.iei, titlu care-l părăseşte 1n anul 1621. 

Colaborează cu Radu Mihnea domnul Ţării Romfoeşti şi Ştefan Tomşa al 
Moldove~ In anul 1623, la una din exipediţiile sale antihabsburgice, primeşte ajutor 
militar cnn Ţara Romînească - 1.000 de bravi curteni călăraşi sub conducerea spă
tarului Mihul. 

Moare în anul 1629, (Istoria Romîniei, voi. III, p. 148-154). machetă. 
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Doi pinteni cizelaţi reiprezentînd un vlllltur cu aripiJe desfăcute şi 

gura că!S<:ată. 
42 nasturi (Fig. 31) de trei mărimi, folosiţi pentru vestă, haină şi manta, 

.aucraţi în filigran şi bătuţi în peruzele. 

Fig. 31 

Sabia cu tot complexul este un exemplar rar în muzeele din ţara 
noastră, ţinîndu„se seamă ·în special de fineţea cu care sînt lucrate surgu
cirull, coridonul şi nasturii, precum şi iprin compilexitatea obiectelor ce o 
însoţesc. 
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