
STATUETE DE PIATRA DIN COLECŢIA „MARIA ŞI 
Dr. GEORGE SEVEREANU" 

de VIRGINIA CRACIUNESCU 

In Colecţia Maria şi Dr. George Severeanu se află fragmente de 
statuete clin marmură sau alte roci, oare prezintă deosebit interes prin 
apartenenţa lor la plastica minoră, şi care vor forma obiectul prezen
tării de faţă. 

Majoritatea obiectelor din Colecţia Dr. Severeanu provin de pe 
teritoriul ţării noastre, de aceea sintem îndreptăţiţi să presupunem că şi 
piesele sus amintite ar putea avea aceeaşi provenienţă (in special din 
Dobrogea), deşi instrumentele de inventar nu fac nici un fel de men
ţiune asupra locului de descoperire. 

Cele douăsprezece piese din micul grup de care ne ocupăm cuprind 
o varietate tipologică remarcabilă, care pleacă de la zeităţile principale 
ale Panteonului greco-roman, pînă la tipurile dionisiace şi la plastica 
laică a personajelor din epoca romană imperială. 

In ordinea mai înainte amintită, vom da descrierea şi identificarea 
fiecărui fragment, pentru ca aceste modeste vestigii ale art.ei elenistico
romane să fie adăugate repertoriului general de artă antică de pe teri
toriul ţării noastre. 

r. Cap de marmură reprezentînd pe Zeus diademat [fig. 1] (lnv. 
19076/392), înalt 15 cm. Marmură de Pentelic cu granulaţie fină şi slab 
oxid de fier, ceea ce-i dă o culoare uşor galbenă. Spărturi mai însemnate 
în partea stingă a bărbii, arcada oculară stingă şi vîrful nasului. 

Aparţinind fără îndoială unei statuete de cul,t interior, acest c.ap 
vădeşte, atît prin trăsăturile sale constitutive, cit mai ales prin jocul 
de umbre şi lumini a înfăţişării agitate a chipului, o tradiţie scopasică, 
cunoscută prin multe exemplare de la începutul perioadei elenistice. 
Dacă spre această atribuire tipologică ne îndreaptă uşoara înclinaţie a 
capului faţă de gît şi o tot atit de puţin sensibilă lăsare a sa spre spate, 
detaliile de finisare tehnică nu sînt la înălţimea modelului pomenit; ast
fel, părul bogat, est.e schiţat radiar din creştetul capului iar buclele care 
încadrează figura sînt evidenţiate prin lucrări cu trepanul cirrularre, ex
pediindu-se astfel in mod facil, o ocazie de a desfăşura 'arta savantă 
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a clar-ebsourului. Barba insă, alături de atitudinea şi pla-:ticitatea sco
pasică, subliniază prin tratarea ei sumară „romantismul" pe care-l su
gerează ansamblJul. 

După oailităţile de execuţie şi a marmurei utilizate înclinăm să 
datăm piesa de faţă în sec. al III-lea e. n. 

II. Fragment de statuetă din rocă neagră (granit şistat) reprezentînd 
capul lui Jupiter - Sarapis [fig. 2] Inv. 19075/436), înălţimea de 8 cm. 
1n creştetul capului se remarcă o porţiune de formă circulară aplatizată, 
avînd practicat un orificiu către interior, în care se va fi racordat un 

F:ig. 1 ~ Cap Zeus Fig. 2 - Ju~iter Sarapis 

modius din metal, presupunem de culoare contrastantă. cu· cea a rocii. 
Bogata pod.oab~ capileră este executată prin bucle traforate a.cline pe 
:triunte, dar: a.hia schiţate pe restul capului. Barba, mai amănunţit execu
tată, este' abun~ntă, lăsînd liberă o faţă bine lustrµită de· dimensiuni 
r.xluse în raparţ cu masivitatea ansamblului. Uşoara încliri?re a capului 
către dreapta ~recum. şi sprîncenele: arcuite patetic, îrid!reptăţesc atri
buirea unei tipologii elenistice, piese fiind exeeutată probaţiil îrt epoca 
romapă'. · · . · · . · · . · 

Ii( Fragment de· statuetă Teprezentînd capul zeiţei Venus [fig. 3f 
(inv .. 19078/1284),. înălţimea 14 ·cm executat în marmură albă cu ·granula
ţie fină,. 'faţa foarte "deteriorată în ·sensul netezirii' întregului ei reli~f. 
Chipul, zeiţei VenUs -: realizat în vremea alexandrină în tbate materia
lele plastice : argilă, bronz, marmură ~ are atitudinea clasică, cu. capul 
înclinat către stînga, ·uşor înt.Jrs spre profil, cu părul bogat, strîns în 
coc c~tre qreştet .. Faţa este . încadrată de <:ţcelaş păr bogat,. pieptănat în 
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rulou deasupra urechii şi alcătuind o cunună, sugerată, prin linii sumare 
de către. 'artist, mai . puţin pr~ocupat de desăvîrşirea detaliilor, decît de 
precizarea atitudinilor ; astfel partea din spate a capului este doar 
rotunjită prin daltă, fără a se insista asupra amănootelor, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să presupunem rostul de statuetă de cult al acestei piese 
în care accentul cade pe frontalitate, fiind aşezată probabil în interiorul 
unei nişe. Databilă aproximativ în sec. II î.e.n. 

IV. Fragment de statuetă reprezentînd un cap de femeie ~inv. 
19081/1077), înalt 6,1 cm. Marmură al:bă cu granulaţie fină .. Statueta 

Fig. 3 - Cap Venus Fig. 4 - Cybelle tfonînd 

este o replică în marmură, de dimensiuni aproape egale cu binecunos
cutele statuete caroplastice atît de răspînclite în sec. III-I î.e.n. 

Oapul uşor înclinat către dreapta, părul bogat prins într-o diademă 
şi strîns la ceafă în coc, este despărţit pe creştet în chipul nervurilor 
unor founze. Fruntea este triunghiulară, trasată puţin cam brusc, ceea 
ce va face să înclinăm spre o datare mai tîrae a acestui tip cunoseut, 
adică spre sec. I. e.n. Datorită distrugerilor suferite, relieful feţii este 
aproape insci.~bil, întregul însă remarcindu-se prin proporţiile desă
virşite şi abtudinea graţioasă. 

V. Statuetă acefală ~ reprezentînd pe zeiţa Cybela pe tron 
[fig. 4) (inv. 19092/1369), înalt 22,5 cm), executată din marmură albă cu 
granulaţie foarte mare. Lipsesc braţele şi capul, observîndu-se orifi
cjile in care urmau să se racordeze atît capul cît şi braţele lucrate în 
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piese separate. Fără îndoială, aşa CtUn se cunoaşte din nenumăratele re
. plici din piatră sau teracotă, răspîndite în provinciile orientale ale im
periului roman, zeiţa Cybela este ,o divinitate sincretizată reunind cultul 
Terrei Mater, al Venerei, al Demetrei etc ... Simbolurile acesteia, tim
panul şi leul, nu apar în exemplarul de faţă, primul, deoarece era fi
xat pe braţul pierdut, cel de al doilea, ,aşezat întotdeauna la picioarele 
divinităţii, pentru că partea din faţă a blocului de marmură este ruptă. 
Datarea probabilă sec. I-II e.n. 

Fig. 5 - Cybela Fig li - Tyche sau Demetra 

VI. Fragment de statuetă reprezentînd capul zeiţei Cybela cu 
ca1athos (Fig. 5) (inv. 19080/462), înălţimea 4,7 cm. Marmură albă cu gra
nulaţie medie. Acest fragment aparţine uneia dintre nenumăratele sta
tuete înfăţişînd pe zeitatea din Pessinus, al cărei cult se răspîndise încă 
din epoca elenistică în· tot bazinul mediteranean. Execuţia piesei este 
corectă, exemplarul constituind un obiect de serie, în care aspectul teh
nicist prevalează asupra artisticului. Credem că provine din Dobrogea 
şi poate fi datată pentru sec. I-II e.n. 

VII. Statuetă de marmură acefală şi căreia îi lipseşte partea in
ferioară a picioarelor [fig. 6) (inv. 19997 /449), înalt. 36,5 cm. Marmură 
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albă cu granulaţie mare. Statueta reproduce una clin poziţiile clasice 
ale se:11lpturii grecesti încă din !Veacul IV l.e.n. şi anume, prin spriji
nirea greutăţii pe piciorul drept şi cu cel sting uşor flexionat. Chitonul 
lung, bogat drapat, cade de la jumătatea corpului în jos, în falduri. per
pendiculare regulate, creind un joc de umbre ce contrastează ou partea 
lisă a piciorului flexionat. Statueta oon1l:inuă să fie masivă pînă la pie
destal, întregind astfel, printr-o verticală perfectă, partea superioară 
a corpului poziţionată în „sigma", datorită flexiunii piciorului sting. 
Deşi ambele braţe lipsesc, ne putem da uşor seama, că cel din dreapta 
st: sprijinea probabil pe un sceptru, iar cel stin~ în poziţie întinsă, sus.,. 
ţinea un obiect. 

Datorită faptului că această piesă era statuetă de cult (Demetra. 
Tyche) şi că se afla aşezată într-o nişe, partea clin spate este tăiată drept, 
avînd doar schiţat, un uşor relief, faldurile unui himation (mai bogat 
drapat în partea superioară a omoplaţilor). După stilul drapajului, încli
năm a crede că este o operă care aparţine sec. III î.e.n. şi care prin 
atitudine şi cadenţa vestimentară aminteşte de binecunoscutul pnototip 
cu Eirene şi Plutos ale lui Cefisodot cel Bătrîn. 

VIII. Fragment de statuetă de marmură, reprezentînd partea su
perioară a corpului unei zeităţi femenine (inv. 19095/413) înalt 19,3 cm. 
Marmură albă cu granulaţie fină. Trupul este învestmîntat într-un chi-· 
ton drapat, strîns în talie şi la subţiori de un cordon. Frcigmentului destul 
de deteriorat, îi lipsesc braţele şi capul. Se pare că braţul drept al sta.
tuii era ridicat, ţinînd probabil un spectru înalt. Poate că avem de a 
face cu o reprezentare a Demetrei. 

După execuţia drapajului bănuim că acest fragment datează din 
sec. I te.n. 

IX. Fragment de statuetă reprezentînd jumătatea din faţă a capu„ 
lui lui Dionysos tînfu- [fig. 7] (inv. 19073/401) înalt 7,7 cm. Marmură 
alb-patinat cu granulaţie foarte fină. Datorită tăierii a jumătăţii poste
rioare a capului, executată special în vederea ataşerii la un fundal, cre
dem că fragmentul pe care-l prezentăm va fi făcut parte integrant.ii 
diD.tr-un alt relief din frontonul vreunei edicule votive. Figura tinără 
a lui Dionysos, cu un uşor zîmbet, ca şi excavarea ochilor lipsiţi de 
globul ocular, subliniază plasticitatea figurii. Părul pieptănat radiar, de'. 
o parte şi de alta a 1mei creste mediane, este lăsat ~ frunte în ondula-· 
ţii închise, peste ca·re este sculptată o cunună de fructe (?) destul de 
slab conservată. Pieptănătura puţin obişnuită este mai degrabă de modă. 
orientală, ducîndu-ne cu gîndul către produsele de acest fel ale atelie~ 
relor din Asia-Mică. Datarea probabilă sec. II-III e.n. 

X. Fragment de statuetă reprezentînd un cap de menadă [fig. 13], 
(inv. 19079/442) înalt 5,9 cm. Marmură albă cu granulaţie mare. Avînd 
in vedere secţionarea lisă a capului în regiunea gîtului, credem că aceasta 
era o piesă separată care se monta pe un corp lucrat independent şi 
convenţional ca ţinută. Răsturnarea capului către înapoi, înclinarea lui 
faţă de axa gitului, podoabă capilară abundentă şi oarecum dezordonată, 
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pieptănată în şuviţe groase , abia contur(lte, care pornesc .imediat deasu
pra arcadei oculare, 'lăsînd descoperită fruntea îngustă, conferă aspectul 
sălbatic al acestor diV:inităţi din cortegiul bahioc. Chiar atitudinea capului 
vădeşte o stare de extaz dionisiac. 

Dalta meşterului anonim săpînd în unele locuri, ca de pildă la 
rădăcina nasului şi la colţurile gunii, prea ad.inc cu trepanul, a hotărît 
calitatea de rebut a piesei de faţă ; că este aşa, ne-o întăreşte aspectul 
nefinisat a1 ochilor şi al gurii. 

Fig. 7 - Dionysos Fig. 8 - Menadă 

XI. Fragment de statuetă reprezentînd capul unui faun [fig. 9], 
(inv. 19074/423) înalt 8 cm. Marmură albă cu granulaţie foarte fină. 
Capul are urechi ascuţite, nasul turtit, gura larg întredeschisă cu buze 
groase, mustăţi şi barbă de ţap. Părul, tăiat în şuviţe groase, nefini
sate. Aspectul general este de bestialitate, mergînd pînă aproape de 
degradarea figurii umane în care se observă o anumită intenţie carica
turală, căci este bine cunoscută acea tendinţă a artei elenistico-romană 
de a denatura figura omenească în ipostaze diferite, mergînd de la 
defecte fizice pînă la compunerea figurii din părţi constitutive ale unor 
animale. Aşa apar în gliptică categoria de pietre gravate numită „griloi", 
iar în rondbosurile microdimensionale statuetele de pitici, de negri, de 
oameni ou capul de măgar, de cîine, de lup etc ... Fără a nega piesei de. 
care ne ocupăm" rostul sau de simulacru al unui acolit din cortegiu dio
nisiac, reţinem · totc)dată expresia gustului caricatural, propriu sfîrşi
tului elenismului. 
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XII. Fragment de statuetă re
prezentînd un cap de femee (inv. 
19072/393) înalt. 10 cm. Marmură 
albă foarte patinată, cu granulaţie 
medÎe. Partea din dreapta, din spa
te, după cum şi părţile proeminente 
ale figurii sînt ciobite. Fragmentul 
înfăţişează un personaj femenin dia
<lemat, cu părul pieptănat din cre:;i
tetul capului către urechi, despărţit 
în două de prelungirea urcată pînă 
1n zona occipitală a cocului de la 
.spate, în care se află strîns părul 
din părţile laterale, petrecute peste 
urechi. După aceste detalii de coa- : 
fură, abia observabile, datorită spăr
turilor care afectează zonele amin
tite, înclinăm să datăm acest por
tret de dimensiuni reduse, în epoca 
lui Traian, după moda lansată de 
principesele din familia acestuia : 
Plotina, Marei.ana, Matidia. 

*•* 
In rîndurile de mai sus am Fig. 9 - Faun 

prezentat fragmentele de statuete 
de piatră din Colecţia Maria şi Dr. Severeanu, încercînd să le identificăm 
-şi să le dat.ăm cît mai exact, în ciuda stării precare de conservare, nă-
dăjduind ca astfel vor fi cunoscute cîteva elemente artistice din epoca 
_greco-romană şi romană bogat reprezentată de monumentele sculptu
rale aflate in colecţiile din ţara noastră. 

-Charles Picard 

Gilbert C!1. Picard 

S. Reinach 

. Eabelon 

.Anton Springer 
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RESUM:e.: 

Dans la collection Dr Severineanu se trouvent une sene de fragments sculp
ttirels de faibles dimensions, en marbre ou autres roches, dont la provenance, bien 
que n'etant pas mentionee dans le instruments d'inventaire, est supposee 4!tre Ia 
Dobroudja, de merne d'ailleurs que pour la plupart des objets de cette coUectlon. 

Les douze pieces dont nous nous occupons ici, dont nous rappelons quelque& 
tetes de statuettes representant Ies prindpales divinites du Pantheon greco-romain, 
telles Zeus, Jupiter Serapis, Venus Cybelle, Dionysos, ainsi qu'une Menade, un 
Faune,. etc., comprennent encore quelques torses feminins, qui, malgre leur etat 
·precaire de conservation, ont ete identifiees et datees comme etant de l'epoque hel
lelnistique tardive ou de l'epoque romaine. 

Etant donne l'1mportance de ces pieces pour l'etude de la plastique mineure, 
par la description de ces modestes vestiges de l'art hellenistico-romain de Ia col
lec:tion Dr Severeanu, l'auteur apporte une petite contribution au repertoir general! 
d'art antîqile sur le terriotire de ht· RQurhanie. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 


