
I I I. MATERIALE OE MUZEOGRAF IE, 

ClTEV A OBSERVAŢII IN LEGATURA CU PODOABELE ANTICE 
DIN COLECŢIA „MARIA ŞI Dr. G. SEVEREANU" 

de VIRGILIA CRACIUNESCU 

Recenta publicare sub formă de catalog a colecţiei de podoabe an
tice Maria şi dr. George Severeanu t, impune prin bogăţia materialului 
editat, cîteva consideraţii asupra totalităţii monumentelor de acest gen 
descoperite pc teritoriul ţării noastre, prin faptul că unitatea şi în acelaşi 
timp diwrsitatea lotului amintit, au darul să scoată în relief şi să con
tureze mai clar, unele caracteristici ale acestor obiecte în circulaţia lor 
intr-o anumită zonă şi în evoluţia lor cronologicii de la începutul primei 
epoci a fierului pînă la sfîrşitul epocii romane. Cu alte cuvinte, materia
lul de faţă are ca scop, să precizeze ceea cc prezentarea sub formă de 
catalog nu era menită să facă şi în acelaşi timp să ia în considerare alte 
colecţii similare publicate în întregime sau parţial, aflate în patrimoniul 
muzeistic al ţării. 

In general, soarta obiectelor muzeistice provenite din descoperiri ar
heologice înlîmplătoarc şi intrate în proprictaka colecţionarilor de artă 
antică, este aceea de a călători prin intermediul comerţului, departe de 
~ocul descoperirii, în cele mai frecvente cazuri fiind lipsite de orice in
diciu asupra acestuia. Ca atare, în rîndurile ce urmează ne vom ocupa de 
acea categoric de podoabe cu locuri ele descoperire în general cunoscute 
sau presupuse şi care fiind publicate au intrat în bibliografia de specia
litate. 

Majoritatea podoabelor greC'eşti şi romane se află în cîteva mari co
lecţii, ca aceea a Muzeului Naţional de Antichităţi, nepublicată încă sub 
formă de catalog, aceea a Muzeului de Arheologie din Constanţa care cu
prinde un material apreciabil atît cantitativ cit şi calitativ şi publicat 
parţial, provenind din necropolele elenistice din Tomis :i şi Callatis :1, sau· 

1 M. Gramatopol şi V. Crăciunescu, J,es bijoux antiques de la Collection 
Marie et dr. Georges Severeanu du Musee d'histoire de la ville de Bucarest in 
Hei1ue roumaine d'histoire de l'art; tome 4, 1967, ed. Academiei R.S.R., p. 137-171. 

" Mihai Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa, 1967. 
3 C. Preda, Cîteva morminte din epoca elenistică descoperite la Callatis, în 

SCJV, tomul 17, nr. 1, 1966, p. 137-146. 
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din cea romană de la Callatis·4. Unele piese aparţinînd fondului mai vechi 
al Colecţiei au fost publicate într-o broşură de prezentare a acestui mu
zeu 5. Colecţia Cabinetului numismatic al Academiei, publicată de curînd 6, 

care este formată în mare măsură din donaţia Orghidan, cuprinde din 
nefericire puţine piese cu indicaţia locului de descoperire. Deşi în majo
ritatea lor îşi găsesc analogii în necropolele cetăţilor pontice din Dobro
gea, aceste piese nu pot fi considerate cu certitudine că ar proveni de pe 
teritoriul ţării noastre. 

tn ceea ce priveşte Colecţia Maria şi dr. G. Severeanu, aceasta pre
zintă avantajul că donatorul a avut grija cît şi posibilitatea de a nota pro
venienţa obiectelor pe care le cumpăra, evident, supus erorilor de infor
maţii pe care furnizorii i le dădeau. Din adnotările donatorului reiese că 
în marea majoritate podoabele din Colecţia dr. Severeanu au fost găsite 
in pămîntul ţării noastre, în Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, fapt cc faci
litează studierea lor. 

Astfel stînd lucrurile, observaţiile noastre sînt nevoite să se restrîngă 
la un material li,mitat din punct de vedere cronologic, iar în cadrul ca
tegoriilor respective de podoabe să se evidenţieze unele caracteristici 
tipologice, constînd nu în deosebiri de la tip la tip, ci mai ales în noutăţi 
-sau adaptări, acolo unde este cazul, ale tipului general, la unele nevoi ale 
.atelierelor sau ale metalelor comune in care prototipul era transpus. 

Considerat ca unul dintre cele mai vechi complexe de podoabe gre-· 
ceşti descoperite în Cîmpia Dunării, tezaurul de la Celei ce se află în 
Colecţia dr. Severeanu, a fost publicat de colecţionar în două rînduri 7, 

prima oară ca podoabe romane, a doua oară ca bijuterii scitice. 
Tezaurul este compus din următoarele piese : un colier format din 

11 tuburi din foaie de aur cu striuri transversale, alternînd cu 10 perle 
bitronconice din foaie de aur şi avînd ca piesă centrală o ghindă tot din 
foaie de aur, toate cu decor lucrat au repousse (inv. 20897/156, 11,15 g 
980o/00, fig. nr. 1 a) o plăcuţă rectangulară din foaie de aur avînd impri
mată o palmetă înconjurată de un chenar pseudo-perlat lucrat prin ace
laşi procedeu (inv. 20897/157, 27 X 18 mm, 0,47 g 980%0, fig. nr. 1 b) o 
placă rectangulară din foaie de aur reprezentînd un taur cornupet spre 
stînga, cu o bordură din pseudo-perle, lucrată au rcpoussc şi avînd pe 
margine cîteva perforaţii pentru a fixa plăcuţa pc veşmintul pe care-l 
decora (inv. 20897/155 47,5 X 37 mm ; 4,48 g, 980%0, fig. nr. 1 c) şi din
tr-o ,plăcuţă triunghiulară, cu unghiurile rotunjite, cu decor în hemisfere 
dispuse în triunghi, cîte trei pe fiecare latură, lucrată au repousse (inv. 
20897/158 I. 22 mm 1,30 g 980%0 fig. nr. 1 d). 

Cel ce-l studiază este izbit de lipsa de unitate cronologică şi stilis
tică a acestui tezaur ale cărui piese constitutive, după analogiile găsite 

4 C. Preda, Archaeological Discoveries in the Greek Cementery of Callatis, 
Mangalia (IV th - III rd. Centuries Before our Era) în Dacia, V, 1961, p. 275-303. 

sv. Canarache, Muzeul de Arheologie din Constanţa, Constanţa 1967. 
o M. Gramatopol şi R. Theodorescu, Vechi podoabe de aur din colecţiile 

Cabinetului Numismatic al Academiei Republicii Socialiste România, în Studii şi 
cercetări de istoria artei; tom 13, 1, 1966, p. 63-92. 

'J M. Gramatopol şi V. Crăciunescu, op. cit„ nr. 94, p. 48-50. 
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pot fi datate în felul următor : perlele bitronconice pot coborî pma m 
sec. IV r.e.n., ca în cazul colierului de la Amphipolis s, tuburile striate pot 
urca pînă în sec. VIII Le.n., fapt atestat de un colier descoperit la Ephes
tia Lemnos 9, iar ghinda din foaie de aur de stil sever, ne conduce la o 

c .b ,d 

Fig. 1 - Te?.aurul de la Celei 

datare către arta geometrică din sec. VIII-VII î.e.n„ piesă a cărei de
coraţie, dacă ar fi făcut corp c;omun cu obiectele scitice din tezaur, în 
epoca elenistică, ar fi trebuit să prezinte barocul caracteristic podoabelor 

de acest gen ilustrate în descoperirile din curganul de la Ryzhano~ka 10• 

8 Pirre Amandry, Bijoux antiq?ies, collection Helene Stathatos III, Strasbourg 
1963, p. 248, fig. 148. 

9 G. Becatti, Oreficerie ant!che dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1955, 
nr. 147, pl. XXVIII. 

10 E. H. Minns, Schythians and Greeks, Cambridge, 1!)13, p. 179, fig. 74. 
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Un argument în plus în defavoarea presupusei unităţi a lotului este
prezenţa plăcuţei rectangulare cu decor în palmetă, care arc analogii per
fecte în lamelele cu palmete descoperite în Cipru şi datate în stilul lor 
micenian tîrziu în sec. XII î.e.n. 11 • 

Cît priveşte obiectele scitice din tezaur, care l-au determinat pt~ 
dr. Severeanu să-i atribuie pentru totalitatea lui denumirea ele scitic. 
reprezentate prin placa rectangulară ce înfăţişează un taur şi prin plăcuţa 
triunghiulară, sînt databile în sec. IV-III î.e.n. după analogiile cu obi
ectele descoperite în bazinul inferior al Niprului 1:i. 

Prezenţa undeva la nord de Dunăre a unor podoabe scitiee de mici 
dimensiuni şi de o uşoară execuţie capătă o nouă lumină în urma unl'i 
descoperiri modeste dar semnificative ; este vorba ele un ponson desco
perit în anul 1966 în satul Pîrjoaia (Constanţa) publicat de Vasile Culicii i:; 

şi care reprezintă un cap de acvilă, obiect folosit în chip evident la fău
rirea unor plachete de felul celor din tezaurul de la Celei. 

Fără a fi siguri că aceste podoabe provin de la Celei, putem admite 
că ele vor fi fost descoperite undeva în Cîmpia Dunării, descoperirea în
tregindu-şi semnificaţia prin aceea de la Pîrjoaia, cunosdnd astfel atît 
instrumentul cît şi obiectele produse cu ajutorul lui. 

Sfîrşitul sec. IV î.e.n. şi perioada elenistică în general sînt bogat 
reprezentate în descoperirile de podoabe clin Dobrogea, fie că acestea 
provin din necropolele tomitane sau callatiene sau clin teritoriile aferente 
acestor două ora-şe. O categorie de podoabe de aur mult răspîndită în 
această vreme, comună ordiceriei elenistice în general, este aceea a colie
relor din lanţ de aur cu dispozitiv de închidere format din două piese 
terminate cu capete de leu, ele ţap sau cu o figură hibridă, cap de leu cu 
coarne de ţap, vădind binecunoscuta şi larg răspîndita influenţă orien
lată în podoabele elenistice. Dintre aceste podoabe cităm închizătoarea 
unui colier provenind din Tomis, formată din două piese identice, lucrate 
din foaie de aur au repousse, în formă ele capete de leu cu coarne, de
corate cu filigran şi avînd corpul din cîte o perlă din cornalină (inv. 
20875/831 ; 32 mm, 2,62-2,65 g, 850%0 fig. nr. 2) ce se află în Colecţia 
dr. Severeanu 1\ precum şi două coliere descoperite de curînd la Calla
tis 15. Preponderenţa elementului lithic reprezentat de cornalină in alcă
tuirea acestor podoabe, constituie o datare sigură a lor începînd cu sfir
şitul sec. III î.e.n. pînă la începutul epocii romane, în regiunea la care 
ne referim. Larga circulaţie, în spaţiu şi timp, a categoriei în discuţie 
este atestată de prezenţa unor podoabe de acest gen la Tomis, datate în 
sec. I î.e.n„ podoabe ce se află în Muzeul din Constanţa (informaţii 

V. Barbu). 

11 G. Becatti, op. cit., nr. 113, pi. XXIV. 
12 M. Rostovtzeff, Jranians and Greeks in South R11ssia, Oxford, l!l22, pl. 

XXIII, nr. 4-6. 
13 V. Culica, O unealtă scitică de orfaurărie la Dunărea de Jos, în SCJV, 

tom 18, nr. 4, 1967. 
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H M. Gramatopol şi V. Crăciunescu, op. cit., nr. 51-52. 
15 C. Preda, op. cit., p. 140 fig. 3, nr. 4-5. 
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De bună seamă că multe clin mormintele locuitorilor înstăriţi ai 
-cetăţilor pontice din Dobrogea vor fi cuprins un bogat inventar de po
·doabe de felul celor mai înainte amintite aşa cum o dovedesc cek expuse 
în Muzeul din Constanţa. 

ln Colecţia dr. Severeanu o idee despre coroanele de aur, atit de 
răspîndite în sec. lll î.e.n. ne-o dau două frunze din foaie de aur, cu 
nervuri, lucrate prin impresiune, aparţinînd unei diademe funerare des
coperită la Tomis pe la începutul secolului nostru 16, (inv. 20871/829, 
.58 X 63 mm, gr. 6,68 şi 8,3 X 63 mm, gr. 7,17 g, titlu 980%0 fig. nr. 3) 

Fir)_ 2 Dispoziti\· de înd1idl'rt' a unui colier format 
din două c:apde de IPu 

:şi datate prin analogiL· cu o diademă provenind din regiunea Dardanelclor 
şi conservată la British :\luseum, pentru sec. IIJ-II î.c.n. 17. 

Tot în Colecţia dr. Sevl~reanu se află două medalioane din foaie 
·de aur, lucrate au repousse, ce reprezintă bustul lui Venus văzut din 
faţă, cu diademă şi Amor pe umărul stîng (inv. 2089:l/840-841 ; diam. 
:n mm gr. 4.<i3 g. 9501~00 fig. 4 a şi diam. 29 mm gr. 4.26. 950%0 fig. 4 b) ; 
·deşi provenienţa lor nu l'Slc prl'cizată. ele reprezintă preţioase docu-

1'; M. C~ramalopol şi V. Crăciunescu. op. ctt„ nr. 53-.'i4. 
i; F. H. Marshal. Cataloyue of the Jewellery Greek.. Etniscan and Ro111an tn 

.the Hritish M11se1tm, Londra, lDll, nr. Hi:!H. pi. XXVIII 
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mente asupra unei mode care, marcată prin exemplare mai mult sau 
mai puţin artistice, după vremea căreia îi aparţin, cunoaşte o lungă exis
tenţă în orfevreria greco-romană. Mai apropiat de piesele noastre din. 
punct de vedere al execuţiei şi al datării, se pare a fi un medalion diD> 

Fig. 3 - Frunze din foaie de· aur aparţinînd unei diademe funerare 

Fig. 4 - Medalioane · din aur teprezentînd bustul lui Venus purtînd pe Amor 
pe ·umărul stîng. 

sec. I î.e.n . . descoperit în Egipt 1s. Datăm piesele acestea în sec. I î.e.n. 
I e.n., ele constituind prin dimensiunile lor ca şi prin detaliile tehnice 
(căderea bruscă a reliefului în cimpul medalionului) un prototip pentru 

18 Ibidem, nr. 2883, pl. LXVIII. . 
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podoabele asemănătoare pînă în sec. VI-VII e.n. (binecunoscutul cordon 
nupţial de la Constantinopol 19 

Este evident rolul de podoabă al acelor mici medalioane care, aşa 
cum o indică torţile de suspensie sudate la disc, prin care se petrecea un 
lănţişor, se purtau atîrnate la gît. 

Cît priveşte podoabele de epocă romană, un lot considerabil îl 
wnstituie seria de inele din Colecţia dr. Severeanu care provin de pe 
o arie geografică ce înglobează Dobrogea şi Oltenia, deci Moesia Infe
rioară şi Dacia Inferioară, cuprinzînd piese de aur, argint şi metal co
mun. Numărul mare al acestora şi varietatea tipurilor ne dau o imagine 
completă a podoabelor sfragistice în aria menţionată, tablou care se în-
tinde cronologic din sec. I pînă în sec. IV e.n.' · 

Bogata serie de. inele este compusă din 55 piese *, la care se adaugă 
un inel pentru două degete descoperit la Tomis, şi aflat în Colecţia Aca
demiei :.io precum şi cele două de aur de la Callatis publicate de C. Pre
da 21. Seria oferă nu numai avantajul tabfoului complet din :punct de 
vedere tipologic, de care aminteam mai sus, · ci şi acela de a observa 
forme identice prelucrate în aur, argint şi bronz; evident, melele de aur 
constituind·· prototipul celorlalte două categorii. Graţie acestui număr 
important de· piese, credem că sîntem îndreptăţiţi să vorbim· de atelierele 
de bijuterii de pe teritoriul României de azi, nu numai în epoca romană 
dar şi în epoca greacă, după cum ne dovedesc tiparele pentru turnat 
bijuterii de la Histria 22. Inele de bronz şi fier vor fi fost fără îndoială 
confecţionate de meşteri localniei. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
unele din cele de aur ca de pildă piesele cu nr. inv. 20939/806 şi 20937/807 
(fig. 5), produs al unui atelier :puţin iscusit; acestea au drept châton o 
foaie de aur pe care s-a imprimat reversul unui denar roman cu scena 
dextrarum iunctio. Două inele simple de aur gravate a cu~o tot din 
Col. Severeanu descoperite la Tomis şi datate în sec. III-IV· e.n. se pare 
că sînt de asemenea produse ale atelierelor locale ce existau alături de 
alte numeroase· meşteşuguri care înfloreau în cetatea tomitană în epoca 
imperiului. · 

* Pentru a uşura studiul, avînd în vedere că piesele sînt publicate, vom 
cita pe categorii numerele din catalogul Colecţiei Maria şi dr. G. Severeanu. 

Pentru aur în Dobrogea : la Tomis nr. 84, 86, 88, 90-92; 99, 106, 108, 112 ; 
113-119, 125-126, 143-144 ; în Oltenia passim nr. 85, 97, 130, 141-142 ; la Balş. 
nr. 98, 140 ; la Romula nr. 129 ; la Drăgăşani nr. 96, 120. 

Pentru argint în Dobrogea : la Tomis nr. 89, 109, 133-134, 137 ; la Anadal
chioi, nr. 131-132 ; în Oltenia passim nr. 121 ; la Răcari nr. 93, 110, 135 ; la Ro
mula 136. 

Pentru metal comun în Dobrogea, la Tomis nr. 103, 105, 111, 123, 138. 146 ; la· 
Callatis nr. 94, 100-102, 112 ; în Oltenia passi.m 122. 

ig Marvin C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medaeval Anti
quities in the Dmnbarton Oaks Collection, vol. III, Washington, 1965, nr. 38. 
pl. XXX-XXXII. 

~ M. Gramalopol şi R. Theodorescu, op. cit„ nr. llO. 
21 C. Preda Decouverts recentes ... p. 236, fig. 3. 
22 Maria Coja, L'artisanat d Histria du VI-e au 1-er siecle av. n e, p. 132. 

fig. 1-3. 
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ln vremea din urmă, studierea podoabelor ca monumente ale artei 
şi tehnicii miniaturale, a căpătat un remarcabil avînt, determinat in 
bună măsură de organizarea c!torva mari expoziţii mondiale de bijuterii 
.antice 1::. Cu această ocazie s-au reluat, pe bazele tehnicii moderne, cer
cctărik· privitoare la prelucrarea metalelor şi s-au analizat în amănun
ţime procecil'ele granulării, laminării suprafine, stampării, gravării, şi 

Fiq. 5 - Inck din foai(' dP aur avînd imprimat revers-ul unui denar roman 

emailării, din cele mai vechi timpuri pînă la sfirşitul epocii bizantine. 
Arta podoabelor antice, pe epoci istoriceşte limitate, formează obiectul 
unor studii aprofundate ~" nu numai sub raportul tipoligiei ci şi al teh
nologiei 2" de prelucrare şi execuţi<>, aceasta fiind obligată a răspunde 
gustului şi modei x, preferinţelor speciale ale celor care cereau execu
tarea podoabelor respective. Ca şi în cazul altor produse de lux şi în 
acela al podoabelor, se poate vorbi de centre cu tradiţie secular~• ale 
căror mărfuri ajungeau pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale ariei de 
iradiere greco-romană-bizantină, dar în acelaşi timp cunoaştem şi pro
dusele unor meşteri locali, în special în categoriile comune de bijutnii. 
cum ar fi cerceii şi inelele. Astfel cerceii cu nr. de catalog Col. Scvc
n~anu : ()], G4---65, 72, 7 4-75, după cum arată execuţia lor sumară, 
de o tehnică facilă, au fost confecţionaţi în atelierele locale, numărul lor 

~:; PiPrre Amandry, op cit. ; E. Coche de la Fertc. Un essai encyclopedique 
rnr la hi.'iouterie antiq11e, în Revue Archeologique, l!J5f>. II, p. 56-67 şi 1!15fl, I, 
1i. '.?11-215 ; G. Becatti, op. cit 

~1 H. Hoffman şi P. F. Davidson, Creek gold, Jewellery from the Arie of 
Alexander, Mainz. 1965, p. }(lQ, nr. 57, pl. 57a. 

~:, Ht'rbt•rt l\faryon : Metal Working in the Ancient Worlcl in American Jour
nal of Arrhaelom1. Hl4!l. 2, p. 93-12H; J. H. Forbes, MetallurgiJ in Antiquity, 
Leida, l!l50 ; A- Laming, La deroiwerte dtt passe. Paris, 1952. 

~u M. c;ramatopol şi R Theodon•scu, op cit., 03-&l. 
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mare în metropolele tomitane şi callatiene confirmîndu-ne acest fapt. 
Deasemenea, inelele care poartă încadrate pietre gravate, identificate 
după stilul execuţiei ca provenind din atelierele de la Romula sau de 
la Sveidova, pot fi considerate ca fiind produse ale meşterilor locali, 
mai ales piesele din argint şi bronz (nr. catalog Col. Severeanu : 103, 
105 şi 138) căci pentru podoabele de aur, gemele şi cameele din Ro
mula erau căutate la sud de Dunăre sau în centrul Europei la Aquileia, 
'Însemnat centru al meşterilor gravori şi bijutieri. ln general, în lumea 
romană, asemenea ateliere, cu faimă şi clientelă stabilă vreme de secole 
se întîlnesc mai întotdeauna în oraşele unde erau stabilite şi atelierele 
monetare cu gravorii şi metalurgiştii lor, astfel că arta prelucrării me
talelor pentru podoabe nu poate fi despărţită de tehnologia şi executarea 
iconografiei monetare. (Pentru stampări de monede pe podoabe cat. Col. 
Sev. nr. 118-119 şi Colecţia Academiei nr. 55) 27• Tot atelierelor locale, 
prin facilitatea execuţiei lor, li se pot atribui şi inelele de bronz cu 
~:hâton format prin aplatizarea barei şi gravat rudimentar (cat. Col. Sev. 
nr. 95, 101-102, 112) ca şi majoritatea inelelor din metal comun, pre-

Fi_q. 6 - Brăţară de antracit cu legă\ uri <lin aur 

·cum Şi :alte ·podoabe facile, ca de pildă lanţurile simple din fir de aur 
tras (cat. Col. Sev. nr. 165). Unele podoabe au fost confecţionate ad hoc 
din părţi disparate ale pieselor desmembrate (Cat. Col. Sev. nr. 82). 
Simţul estetic este vădit în gustul policromiei subtile, ceea ce solicită 
bijutierului cunoaşterea tehnicilor de tăiere şi lustruire a pietrelor, de 
turnare a pastei de sticlă ; colierele din Col. Scvereanu cu nr. cataolg : 
158, 161, 166, sînt un bun exemplu în acest sens. 

27 Ibidem. 
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La podoabe modelele trec de la o categorie la alta. Este intere
sant că odată cu aceasta se propagă şi procedeele respective de prelu
crare. Cercelul din Col. Severeanu cu nr. catalog 76, datat în sec. VI e.n.„ 
are discul executat după prototipul medalioanelor de la începutul sec. 
V e.n. :as şi anume prin stanţare ; în cazul piesei noastre, după stanţare
s-a sudat în interior un cerc din fir de aur tras. Brăţara romană de 
antracit (Cat. Col. Sev. nr. 169) alcătuită din două semicercuri, cu mu
chiile exterioare tăiate astfel încît marginea să prezinte o succesiune de
romburi şi avînd extremităţile îmbrăcate în foaie de aur, într-o parte 
cu charnieră cu cui iar în cealaltă cu charnieră fixă din foaie îndoita 
şi sudată (inv. Col. Sev. 20868/821 ; diam. 77 mm, greutate aur cca 6 g. 
950%0 fig. 6) este alt exemplu de propagare a formelor diverselor cate
gorii de podoabe şi materiale de execuţie, motivul special al tăierii mu
chiilor întîlnindu-se la un inel din sec. IV e.n. descoperit într-un te
zaur la Parma. Brăţara de antracit este o piesă rară şi de mare efect. 
decorativ ; negrul lustruit contrastează plăcut cu aurul mat, redus nu
mai la zonele de prindere, iar ineditul materialului îi sporeşte inte
resul; ţinem să adăugăm că am mai întîlnit, provenind din spaţiul car'
pato-balcanic, o piatră gravată, actualmente în Col. Academiei 2ll lu
crată în acelaşi material şi datînd tot din sec. III-IV e.n. 

Cele cîteva observaţii schiţate în rîndurile de mai sus reprezintă 
o încercare de a ordona la lumina datelor furnizate de cea mai bogată 
dintre colecţiile de podoabe antice din ţară, care este Colecţia Maria şi 
dr. Severeanu, unele aspecte ale peisajului circulaţiei acestor monumente
universale ca tipologie, diferenţiate însă cronologic, în nădejdea că pu
blicarea în viitor a altor colecţii încă inedite, va facilita un studiu de 
ansamblu asupra podoabelor greco-romane în România. 

QUELQUES OBSERVATIONS CONCERNANT LES PARURE!S 
ANTIQUES DE LA COLLECTION „MARIA ET Dr. G. SEVEREANU" 

RESUME 

L'article comprend des observations sommaires concernant la chronologie et 
le style des plus importantes parures de la collection Dr. Severeanu appartement 
aux epoques grecque et romaine, commern;:ant avec l'art des bijoux scyto-grecques. 
et allant jusqu-au parures romaines du IIIe-IVeme siecle de notre ere. 

Les observations tendent a mettre en evidence quelques caracteristiques ty
pologiques, non pas en differences d'un type a l'autre, mais surtout en nouveautes. 
ou adaptations, la ou c'est le cas, des types generaux a certaines necessites des, 
ateliers ou des metaux communs ou le prototype de metal precieux est trans
pose. 

28 Francesco Gnecchi, I. madaglioni romani, Milano, 1912, pl. 20, 1-2. 
29 M. Gramatopol, Caiet selectiv de informaţii asupra creşterii colecţiilor Bi

bliotecii Academiei R.P.R., Cabinetul Numismatic,. Bucureşti, nr. 10, 1964, p. 506„ 
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