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Muzeul Simu 
Mergând pe b-dul Magheru, pe locul unde vedem astăzi blocul Eva şi parcările din 

faţa lui, se afla altădată clădirea în formă de templu ionic a Muzeului Anastase Simu (fig. I), 
alături de Casa Simu-Muzeu, adăpostind preţioasa colecţie de artă a generosului donator, 
care a lăsat statului toate bunurile sale de artă. Anastase Simu ( 1854-1935) a fost primul care 
s-a gândit să ridice o "casă de artă", care să contribuie la "educaţia mulţimei" şi care să 
demonstreze că "artele noastre plastice se pot alătura şi compara de acum artelor plastice 
universale"1• Muzeul Simu a fost inaugurat la 21 mai 1910 în centrul Bucureştiului şi 
constituia o premieră instituţională în România. În anii imediat următori muzeul beneficia 
şi de o bbliotecă de artă. La data înfiinţării sale, Bucureştiul nu avea alt aşezământ de artă 
accesibil publicului în afara de Pinacoteca Statului găzduită în două încăperi laterale ale 
Ateneului Român2. Colecţia de artă a lui Anastase Simu, donată statului român încă din 
191 O, cuprindea aproximativ 1200 piese, din toate genurile artistice: pictură, sculptură, 
grafică şi artă decorativă. Muzeul Simu a funcţionat până în anii 1960, când clădirea a fost 
demolată. Piesele colecţiilor de artă universală şi românească au fost preluate de alte muzee, 
cea mai mare parte de Muzeul Naţional de Artă al României3• Alături de originale, 
colecţionarul adusese la Bucureşti şi replici sau mulaje ale unor opere de artă reprezentative 
pentru cultura universală4• Între acestea se număra şi mulajul unuia dintre dipticele 
consulare ale consulului FI. Anastasius, foarte bine păstrat, capodoperă a artei bizantine5• 

Originalul (fig.3), provenind din tezaurul Sf. Ştefan din Bourges, se află la Paris, în 
Cabinetul de Medalii al Bibliotecii Naţionale (inv. 55 nr. 296bis). 

Dipticele consulare 
Dipticul (diptychon) era un fel de blocnotes constând din două tăbliţe legate una de 

alta printr-un şnur sau printr-un alt tip de îmbinare (inele etc.). Tăbliţele puteau fi din lemn, 

1 O. Grigore Ioan, Le Musee Simu (Bucureşti 1913), pag. 6. 
2 Ioan, op.cit., pag. 5. 
3 ln vara anului 2006 Muzeul de Artă al României a organizat în sediul Muzeul Colecţiilor de Artă o 

expoziţie de grafică din colecţia A. Simu. 
4 Ioan, op.cit., pag. 8 - copiile şi mulajele după capodopere ale artei antice din Chaldeea, Asiria, Persia, 

Egipt, Grecia, Roma şi cele câteva originale antice erau expuse în sala I, amenajată în stil roman. 
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metal, os sau fildeş. Era folosit pentru note, scrisori, liste, documente, exerciţii de.scriere 
etc. Partea interioară a celor două tăbliţe prezenta o margine pe toate cele patru laturi, între 
acestea turnându-se ceara în care se practica scrierea propriu-zisă. Prin nivelarea cerii se 
realiza înnoirea tăbliţelor care puteau fi astfel refolosite. Instrumentul de scris (stilus) avea 
două capete funcţionale: unul ascuţit cu care se scria, altul lat şi aplatizat, cu care se nivela 
ceara respectiv ştergea ceea ce fusese scris. O altă variantă de utilizare a tăbliţelor era aceea 
de a scrie pe lemn/fildeş cu cerneală sau pe un strat de ghips proaspăt. 

Utilizarea acestui gen de suport de scriere este atestată timpuriu, deja pentru grecii din 
sec. al VI-lea a.Chr. La romani aceste tăbliţe erau numite tabela duplex, în perioada romano
bizantină diptycha. Sunt cunoscute o serie întreagă de asemenea tabulae sau tabelae, 
precum cele cu chitanţe ale lui L.Caecilius Iucundus de la Pompei; fragmentele de tăbliţe 
descoperite la Vindolanda (Anglia) şi Vindonissa (Elveţia) etc. Tăbliţele de acest gen puteau 
fi legate în grupe de mai mult de două. 

În categoria bine delimitată cunoscută sub numele de diptice consulare se numără 
peste 70 de exemplare, datând din perioada sec. IV-VII p.Chr. şi având dimensiuni variabile 
(lungimi între cca. 30-40 cm). 

Începând cu secolul al IV-iea p.Chr. înalţii demnitari ai Imperiului încep să trimită în 
dar diptice cu feţele exterioare preţios decorate, uneori din plăcuţe de fildeş decorate în 
relief. Ele au fost confecţionate în ateliere din Constantinopol, Roma, în Egipt, în Siria, în 
Gallia, la Ravenna, Milano şi Salonic6. Alte exemplare atestă utilizarea dipticelor pentru a 

anunţa un eveniment important, cum ar fi o căsătorie7• 
Mai ales consulii obişnuiau să dăruiască asemenea obiecte la intrarea în funcţie. Cele 

pe care le dăruiau împăratului/împăraţilor sau le primeau de la acesta ( eg fig. 8) aveau o 
ferecătură în metal preţios, dimensiuni reprezentative şi un decor special (spre exemplu aşa

numitul Ivoriu Barberini din colecţia Muzeului Louvre, Paris8). 

Dipticele consulare (fig. 3) sunt denumite astfel datorită inscripţiilor pe care le poartă 
şi după figura consulului care este reprezentat pe ele. Deoarece listelele de consuli sunt 
cunoscute, această categorie de obiecte antice se numără printre puţinele exact databile. 

Decorul feţelor exterioare al acestor diptice poate fi uneori deosebit de elaborat. Cel 
mai timpuriu diptic datat aparţine lui Sextus Ancius Probus (406 p.Chr.), păstrat actualmente 

s Provenind din colectia A. Simu. Pe spatele plăcii de ghips se găseşte stampila aplicată prin impresiune 
înainte de uscare "Musees Nationaux/Moulage". Actualmente mulajul este spart în trei (în zona coltului de sus 
din dreapta) datorită montării înlr-o ramă de lemn, cu geam, purtând plăcuţa metalică de muzeu „DIPTIC 
consular roman I An 517 dupe Chr.". 

6 Lucrările fundamentale dedicate acestei categorii de material arheologic sunt: R. Delbrueck, Die 
Consulardiptychen und verwandte Denkmăler. Studien zur spătantiken Kunstgeschichte 2 (1929). - W.F. 
Vollbach, Elfenbeinarbeiten der Spătantike und des friihen Mittelallers. Kataloge Vor- und Friihgeschichtlicher 
Altertiimer 7. Romisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz 31976). 

7 e.g. cel al familiilor Nicomachi şi Symmachi, sfărşitul sec. IV p.Chr., produs de un atelier de la Roma, 
cele două tăbliţe sunt păstrate separat: una la Londra, Victoria&Albert Museum, Inv. 212-1865, cealaltă, într-o 
stare de conservare precară, la Paris, Muzeul Cluny, lnv. CI. 17048. - Dellbrueck op.cit., p. 209 şi urm.; Vollbach 
op. cit. nr. 55. 

8 P. Bastien, Les bustes monetaires des empereurs romains (Wetteren 1992-1994), voi. III, p. 43, pi. 261. 
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în catedrala din Aosta, din Piemont. Cel mai târziu este exemplarul lui Basilius (541 p.Chr.), 
păstrat la Florenţa, Galeria Uffizi (tabula A) şi în Pinacoteca din Brera Milano (tabula B). 

Deşi nu se poate constata un decor unitar, este totuşi posibilă determinarea 
elementelor componente fixe: inscripţia se găseşte într-o tabula ansata în partea de sus a 
celor două tăbliţe. Consulul este reprezentat în câmpul central al tăbliţei, fie şezând, fie în 
tribună. În partea inferioară a tăbliţei se regăsesc scenele de pe hipodrom sau din arena. Într
o altă variantă sub inscripţie se constituie un singur câmp de reprezentare, ocupat de o 
singură figură. 

Consulul este de obicei reprezentat purtând un fel de toga (trabea), în dreapta mappa 
circensis, o bucată de stofă albă prin aruncarea căreia dădea semnalul de începere a cursei 
sau a luptelor în arenă (fig. 4), iar în stânga ţinând sceptrul consular (scipio). Tematica 
luptelor din arena şi a întrecerilor de pe hipodrom (fig. 5), pe care magistraţii le finanţau, 

constituie una dintre cele frecvent reprezentate pe aceste diptice consulare9 . 

Despre dipticele altor oficiali (pretori, quaestores etc.) se ştie destul de puţin. Un 
exemplu este cel al lui Rufius Probianus, v(ir) c(larissimus) I vicarius urbis Romae (sfârşitul 
sec. al IV-iea, păstrat la Berlin). Tematica acestor diptice este şi ea diferită: personificări şi 
alegorii, poeţi (fig. 6) şi divinităţi. Codex-ul Theodosian (XV, 9,1 - edictul din 384 p.Chr.) 
stipulează dreptul de a dărui asemenea diptice din fildeş doar consulilor ordinari, 
interzicând-o celorlalţi (consuli onorifici etc.). 

În secolele care au urmat, creştinii utilizau respectiv reutilizau aceste diptice antice 
târzii pentru memento vivorum şi memento mortuorum, precum şi ca registre de botezuri sau 
liste de clerici. Astfel s-au şi păstrat multe dintre diptice, astăzi putând fi admirate în 
tezaurele unor biserici, catedrale, mănăstiri (Halberstadt, Cluny, Aosta, Monza etc.). Uneori 
ele au fost incluse în legături de cărţi bisericeşti sau doar în ferecături de metal preţios. În 
secolele al V-lea şi al VI-lea şi în perioada următoare se diferenţiază concret dipticele laice 
de cele ecleziastice. 

Dipticele consulare se înscriu în genere în seria operelor de artă miniaturală ale 
stilului theodosian târziu. Între exemplele reprezentative ale aceluiaşi stil sunt de menţionat 
baza obeliscului împăratului Theodosius (379-395 p.Chr.) de pe hipodromul din 
Constantinopol (fig. 7) şi missorium-ul lui Theodosius (fig. 8). Caracteristice sunt relieful 
aplatizat, puţin adânc, juxtapunerea ierarhică a imaginilor, precum şi frontalitatea 
programatică a figurii principale. 

Dipticele consulului FI. Anastasius (517 p.Chr.) 
În total sunt păstrate (întregi sau fragmentar) cinci diptice ale consulului părţii 

orientale a Imperiului în anul 517 p.Chr„ Flavius Anastasius 10, în timpul domniei 
împăratului Anastasius ( 491-518). Deşi asemănătoare ca structură şi tematică, piesele nu 
sunt identice. 

9 K.-W.Weeber, Panem el circ:enses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom (Mainz 1994) p. 48 
şi urm.; 

10 Vollbach op.cil. nr. 17-22. 
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In tabulae ansatae, cu semnul crucii în cele patru ansae, se află inscripţiile: pe tab. A
FL(avius) ANASTASIUS PAULUS PROBUS SABINIAN(us) POMPEIUS ANASTASIUS; 
pe tab. B - VIR INL(ustris) COM(es) DOMESTIC(orum) EQ(uitum) ET CONS(ul) 
ORDIN(arius). În câmpul central este reprezentat consulul purtând veşminte preţios brodate 
şi reprezentate detaliat, şezând pe un jilţ bogat ornamentat. Deasupra jilţului se află imagines 
realist şi detaliat realizate ale împăratului Anastasius (în centru) şi ale împărătesei Ariadna 
(în dreapta), respectiv al celui de-al doilea consul al anului 517, cel al părţii apusene a 
Imperiului (în stânga). În partea inferioară a tabulei A, într-un câmp rectangular, este 
reprezentată o scenă din arena sau de pe hipodrom (fig. 9), văzută de sus. O scenă similară 
apărea şi pe tabula A a dipticului aceluiaşi consul, păstrată la Berlin 11 • Tematica întrecerilor 
de care, luptelor de gladiatori şi venationes este foarte des reprezentată pe monumente din 
diferite categorii de-a lungul întregii antichităţi. Datorită reprezentărilor de pe dipticele 
consulare sunt confirmate şi exact databile unele schimbări (atestate de izvoare scrise ale 
epocii) survenite în decursul secolelor al IV-iea şi al V-lea şi nu în ultimul rând mai ales în 
timpul domniei lui Anastasius în ceea ce priveşte probele admise pentru aceste jocuri şi lupte 
şi caracterul lor12• Datorită poziţiei luate de creştini faţă de luptele de gladiatori, acestea 
aproape că dispar13 , luptele dintre om şi animal (venationes) rămân însă vreme mai 
îndelungată, mai ales la Roma. La Constantinopol Anastasius le interzice din 498, 
înlocuindu-le cu variante mai puţin sângeroase de venatio, oarecum asemănătoare 

spectacolelor de circ de astăzi, în care se realizează jonglerii şi numere de dresură, 
urmărindu-se a se sublinia abilităţile şi capacităţile sportivilor. Asemenea scene se pot 
recunoaşte şi pe micile reliefuri de pe dipticele consulului FI. Anastasius (eg fig. 10), unde 
animalele (în speţă urşi şi lei) ies din cuşti şi sunt atent supravegheate şi dresate. Există 
totuşi şi excepţii, precum reprezentările din aceeaşi arie tematică de pe dipticul din 506 al 
lui Areobindus14, pe care sunt de recunoscut scenele obişnuite de venationes similare celor 
din epoca romană imperială. 

Pe tabula B (fig. 9), repartizate pe două registre, se recunosc o reprezentare a unor 
personificaţii/amazoane poziţionate heraldic, ducând de frâu cai de curse împodobiţi (pe 
creştet poartă un panaş, ceea ce duce uneori la identificarea greşită ca ţapi) şi, pe registrul 
inferior, o eventuală scenă de investitură sau doar de binecuvântare de către perechea 
imperială (în stânga), respectiv o grupă de trei actori în costum şi purtând măşti de teatru (în 
partea dreaptă). Toate celelalte diptice păstrate ale consulului au această scenă pe tabula B, 
diferenţele constând doar în figurile reprezentate în registrul inferior, în cea mai mare parte 

11 Produs al unui atelier constantinopolitan, cele două părţi componente ale dipticului au fost, în cursul 
evului mediu plecând de la Liege, despăr\ite şi reutilizate. Astfel tabula A ajunge să fie păstrată în Antiquarium
ul din Berlin (lnv. 1/168), de unde a dispărut în timpul celui de al doilea Război Mondial; tabula B ajunge la 
Londra, în colec\ia Victoria&Albert Museum. La interior erau vizibile 42 rânduri inscrip\ionate dintr-o rugăciune 
- Delbrueck op.cit. nr. 20; Vollbach, op.cit. nr. 17 şi 18, pi. 8. 

12 E. Kiihne/C. Ewigleben, Gladiatoren und Caesaren (Mainz 2001), pag. 36-38. A. Cameron, Circus 
Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium (London 1976). 

13 Ultimele lupte atestate la Roma sunt în 439-440 p.Chr., în vreme ce în Est ele încetează să mai fie 
organizate oficial de la sfârşitul sec. al IV-iea - J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Ancient Rome (New York 
1969), pag. 252. 

14 Ziirich, Schweizerisches Landesmuseum. - Vollbach, op.cit. nr.8. 
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fiind alese grupe de actori, mimi, muzicanţi, acrobaţi, jongleri sau sportivi care activau pe 
hipodrom de-a lungul jocurilor (la curse, lupte sau în pauze). 

Dipticul păstrat în Cabinetul de Medalii al Bibliotecii Naţionale din Paris şi al cărui 
mulaj se află astăzi în colecţia Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti, a fost din 
secolul al XI-iea păstrat şi utilizat în catedrala din Bourges. Aşa se explică de ce pe partea 
interioară a tăbliţelor este scrisă cu cerneală lista episcopilor de Bourges din acea perioadă 
şi din secolele următoare. Exemplarul este cel mai bine păstrat dintre cele cinci şi în genere 
una dintre piesele din această grupă realizate cu cea mai mare măiestrie. 

Rediscovering old art collections /rom Bucharest. The cast of a diptych of the 
consul FI. Anastasius (517 AD) in the collection of the City Museum of 

Bucharest 

SUMMARY 

Among the attractions of the city of Bucharest in the first quarter of the 201h century 
was the Simu Museum with its art collections. Among the replicas and casts of the 
collections of antiquities was also a cast of an ivory diptych from the Cabinet des Medailles 
of the National Library in Paris. The piece was ordered by the FI. Anastasius, consul in the 
East in 517 AD, and is one of the masterpieces of Byzantine Art. Due to its state of 
conservation the cast of this item was a suitable acquisition for a museum whose main 
purpose was to bring culture to the people. This short note tries to present the category of 
the consular diptycha and their iconography. 
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Fig. I Muzeul Simu. După N. Pora, Muscul 1\. Simu, Bucureşti 19 13, coperta 

fig. 2 Mulaj după diptic11J consulu lui FI. Atm tasius (5 17 p. Chr.). Muzeul de Istorie al Muoici1>iului 
Bucureşti. Origin:ilul în Cabinetul de M1.'<l11Ji i al Bibliotecii Nationalc din Paris. 

Foto C.-G. Alexmidrc cu 
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Fig. 3 Di plicul consulu lui FI. t\n:tstasius (5 17 p. Chr.). Paris. Biblio icca Na\ioualJ. Cabinetul de Medalii, 
lnv. 55 nr. 296b i~ (după h11p:/!co1nmonswiki111cd ia.org) 

355 
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Fig. 4 Dipticul consulului FI. Anustasius (fig. 2) - detaliu tabela A. 
Foto C.-G. Alexandrescu 

Fig. 5 Tabela B din elipticul Lampadii-lor. Brescia, Musei Civici d'Ar!c c Stor[a, inv. 4, 
datat în jurul anului 430 p.Chr. 

După E. Kochnc/C:. Ewiglcbcn. Gladiatorcn und C<K-sarcn (Mainz 2000). lig. l4 
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Fig. ti Dip1icul unui poci. i;vtl. 1\l lui Clnudiu$ Claudimrns ('?). Monz:i. tezauru l i;atcdrnlci. 
Muz:i şi poci; <lmari; posl 375-408 p. Chr. 

După O.du Ry van rkcs1 Hollc, Kunstgcschich1c (Erlangcn 1991 ). pag. 29 I 
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Fi~. 7 Baza obeliscului lui Thco<los ius. Istanbul 
Dupit K.-W. Wccbcr, Paucm el circcnscs Uvlain:t 1994). lig. 58 

Fig. 8 Missorium-ul impi'trarului Theodosius. M adrid 
După G.du Ry van Uccsl llotk. Ku11stgc>chich1c (Erlnngcn 199 1 ). pag. 288 
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Fig. 9 Diplicul consu l.ului FI. Anaslasius (lig. 2) - detaliu tabela 13, registrul inforior. 
Foto C.-G. Alexandrescu 

Fig. JO Dipticul consulului Fl. Anasrasius (lig. 2) - detaliu tabela A. registrul inferior. 
Foto C.-G. Alexandrescu 
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