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CONSIDERAȚII ASUPRA ANTEFIXELOR DIN
PROVINCIA DACIA
Silviu Ene*
* Universitatea de Vest din Timișoara; ene_silviu19@yahoo.com
Abstract. The antifixes were pieces of semi-circular clay, that where fixed to the roof of temples or houses, at the end of the row of awnings that joined together two rows of tegulae. The
etymology of the word antefixum, originating from ante ("before") and figures ("to fix"), that is,
ornaments fixed under the eaves. In addition to the main apotropaic role, the antefixes were sometimes used as a signum militaris for a legion, on the roof of buildings in the castra. In Roman
architecture, the antefixes were much smaller and simplified, compared to the Greek and Etruscan ones, usually having a triangular shape. In the province of Dacia we managed to document
97 pieces, representing various characters and to notice that sometimes different styles are individualized even within the settlements. This variety made it difficult to draw up an exact typology of the Dacia antefixes. The only attempt was made by the researcher Cloșca L. BĂLUȚĂ,
who draws up a general typology for the pieces in the province of Dacia Superior, 90% of them
being discovered at Apulum. Accordingly, we considered it appropriate to draw up a general
typology throughout the entire province of Dacia, of all the antefixes discovered to date. In
this approach we have taken over some elements found in the typology prepared by Băluță,
types that we have renamed according to our point of view, or that we have combined.
Keywords: antefix, Butades, Apulum, Potaissa, Romula, Dacia.

Antefixele erau piese de lut de formă semicirculară, fixate pe acoperișul templelor sau al caselor, la capătul șirului de olane care uneau două rânduri de tegulae1.
Etimologia cuvântului antefixum, provenind din ante (“înainte”) și figere (“a fixa”),
adică ornamente fixate sub streașină2. Cât privește apariția lor, Plinius cel Bătrân ne
relatează că ele ar fi fost inventate de același Butades din Sicion, care a inventat și
modelarea chipului: “Butadis inventum est rubricam addere aut ex rubra creta fingere, primusque personas tegularum extremis imbricibus inposuit, quae inter initia
prostypa vocavit; postea idem ectypa fecit” (“Invenția lui Butades a fost să adauge
rubrica la argilă sau să o frământe cu cretă roșie; a fost, de asemenea, cel dintâi care
a așezat măști la capetele olanelor de la acoperiș; la început acestea se numeau prostypa; apoi a făcut ectypa”)3 .
Moda decorării acoperișelor cu antefixe, era deja răspândită în Grecia și Asia
1

EAIVR, I, s.v. antefix, p. 72.
EAA, I, s.v. Antefissa, p. 404.
3
Plinius, Nat. Hist., XXXV, p. 152.
2
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Mică, în secolele VII‒VI îHr, printre cele mai apreciate fiind cele produse la Corint,
datorită policromiei lor și a detaliilor atent redate. Stilul corintic este răspândit în principal în Corfu și în orașele din Etolia (Sakonina, Thermos, Kalydon, Taxiarchis). Gama
motivelor cu care erau decorate în general antefixele era destul de variată: ornamente geometrice, capete de Meduze sau de Sileni, lei, grifoni, scene mitologice și multe
altele4. Însă nu putem vorbi de același lucru în orașele din Magna Grecia, unde antefixele sunt mult mai puțin răspândite, probabil datorită dimensiunilor edificiilor. În
Etruria și în regiunile din Italia influențate de cultura etruscă, folosirea elementelor
arhitectonice de lut în decorarea templelor a durat mult mai mult decât în lumea greacă, ceea ce a permis o mai mare diversitate de forme și subiecte5.
În arhitectura romană antefixele erau mult mai reduse și simplificate, față de
cele grecești și etrusce, având de obicei o formă triunghiulară6. Ceea ce a determinat
nemulțumiri, după cum aflăm de la Titus Livius. El povestește că omul de stat Marcus
Porcius Cato, cunoscut în istorie drept Cato cel Bătrân (234‒149 îHr), se plângea că
prea mulți romani admirau decorațiile de lut de pe acoperișurile templelor din Atena
și Corint, bătându-și joc de cele romane, mult prea banale pentru gustul lor7. Dar de
la același autor aflăm că mulți și-au schimbat părerea referitoare la ele, datorită unui
eveniment petrecut în 211 îHr în Roma, când un fulger a dărâmat statuia Victoriei fixată pe acoperișul templului Concordiei. Însă nu a căzut și a fost salvată de la distrugere, datorită antefixelor fixate la capetele olanelor8.
Se pare că la Roma au existat totuși și antefixe grecești. Aflăm acest lucru de
la Plinius cel Bătrân, care ne povestește că au fost aduși doi modelatori și pictori greci,
Damophilos și Gorgasos, pentru a împodobi templul lui Ceres, de lângă Circus Maximus. Printre altele ei ar fi schimbat și toate antefixele de pe acoperiș9. Lucru atestat în
parte și de descoperirile de antefixe grecești la Roma, în apropiere de locul unde se
afla templul10.
Pe lângă rolul apotropaic principal, antefixele mai erau folosite uneori și pe post
de signum militaris pentru o legiune, pe acoperișul clădirilor din castru. Această emblemă se referea la simbolul animalier sau zodiacal, pe care legiunea îl primea la înființare. Momentan cunoaștem numai trei cazuri la nivelul imperiului, dar considerăm că
sunt mai mult decât suficiente pentru a atesta acest obicei. Pentru început, cele mai
cunoscute sunt antefixele cu emblema de porc mistreț ale legiunii a XX-a Valeria Victrix, descoperite în castrul de la Deva (prov. Britannia; azi, Chester, Marea Britanie)11.
Un alt exemplu ar fi un antefix înfățișând un capricorn, emblema legiunii a XIII-a
Gemina, descoperit în Rhenanae Tabernae (prov. Germania Inferior; azi, Rheinzabern,
4

EAA, I, s.v. Antefissa, p. 405.
EAA, I, s.v. Antefissa, p. 406.
6
EAA, I, s.v. Antefissa, p. 407.
7
Titus Livius, Ad Urb. Cond., XXXIV, p. 4.
8
Titus Livius, Ad Urb. Cond., XXXVI, p. 23, 4.
9
Plinius, Nat. Hist., XXXV, p. 154.
10
EAA, I, s.v. Antefissa, p. 404-405, fig. 553-555.
11
Jones, 2003, p. 25, fig. III II. 1.
5
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Fig. 1. Harta descoperirilor de antefixe.
DE)12. Și nu în ultimul rând două antefixe cu figura unor lei, emblema legiunii a XIII-a Gemina,
descoperite în castrul de la Apulum13.
Antefixele reprezintă cea mai importantă
categorie de elemente arhitectonice din lut descoperite în Dacia. În această zonă am reușit să
documentăm 96 de piese, care reprezintă personaje variate. Ele au fost descoperite în principal
în așezările din apropierea castrelor sau chiar în
castre (Fig. 1): Apulum (48 piese), urmată de Potaissa (23), Romula (7), Ulpia Traiana Sarmizegetusa (6), Berzobis (5), Drobeta (3), Jidova, jud.
Argeș (1), Napoca (1), Corpadea, jud. Cluj (1)
și Ciumăfaia, jud. Cluj (1) (Fig. 2).
Și să observăm că uneori se individuaFig. 2. Repartiția antefixelor în
lizează diferite stiluri chiar și în interiorul așefuncție
de contextul descoperirii.
zărilor. Această varietate a făcut dificilă întocmirea unei tipologii exacte a ante fixelor din Dacia. Singura încercare a fost făcută de
cercetătorul Cloșca L. BĂLUȚĂ, care întocmește o tipologie generală pentru piesele
12
13

Wesch-Klein, 1988, p. 222-226.
Moga, 2002, p. 253-254.
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din provincia Dacia Superior, 90% dintre ele fiind descoperite la Apulum14. Tipologia
definește două categorii generale: “Reprezentări figurative”, în care sunt încadrate divinitățile și figurile expresive, a doua categorie fiind “Măști grotești”, care cuprinde
persona tragica, persona muta și Gorgona-Medusa. Datorită arealului restrâns, autorul excluzând chiar şi piese descoperite pe teritoriul Daciei Superior, tipologia este
inevitabil incompletă. De asemenea, ținând seama de timpul scurs de la definirea ei,
este necesar ca tipologia să fie nuanțată şi completată prin aducerea informației la zi.
Nu în ultimul rând, consider că, prin unele trăsături stilistice, anumite piese au fost greșit încadrate de autor.
În consecință, am considerat de cuviință să întocmim o tipologie generală la
nivelul întregii provincii Dacia, a tuturor antefixelor descoperite până la această dată.
În acest demers am preluat anumite elemente regăsite în tipologia întocmită de Băluță,
tipuri pe care le-am redenumit conform punctului nostru de vedere, sau pe care le-am
comasat. Tipurile corespondente vor fi menționate în paranteză, pentru a face mai ușoară corelarea celor două tipologii.
Am pornit prin împărțirea pieselor în trei categorii: Divinități, Muritori, Animale. În prima categorie am identificat opt divinități, pe care, ca în cazurile anterioare leam ordonat în funcție de importanța lor sau de ordinea intrării lor în panteonul roman.
Piesele din această categorie le-am împărțit în tipuri și subtipuri. A doua categorie cuprinde toate piesele care reprezintă figuri de muritori, ele neavând nici un atribut care
ar putea să le trădeze natura divină. Le-am împărțit în cinci tipuri principale, separate
la rândul lor în subtipuri și variante. Categoria animalelor este foarte sumară, ea cuprinzând doar reprezentările unor lei. Datorită apariției continue de piese noi, am hotărât
să începem numerotarea tipurilor de la început pentru fiecare zeitate în parte sau pentru categoria muritorilor, astfel lăsând tipologia deschisă pentru a putea fi completată
ulterior cu noile apariții.
În ceea ce privește analogiile, întâlnim piese asemănătoare cu cele din Dacia
la Mursa (prov. Pannonia Inferior; azi Osijek, HR), Siscia (prov. Dalmatia; azi, Sisak,
HR), Sirmium (prov. Pannonia Inferior; azi, Sremska Mitrovica, RS), Aquincum (prov.
Pannonia Inferior; azi, Budapest, HU) Carnuntum (prov. Pannonia Superior; azi, Petronell-Carnuntum, AT)15 și Burnum (prov. Dalmatia; azi, Kistanje, HR)16.

1. Divinități
Reprezentările divine sunt cele mai întâlnite în cadrul antefixelor din Dacia,
ele însumând 45 de piese. Sunt descoperite aproape integral pe teritoriul provinciei
Dacia Superior, excepție făcând o singură piesă descoperită pe limes transalutanus
în castrul de la Jidova. Motivul pentru lipsa antefixelor cu reprezentări divine în provincia Dacia Inferior este încă necunoscut, o explicație ar putea fi că acestea au fost fabricate în număr mai mic și încă nu au fost descoperite. Pentru o mai bună identificare
a tipurilor, le-am denumit în funcție de așezarea unde au fost descoperite cele mai multe
piese din acel tip, pornind notarea de la început pentru fiecare zeitate în parte.
14

Băluță, 1981, p. 35-41, Băluță, Berciu, 1981, p. 83-95.
Gramatopol, 2000, p. 190-191.
16
Glavaš, 2011, p. 89-103.
15
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1.1. Iuppiter
Divinitatea supremă a panteonului roman, Iuppiter, apare în 16 antefixe împărțite în trei tipuri. Elementele care au determinat identificarea acestor reprezentări cu
chipul zeului sunt părul bogat, barba stufoasă și atitudinea impunătoare, specifică lui.
În afara acestor elemente, nu există un atribut definitoriu care să certifice identitatea
zeului, totuși, considerăm că această atribuire este cea mai veridică.
Tipul I – Iuppiter Apulensis17. Este cel mai frecvent întâlnit tip, constând în
9 piese descoperite în cea mai mare parte
la Apulum, cu excepția unei piese de la
Potaissa18, dar care în opinia noastră, a
fost importată. Piesele încadrate în acest
tip reprezintă chipul lui Iuppiter, cu o barbă stufoasă aranjată în șuvițe și păr bogat
creț, care îi încadrează toată figura, pomeți
proeminenți și ochii larg deschiși; ocazional, zeul poartă o bentiță. Pot fi definite
4 subtipuri: Subtipul 1 (Fig. 3) este conFig. 3.20
19
stituit din 5 piese , care îl prezintă pe zeu

Fig. 5.22

Fig. 4.21

17

Băluță, Tipul Ia-c (Băluță, 1986, p. 35-36).
Cătinaș, 2007, p. 334, nr. 1, fig. 1a-b; Cătinaș, 2007a, p. 132, pl VII/1.
19
Băluță, 1981, pl. I/1, 4; Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 1, 2, 3, 4; Cătinaș, 2007, p. 334, nr. 1,
fig. 1a-b; Cătinaș, 2007a, p. 132, pl VII/1.
20
Antefix, Iuppiter (Cătinaș, 2007, p. 334, fig. 1a).
21
Antefix, Iuppiter (Ota, Totoianu, 2009, p. 622, pl. IV/1).
22
Antefix, Iuppiter (Băluță, 1981, pl. I/2).
18
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într-o atitudine naturală, fără bentiță pe
cap, cu gura mică și buzele groase.
Subtipul 2 (Fig. 4) divinitatea este redată
mai stilizat decât în cazul pieselor din subtipul precedent, ochii sunt mai alungiți, iar
barba este redată prin simple incizii, în
plus poartă o bentiță decorată cu doi butoni. Am inclus două exemplare în acest
subtip24.
Subtipul 3 (Fig. 5) este reprezentat, în
stadiul actual al cercetării, de o singură
piesă25, care îmbină înfățișarea subtipului
1 cu bentița întâlnită în subtipul 2.
Subtipul 4 (Fig. 6) conține tot un antefix26, care redă chipul zeului cu ochii mari
Fig. 6.23
migdalați, barba stufoasă; totuși părul lipsește în totalitate, fiind imposibil de stabilit dacă purta sau nu bentiță.

Fig. 8.28

Fig. 7.27

23

Antefix, Iuppiter (RömRum, 1969, pl. 101).
Băluță, 1981, pl. I/2; Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 5, 6.
25
Ota, Totoianu, 2009, p. 622, pl. IV/1.
26
Ferri, 1933, p. 352, fig. 478; RömRum, 1969, p. 242, G 71, pl. 101; Civiltà, 1970, p. 235, G
36; Miclea, Florescu, 1980, nr. 72; Băluță, 1981, pl. III/5; Băluță, Berciu, 1981, p. 95, nr. 31,
pl. I/6; Gramatopol, 2000, p. 190, il. 62.
27
Antefix, Iuppiter (Gramatopol, 2000, il. 60).
28
Antefix, Iuppiter (Miclea, Florescu, 1980, nr. 138).
24
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Tipul II – Iuppiter Napocensis29. Am identificat o singură piesă, descoperită
la Napoca (Fig. 7), care îl înfățișează pe Iuppiter într-un stil ușor diferit față de tipul
anterior30. Zeul are păr cârlionțat care îi încadrează fața ovală sub forma unui coronament semicircular și o barbă stufoasă redată prin incizii ondulate. Pe cap poartă o diademă înaltă, are ochii mari, sprâncenele stufoase și gura deschisă.
Tipul III – Iuppiter Potaissensis. Este format din antefixe descoperite numai
în jurul clădirii identificate ca principia din castrul de la Potaissa şi care, în vechime,
împodobeau, probabil, acoperișul acesteia (Fig. 8). Ele sunt în număr de 6 și reprezintă
un tip aparte în cadrul iconografiei lui Iuppiter, reprezentându-l pe zeu într-un mod
rudimentar, cu părul bogat redat prin incizii paralele, care îi încadrează fața, cu breton deasupra frunții și cu barbă bogată, delimitată drept, față de restul feței31. Arcadele proeminente, ochii înfățișați prin două orificii, nasul butucănos și gura mică sporesc imaginea de redare primitivă a zeului.
1.2. Bacchus
Zeul naturii, al petrecerilor zgomotoase și al vinului, Bacchus apare în
10 piese împărțite în 3 tipuri. Este reprezentat în ipostaza de adolescent, imberb,
cu părul pieptănat cu cărare pe mijloc, uneori fiind redat și cu coarne.
Tipul I – Bacchus din Corpadea32. Cu un singur antefix33, descoperit
în Corpadea (Fig. 9), în care zeul apare cu
părul lăsat să îi încadreze fața sub forma
unui coronament semicircular, împletit cu
frunze de viță de vie și strâns cu o cunună
de iederă. Are ochii mari, nasul fin și gura
mică cu buzele subțiri.
Fig. 9.35
Tipul II – Bacchus Apulensis34.
Zeul poartă o bentiță cu motive florale, iar de pe frunte îi ies două cornițe; nasul
este drept, iar ochii sunt expresivi cu irisul subliniat. Există o singură piesă din acest tip
(Fig. 10), descoperită în complexul cu terme, pe teritoriul Colonia Aurelia Apulensis36.
29

Băluță, Tipul V (Băluță, 1981, p. 36).
Ferri, 1933, p. 352, fig. 477; RömRum, 1969, p. 241, G 70; Civiltà, 1970, p. 235, G 35; Băluță,
1981, pl. II/4; Capodopere, 1995, p. 16, nr. 104; Gramatopol, 2000, p. 190, il. 60.
31
Jude, Pop, 1972, p. 35, nr. 1, pl. XXXIII/1; Miclea, Florescu, 1980, nr. 138; Bărbulescu, 1994,
pl. V/a; Cătinaș, 1997, p. 234, nr. 2, 3, 4 fig. 1/2, 3, 4; p. 236, nr. 8, 9, fig. 2/8, 9; Cătinaș, 2007,
p. 335, nr. 6, fig. 5/1; Cătinaș, 2007a, p. 148, pl. IX/1 (dreapta, stânga).
32
Băluță, Tipul IIb (Băluță, 1981, p. 36).
33
RömRum, 1969, p. 242, G 72, pl. 101; Civiltà, 1970, p. 235, G 37; Băluță, 1981, pl. I/5; Capodopere, 1995, p. 16, nr. 105; Gramatopol, 2000, p. 190, il. 61.
34
Băluță, Tipul III (Băluță, 1981, p. 36).
35
Antefix, Dionysos (RömRum, 1969, pl. 101).
36
Băluță, 1981, pl. I/3; Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 11, pl. II/3.
30
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Fig. 10.37

Fig. 11.38

40

Fig. 13.
Fig. 12.39
41
Tipul III – Bacchus Potaissensis . Cuprinde opt piese, caracterizate de simplitatea reprezentării părului divinității, doar schițat prin incizii orizontale paralele.
Părul este prins deasupra frunții cu o cunună de iederă, decorată cu motive florale.
Tipul este împărțit în trei subtipuri:
Subtipul 1: Bacchus are în plus două cornițe care îi apar în frunte; subtipul cuprinde
trei piese42 toate de la Potaissa (Fig. 11).
37

Antefix, Dionysos (Băluță, 1981, pl. I/3).
Antefix, Dionysos (Cătinaș, 2007, p. 337, fig. 2a).
39
Antefix, Dionysos (Băluță, 1981, pl. I/6).
40
Antefix, Dionysos (Miclea, Florescu, 1980, nr. 82).
41
Băluță, Tipul IIa, IV (Băluță, 1981, p. 36).
42
Bajusz, 1980, p. 393, nr. 1070; Jude, Pop, 1972, p. 35, nr. 2, pl. XXXIII/3; Miclea, Florescu,
1980, nr. 139; Cătinaș, 2007, p. 334, nr. 2, 3, 4; Cătinaș, 2007a, p. 132, 133.
38

396

Subtipul 2: zeul nu are coarne, dar are un coronament exterior format din cârlionți
(Fig. 12). Am atribuit trei piese acestui subtip, una de la Ulpia Traina Sarmizegetusa43
și două de la Apulum44.
Subtipul 3: zeul nu are coronament, nici cornițe, fiind înfățișat simplu cu părul pieptănat cu cărare pe mijloc și prins de cununa de iederă. Două piese identice aparțin acestui subtip, ambele descoperite la Apulum45 (Fig. 13).
1.3. Silenus
Bătrânul Silenus este documentat printr-un singur antefix, descoperit în așezarea civilă legată de castrul de la Jidova (Fig. 14)46. Este lipsit de păr, are fruntea ridată,
ochii mici, barbă lungă, gura mică și nasul strâmb. Am încadrat această piesă în Tipul
I – Silenus de la Jidova.

Fig. 14.47

Fig. 15.48

1.4. Faunus
Faunus apare într-un singur caz figurat în antefixe. Tipul I – Faunus Apulense,
îl prezintă pe zeu cu părul bogat din care ies două coarne încovoiate, barbă deasă redată prin incizii, ochii mari, nasul gros și gura mică. Deasupra figurii apare un personaj feminin cu părul pieptănat cu cărare pe mijloc. În acest tip am inclus o piesă descoperită în castrul legiunii a XIII-a Gemina (Fig. 15)49.
43

Bajusz, 2006, p. 337.
Băluță, 1981, pl. I/6; Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 7, 8.
45
RömRum, 1969, p. 241, G 69; Civiltà, 1970, p. 235, G 34; Miclea, Florescu, 1980, nr. 82;
Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 9, 10;
46
Tudor, 1938, p. 24, nr. 15, fig. 17; Tudor, 1978, p. 107, fig. 32/3; Miclea, Florescu, 1980, nr.
395.
47
Antefix, Silenus (© MNIR).
48
Antefix, Faunus (Moga, 2002, p. 257, fig. 6).
49
Moga, 2002, p. 257, nr. 4, fig. 6; Moga, 2004, p. 276, nr. 4, fig. 5.
44
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1.5. Boreas50
O apariție neobișnuită este cea a zeului Boreas, patronul vântului de Nord.
Acesta este redat cu părul vâlvoi și barbă, și cu gura deschisă suflând pale de vânt,
schițate prin linii subțiri, alăturate. Divinitatea apare în această ipostază în două
piese51 descoperite la Apulum (Fig. 16), ambele formând Tipul I – Boreas Apulensis.

Fig. 17.53

Fig. 16.52

1.6. Venus (?)
Identificarea Venerei, într-o piesă descoperită la Potaissa, este absolut ipotetică și se bazează mai mult pe similitudinile cu o statuetă a zeiței descoperită în aceeași
așezare (Fig. 17)54. Acesta are părul bogat, pieptănat cu cărare pe mijloc, așa că am integrat antefixul într-un viitor Tip I – Venus Potaissensis.
1.7. Medusa
Reprezentările Meduzei pe antefixe sunt foarte vechi, ele apărând încă din perioadă greacă în Sicilia55. Pentru Dacia am identificat 13 piese, descoperite la Apulum
și Berzobis, pe care le-am împărțit în două tipuri, separate în mai multe subtipuri.
Tipul I – Medusa Apulensis56, este format din piese găsite la Apulum, care
înfățișează divinitatea cu fața rotundă și părul bogat care îi încadrează tot capul. Sunt
împărțite în 4 subtipuri:
Subtipul 1: conține două piese identice (Fig. 18)57. Zeița are nasul drept și gros, gura
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Băluță, Tipul IX (Băluță, 1981, p. 37).
Băluță, 1981, pl. III/6; Băluță, Berciu, 1981, p. 94-95, nr. 29-30.
52
Antefix, Boreas (Băluță, 1981, pl. III/6).
53
Antefix, Venus (Miclea, Florescu, 1980, nr. 141).
54
Jude, Pop, 1972, p. 35, nr. 3, pl. XXXIII/2; Miclea, Florescu, 1980, nr. 141; Cătinaș, 2007, p.
335, nr. 7, fig. 5/2.
55
Gramatopol, 1991, p. 411.
56
Băluță, Tipul VII, IX, X, XIV (Băluță, 1981, p. 36-37).
51
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Fig. 18.58

Fig. 19.59

Fig. 21.61

Fig. 20.60

mică, ochii subțiri, părul vâlvoi, pomeții mari și două proeminențe în zona cărării pieptănăturii;
Subtipul 2: antefixele sunt de formă circulară și divinitatea are părul întins drept, pieptănat cu cărare pe mijloc, ochii ascuțiți, nasul gros și gura mică. Au fost găsite două
piese identice (Fig. 19)62;
Subtipul 3: divinitatea are părul pieptănat cu cărare pe mijloc, ochii marii, migdalați,
57

Ferri, 1933, p. 357, fig 479; RömRum, 1969 p. 242, G 72; Civiltà, 1970, p. 235, G 38; Miclea,
Florescu, 1981, nr. 84; Băluță, 1981, pl. IV; Băluță, Berciu, 1981, p. 95, nr. 32, pl. II, fig. 5;
Moga, 2002, p. 255, nr. 2, fig. 4; Moga, 2004, p. 276, nr. 2, fig. 3.
58
Antefix, Medusa (Moga, 2002, p. 256, fig. 4).
59
Antefix, Medusa (Miclea, Florescu, 1980, nr. 83).
60
Antefix, Medusa (Moga, 2002, p. 256, fig. 5).
61
Antefix, Medusa (Băluță, 1981, pl. II/6).
62
Miclea, Florescu, 1980, nr. 83; Băluță, 1981, pl. III/1; Băluță, Berciu, 1981, p. 94; nr. 28, pl
II/1; Moga, 2002, p. 255, nr. 1, fig. 3; Moga, 2004, p. 276, nr. 1, fig. 2.
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nasul gros și gura deschisă. Am documentat 4 piese identice (Fig. 20)63;
Subtipul 4: format dintr-un singur exemplar (Fig. 21)64, de formă semi-elipsoidală.
Medusa are fața perfect rotundă, înconjurată de un păr vâlvoi, ochii mari migdalați,
nasul gros și gura deschisă.
Tipul II – Medusa din Berzobis, este compus doar din piesele descoperite la
Berzobis, clar diferite tipologic de cele din tipul anterior. Ele sunt ușor alungite și o
înfățișează pe zeiță cu părul drept, pieptănat cu cărare pe mijloc și trăsături geometrice.
Am identificat două subtipuri:

Fig. 22.65

Fig. 23.66

Subtipul 1: divinitatea are chipul oval alungit, ochii mari, migdalați, pomeți proeminenți
și nasul triunghiular. Subtipul este reprezentat de un singur exemplar (Fig. 22)67;
Subtipul 2: este compus din trei piese fragmentare (Fig. 23)68 și o reprezintă pe zeiță
cu ochii mari, nasul subțire și gura larg deschisă.

2. Muritori
Ca frecvență, figurile de muritori sunt pe locul doi în reprezentările de pe antefixe. Sunt documentate 43 de piese, grupate în 5 tipuri, împărțite la rândul lor în mai
multe subtipuri. Se poate observa o predominanță a fețelor cu caractere feminine.
Tipul A – Figuri bucolice. Cuprinde patru piese descoperite la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (Fig. 24)69, care reprezintă personaje masculine cu un pronunțat aer pastoral. Sunt reprezentați cu părul pieptănat pe spate, redat prin incizii paralele, fața asimetrică și purtând un cioc foarte ascuțit, ducându-ne cu gândul la chipul lui Faunus
sau al satirilor.
63

Miclea, Florescu, 1980, nr. 73; Băluță, 1981, pl. III/2; Băluță, Berciu, 1981, p. 94, nr. 25, 26,
27; Moga, 2002, p. 256, nr. 3, fig. 5; Moga, 2004, p. 276, nr. 3, fig. 4.
64
Băluță 1981, pl. II/6; Băluță, Berciu, 1981, p. 94, nr. 24, pl II/7.
65
Antefix, Medusa (Nemeth, 1998, p. 230, fig. 2, p. 231, fig. 4/a).
66
Antefix, Medusa (Bozu, 2008, p. 188, fig. 120).
67
Nemeth, 1998, p. 227, fig. 2, 4/a.
68
Bozu, Rancu, 2005, p. 169, pl. XIV/ 1; Bozu, 2008, p. 49, nr. 120, 121.
69
Alicu et alii, 1979, p. 193, nr. 54, pl. CLVI/a (54); Roman, 2001, p. 195, nr. 1, 2, 3.
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Fig. 24.70
Fig. 25.71
Tipul B – Imagines Potaissenses. Cuprinde 5 exemplare (Fig. 25)72 găsite la
Potaissa. Înfățișează figuri feminine, care au părul pieptănat cu cărare pe mijloc, aranjat într-o coafură înaltă cu breton, ochii mici și rotunzi, arcadele proeminente, nasul
mare și buzele groase.
Tipul C – Figuri evocative. Se referă la toate reprezentările de figuri expresive:
masculine și feminine; este singurul tip mixt. Am identificat 14 piese pe care le-am împărțit în trei subtipuri:

Fig. 26.73

Fig. 27.74

Fig. 28.75

Subtipul 176 ne înfățișează figuri feminine cu fruntea îngustă semicirculară, părul pieptănat cu cărare pe mijloc, arcadele proeminente, ochii figurați prin două orificii, în care
erau plasate probabil pastă de sticlă colorată, nasul subțire și gura mică. Șase piese

70

Antefix, reprezentare masculină (Roman, 2001, p. 200, pl. III/3 a-c).
Antefix, reprezentare feminină (Cătinaș, 1997, p. 238, fig. 3/14).
72
Bajusz, 1980, p. 375, nr. 283, 542, 688; Bărbulescu, 1994, pl. V/a; Cătinaș 1997, p. 234,
nr. 5, 6, 7, 10, 14.
73
Antefix, reprezentare feminină (Cătinaș, 1997, p. 238, fig. 3/12).
74
Antefix, reprezentare feminină (Bondoc, Dincă, 2005, p. 45, nr. 35).
75
Antefix, reprezentare feminină (Nemeth, 1998, p. 229, fig. 1, p. 231, fig. 3/a).
76
Băluță, Tipul VIII (Băluță, 1981, p. 36).
71
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aparțin acestui subtip, două descoperite la Apulum77 și patru la Potaissa78 (Fig. 26).
Cel mai probabil au fost fabricate în prima localitate și importate în cea de-a doua.
Subtipul 2 cuprinde 7 antefixele descoperite la Romula (Fig. 27)79, foarte asemănătoare între ele, cu părul pieptănat pe spate, fața rotundă, ochii mari, nasul gros și buzele cărnoase. O singură piesă ar putea fi masculină, dar nu putem fi siguri.
Subtipul 3 este reprezentat de un singur antefix descoperit la Berzovia (Fig. 28)80.
Redă o figură feminină, cu părul bogat, pieptănat cu cărare pe mijloc, formând un
unghi ascuțit în vârful piesei, ochii migdalați, nasul triunghiular, pomeți proeminenți,
gura mică și bărbia bine conturată.

Fig. 29.81

Fig. 30.82

Fig. 31.83

Tipul D – Figuri tragice este cel mai comun tip de reprezentare al muritorilor.
Am identificat 18 piese care pot fi incluse în acest tip, pe care le-am împărțit în două
subtipuri, toate înfățișând personaje feminine. Subtipul 1 ne prezintă figuri cu părul
pieptănat cu cărare pe mijloc, arcadele proeminente, ochii mari, nasul gros, iar gura
închisă schițează o atitudine tragică. Acest subtip este împărțit la rândul lui în două
variante, distincte doar prin modalitatea de împodobire a părului și puțin prin forma
piesei. Astfel în Varianta a personajele își poartă părul simplu, pieptănat în șuvițe, fără
nici un accesoriu, caracteristică întâlnită în trei piese descoperite la Drobeta (Fig. 29)84.
În Varianta b85 ele apar purtând o bentiță deasupra frunții, trăsătură observată la 13
piese descoperite la Apulum (Fig. 30)86. Subtipul 2 nu este foarte diferit de cel anterior, piesele reprezentând chipuri tragice feminine, cu părul pieptănat cu cărare pe
77

Băluță 1981, pl. II/5; Băluță, Berciu, 1981, p. 94, nr. 22, 23.
Bărbulescu, 1994, pl. V/a; Cătinaș, 1997, p. 236, nr. 11, 12, 13, 15; Cătinaș, 2007a, p. 148,
pl. IX/2 (dreapta);
79
Tudor, 1931, p. 14, fig. 3; Tudor, 1937, p. 115, nr. 284, 290, fig. 49, 50; Bondoc, Dincă, 2005,
p. 45, 47, 48, 117, 119, 140.
80
Nemeth, 1998, p. 227, fig. 1, 3/a.
81
Antefix, reprezentare feminină (Miclea, Florescu, 1980, nr. 351).
82
Antefix, reprezentare feminină (Ciugudean, 2008, p. 607, fig. 6).
83
Antefix, reprezentare feminină (Ciugudean, 2008, p. 611, fig. 16).
84
Miclea, Florescu, 1980, nr. 351; Stângă, 1998, p. 85, pl. XXXII/5, 6.
85
Băluță, Tipul VIa-b (Băluță, 1981, p. 36).
86
Băluță, 1981, pl. II/3; Băluță, Berciu, 1981, p. 93, nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
Ciugudean, 2008, p. 607, 608.
78
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mijloc, purtând o bentiță și cu ochii mari, singura mare deosebire fiind gura larg deschisă, lucru întâlnit la două piese descoperite la Apulum (Fig. 31)87.
Tipul E – Figuri orientale88 cuprinde două antefixe (Fig. 32)89 descoperite la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Ele redau personaje masculine care au părul schițat prin
incizii subțiri, de jur împrejurul feței, ochii ascuțiți, sprâncenele unduite, nasul mare,
gura ascuțită și poartă ocazional o barbă subțire.

Fig. 32.90

Fig. 33.91

3. Animale
Reprezentările de animale în antefixe sunt foarte rare. În Dacia am reușit să
identificăm doar două piese care înfățișează capete de lei (Fig. 33)92. Ambele au fost
descoperite în castrul legiunii a XIII-a Gemina, de la Apulum, și sunt legate probabil
de un signum atribuit legiunii la înființare93, la fel ca în cazul legiunii a XX-a Valeria
Victrix de la Deva (prov. Britannia; azi, Chester, Marea Britanie), unde apar antefixe
decorate cu un mistreț, însemn al legiunii amintite94.
Odată cu cea de-a treia categorie încheiem acest studiu dedicat antefixelor descoperite pe teritoriul provincie Dacia. De remarcat este caracterul specific al pieselor
studiate, analogiile cu alte provincii fiind foarte limitate. În cea ce privește proveniența
pieselor putem afirma aproape cu certitudine că toate piese sunt produse în ateliere locale. Afirmație susținută de studiile chimice efectuate pe unele dintre ele95 dar și de
caracteristicile locale ale fiecărei așezări unde au fost descoperite. De departe se remarcă antefixele Apulense, care se regăsesc într-un număr însemnat în studiul nostru (48
de piese). După cum am afirmat și contextul descoperirilor este foarte variat: castre,
87

Ciugudean, 2008, p. 609, 611.
Băluță, Tipul XIIa-b (Băluță, 1981, p. 37).
89
Alicu, 1974-1975, p. 43, nr. 1, 2; Alicu et alii, 1979, p. 154, nr. 428, 429; Băluță, 1981, pl.
III/3, 4.
90
Antefix, reprezentare masculină (Alicu et alli, 1979, pl. CXLI/429).
91
Antefix, leu (Moga, 2002, p. 254, fig. 2).
92
Moga, 1999, p. 223, fig. 6; Moga, 2002, p. 254, fig. 2; Moga, 2004, p. 275, fig. 1.
93
Moga, 2002, p. 254.
94
Jones, 2003, p. 25, fig. III II. 1.
95
Băluță, Berciu, 1981, p. 91.
88
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așezări, villa rustica sau necropole. O datare mai strânsă a pieselor decât cea a secolelor
II‒III dHr nu poate fi realizată datorită contextelor neclare din punct de vedere cronologic în care au fost descoperite.
În consecință, lucrarea de față se dorește a fi o completare firească a studiului efectuat de C. L. Băluță în urmă cu aproape patru decenii.
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