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ELEMENTE DE COLOANĂ ROMANE IDENTIFICATE
RECENT ÎN LOCALITATEA VEȚEL, JUD. HUNEDOARA
Marius Gheorghe Barbu*
* Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; barbumarius0216@yahoo.com
Abstract. In recent years, the archaeological research team of the Micia site, consisting of specialists from MCDR Deva and MNIR Bucharest, supported by the City Hall of Vețel, Hunedoara County, has started a program to raise awareness of the local community. In this sense,
by creating a small museum, in the cultural center of the commune or by organizing cultural
events and performances of reenactment, community members began to better understand the
cultural implications of the important archaeological site on the Mures Valley. An effect of
this policy was the signaling of numerous sculptural monuments, existing in the households of
the locals. Exciting in stone sources and developing a specific sculpture school, Micia evolved
into one of the important centers of stone processing in the province of Dacia. Due to the large
quantities of processed rocks, starting with the Middle Ages and continuing in the modern and
contemporary era, Micia has become an extensive source of looting. Along with the local nobles who appropriated numerous inscriptions and sculptures, used in the construction or beautification of mansions and churches, the other inhabitants looked for various lithic elements,
from simple chiseled blocks, to architectural elements or funerary monuments. This note aims
to bring to light a series of Roman colonnade elements (capitals, spindle fragments and bases)
identified in recent years in the households of Veţel locality in Hunedoara county.
Keywords: Roman Dacia, Micia, roman architecture, column, spoil.

1. Introducere
Grație poziției geo-strategice și comerciale, dar și datorită resurselor minerale și petrografice aflate în apropiere, Micia a prosperat, dezvoltându-se progresiv,
atât în plan militar cât și civil, până spre mijlocul secolului al III-lea devenind, pe de
o parte, una dintre cele mai importante garnizoane ale Daciei, iar pe de alta, un prosper pagus. Excelând în surse de piatră1 și dezvoltând o școală de sculptură specifică2,
Micia a evoluat în unul dintre centrele importante ale prelucrării pietrei din provincia
Dacia3. Acest aspect se reflectă și în planul descoperirilor arheologice, produsele specifice meșteșugurilor complementare prelucrării rocilor regăsindu-se într-un număr
impresionant, atât pe suprafața sitului Micia, cât și reutilizate în diverse construcții
1

Andrițoiu, 2003, p. 203-208; Barbu, 2013, p. 33-38; Barbu, Bărbat, 2017a, p. 75-115; Barbu,
Bărbat, 2017b, p. 190-126.
2
Țeposu-Marinescu, 1979, p. 71.
3
Bărbulescu, 1977, p. 232-238; Bărbulescu, 2003, p. 94.
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medievale, moderne și contemporane din localitățile învecinate4. Dacă până la începutul secolului al XVIII-lea, interesul pentru ruinele Miciei s-a manifestat, în primul
rând, prin spolierea sitului de monumente sculpturale și epigrafice, care să înfrumusețeze diverse curți și reședințe nobiliare, aflate în apropiere sau la distanțe apreciabile5,
odată cu implementarea unor mari proiecte care au afectat suprfețe considrabile din
așezarea, fortificația și necropolele antice, reutilizarea pietrelor (cu precădere a celor
fasonate) a atins cote foarte mari, clădirile Miciei fiind demantelate până la nivelul
fundațiilor, iar părți însemnate din sit dispărând de tot6.
De-a lungul timpului, a fost posibilă recuperarea unor monumente spoliate de
pe suprafața Miciei. În ultimii ani, echipa de cercetare arheologică a sitului Micia, formată din specialiști din cadrul MCDR Deva și MNIR București, sprijinită de către Primăria Comunei Vețel, jud. Hunedoara, a demarat un program de conștientizare a comunității locale. În acest sens, prin crearea unui mic punct muzeal, în cadrul căminului
cultural din centrul comunei sau prin organizarea de evenimente culturale și spectacole de reconstituire istorică, membrii comunității au început să înțeleagă mai bine
implicațiile culturale ale importantului sit arheologic, de pe Valea Mureșului. Un efect
al acestei politici l-a constituit semnalarea a numeroase monumente sculpturale, existente în gospodăriile localnicilor7. Printre acestea se numără și patru elemente de colană romane, piese ce fac obiectul acestui material.
Diverse elemente de coloană au fost identificate la Micia, în mai multe rânduri, fie izolat, fie ca făcând parte dintre descoperirile arheologice, făcute în timpul
cercetării mai multor edificii cu caracter public8, militar,9 funerar10 sau religios11. Analizând elementele arhitectonice romane, aflate în colecția muzeului din Deva, Alexandru BARNEA și Ion Petru ALBU identificau patru baze de coloană provenite cu certitudine de la Micia12, o a cincea fiind bănuită că ar avea aceeași origine13. În ceea ce
privește capitelurile, același studiu amintește șase piese aparținând ordinului corintic14,
alte două capiteluri, de această dată dorice, fiind enumerate ca având proveniență incertă15. Mihai BĂRBULESCU considera că acestea din urmă au șanse mari în a proveni
de la Micia16, afirmație pe deplin justificată, având în vedere faptul că Octavian FLOCA
amintea în 1953 descoperirea mai multor elemente de colonadă, printre care și două
4

Andrițoiu, 2006, p. 98; Tutilă, 2009, p. 43-44; Tutilă, Barbu, 2019, p. 289-299.
Andrițoiu, 2003, p. 183; Andrițoiu, 2006, p. 16.
6
Neigebaur, 1851, p. 52-64; Daicoviciu, 1931, p. 6; Marinescu et alii, 1979, p. 111; Andrițoiu,
2003, p. 184; Andrițoiu, 2006, p. 16; Bodó, 2020, p. 169; Barbu, Simion, 2020, p. 235-255.
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Barbu, 2020a, p. 393.
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Mărghitan, 1970, p. 582-590; Marinescu et alii, 1979, p. 105.
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Petculescu, 1983, p. 45-47.
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Barnea, Albu, 1973, p. 159.
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Daicoviciu, 1941 p. 123; Floca, 1953, p. 773-780; Alicu, 2004, p. 63-81.
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Barnea, Albu, 1973, p. 161.
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Barnea, Albu, 1973, p. 160.
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Barnea, Albu, 1973, p. 157-160.
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Barnea, Albu, 1973, p. 155-156.
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Bărbulescu, 2003, p. 97
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capiteluri dorice, în locul unde credea că se găsește templul zeului Jupiter Erapolitanus17. Piesele desdpre care vom discuta în contionuare vin să completeze studiul
din 1973, amintit anterior18.

2. Catalog
2.1. Bază de coloană
Piesa în cauză a fost semnalată în curtea domnului Avram BARBU, situată pe
strada Francisc Munteanu din localitatea Vețel (Fig. 1a). Ea a fost adusă la mijlocul
secolului al XX-lea din partea sud-estică a sitului Micia, fiind identificată în urma lucrărilor agricole în punctul La Hotar, zonă acoperită în prezent de către Centrala Electrică Mintia.

Fig. 1. Bază de coloană din travertin.
Baza, din travertin de bună calitate, cu aspectul materiei prime exploatate în
antichitate în zona Cărpiniș sau Geoagiu, se păstrează într-o stare bună, lipsindu-i însă
două dintre colțurile plintei. La fel ca majoritatea bazelor de coloană descoperite la
Micia19 și aceasta reprezintă un tip simplificat, asemănător unui capitel doric de tip
grecesc.
Piesa cu o înălțime totală de 29 cm este formată dintr-o plintă patrulateră, suprapusă de un element asemănător echinei dorice lise și un gât care susținea fusul coloanei (Fig. 1b). Plinta pătrată are latura de 57 cm și ocupă 10,5 cm din înălțimea bazei,
în timp ce următoarele elemente au înălțimea de câte 9 cm fiecare. Suprafața superioară, de formă circulară are diametrul de 51 cm, putând susține un fus cu diametru
considerabil, element ce indică o înălțime apreciabilă a colonadei din care făcea parte.
Artefactul a fost donat Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, în momentul
de față făcând parte din expoziția “Micia. Arc peste timp”, realizată în parteneriat cu
Primăria Comunei Vețel din județul Hunedoara.

17

Floca, 1953, p. 778-779.
Barnea, Albu, 1973, p. 155-172.
19
Barnea, Albu, 1973, p. 161.
18
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2.2. Bază de coloană de tip atic20
Baza de tip atic a fost descoperită în prima jumătate a secolului al XX-lea, în
zona de sud a Miciei, fiind adusă în gospodăria domnului Petru Nica, aflată pe strada
Bisericii din localitatea Vețel. În prezent, face parte din colecțiile MCDR Deva putând
fi văzută în cadrul expoziției amintite anterior (Fig. 2a).

Fig. 2. Bază de coloană de tip atic.
Elementul arhitectonic, confecționat din calcar oolitic, moale, asemănător celui
exploatat în zona Măgurii Călanului, în care pot fi observate numeroase cochilii de
moluște marine, se păstrează într-o stare relativ bună, lipsindu-i, însă trei dintre colțurile plintei și având fața superioară spartă de multiple lovituri, căpătate în perioada
contemporană21. Piesa are înălțimea de 28 cm, registrele constituente împărțind-o
într-un mod specific bazelor de coloană de tip atic, întâlnite în întreaga lume grecoromană22. Plinta patrulateră, cu latura de 53 cm este înaltă de 12 cm, în timp ce elementele bazei propriu-zise ocupă 16 cm. Torul inferior, proeminent și cu profil semicircular, este înalt de 5,6 cm și are diametrul de 53 cm, în timp ce scotia împreună cu
cele două fileturi unghiulare care o încadrează ocupă 6,2 cm din înălțimea piesei. Torul
superior, la rândul său, este înalt de 4 cm și are diametrul de 47 cm23 (Fig. 2b).
Analizând aspectul și proporțiile acestei baze de coloană, putem deduce faptul
că ea provine dintr-o colonadă elegantă și de dimensiuni apreciabile, fiind realizată ținându-se cont de canoanele arhitectonice ale vremii24 și de pricipiile emise de către
Vitruvius25.
2.3. Fragment de fus de coloană
Elementul arhitectonic din gresie locală reprezintă unul dintre cele două capete ale unui fus de coloană lis. Fragmentul se păstrează pe o lungime de 59 cm și a fost
20

Barbu, 2020a, p. 393-398.
Barbu, 2020a, p. 394.
22
Ginouvés, 1992, p. 72-73.
23
Barbu, 2020a, p. 393-398
24
Barbu, 2020a, p. 396.
25
Vitruvius, III/5.
21

464

Fig. 3. Fus de coloană din gresie.
identificat în curtea domnului Nicolae BRATE, amplasată pe strada Mihai Eminescu
a localității Vețel (Fig. 3a). Și această piesă arhitectonică a intrat în inventarele MCDR
Deva, făcând parte din expoziția amintită anterior.
Diametrul fusului are valori cuprinse între 28 și 30 cm, în timp ce partea terminală, înaltă de 11 cm are diametrul de 33 cm. În partea centrală a capătului piesei
a fost practicat un orificiu circular în două trepte, menit să asigure prinderea fusului
de baza sau capitelul alături de care alcătuia coloana. Diametrul găurii mari este de
12 cm, aceasta adâncindu-se 4,5 cm în corpul fusului, în timp ce partea centrală cu
diametrul de 4,5 cm mai coboară încă 3,5 cm.
Fragmentul descris pare să fi făcut parte dintr-o colonadă de mici dimensiuni,
aspectul materiei prime indicând o proveniență locală, acest tip de gresie găsindu-se din
abundență la nici 2 km sud față de sit, în dealurile care țin astăzi de localitatea Bretelin.
2.4. Capitel doric fragmentar26
Piesa, ce reprezintă un capitel de coloană fragmentar, aparținând ordinului
Doric "roman", a fost semnalată de către familia Bexa, din localitatea Vețel, ca fiind
adus în gospodăria proprie, în prima jumătate a secolului al XX-lea din locul numit
“Grădiște”, toponim utilizat pentru o zonă vastă, ce suprapune mare parte din situl
arheologic Micia. Datorită aspectului deosebit, capitelul fragmentar a fost prins în
beton cu baza mare în jos, jucând, timp de mai mulți zeci de ani, rolul de postament
adosat vechii fântâni a familiei (Fig. 4a), situate pe strada Francisc Munteanu.
Capitelul este sculptat dintr-un bloc de gresie densă și de foarte bună calitate.
Monumentul, cu o înălțime totală de 29 cm, are gâtul lis, înalt de 9 cm și cu
diame-trul de 42 cm. Trecerea spre echina se face printr-un listel lat de 1 cm, urmat
de torul înalt de 2,5 cm, decorat cu o alternanță de perle alungite și scurte (2‒4‒2 cm).
Echina este decorată cu ove adânc sculptate, late de câte 7 cm, despărțite de săgeți
orientate cu vârful în jos, înalte de 8 cm. Având în vedere că fragmentul păstrat redă
26

Barbu, 2020b, p. 156-159.
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Fig. 4. Capitel doric fragmentar.
10 astfel de ove și că el reprezintă puțin mai mult de jumătate din întrega piesă, putem
concluziona că întregul capitel ar fi avut 18‒19 astfel de elemente ornamentale. Abacul
patrulater de deasupra, gros de 9 cm, are colțurile sparte datorită refolosirii moderne,
însă trebuie să fi avut laturile de aproximativ 60 cm27 (Fig. 4b).
Raportându-ne la proporțiile enunțate de către Vitruvius, capitelul descris
mai sus pare să respecte canoanele ordinului Doric28, colonada căreia i-a aparținut
măsurând 3,5–4 m înălțime29. În ceea ce privește materia primă utilizată, ea pare să
provină din carierele aflate la sud de Micia, între satele Bretelin și Cârjiți.

3. Concluzii
Numeroasele elmente de coloană descoperite de-a lungul timpului la Micia
atestă aici dezvoltarea unei arhitecturi specifice centrelor urbane. Piesele prezentate
în articolul curent întregesc această imagine.
Dacă prima bază de coloană se încadrează în tipologia larg răspândită atât la
Micia, cât și în alte centre ale Daciei, baza atică face parte dintr-o categorie de piese
specifice arhitecturii greco-romane, mai rar întâlnite în provincia nord-dunăreană30.
Respectarea proporțiilor și principiilor descrise de către Vitruvius, atât în cazul bazei
atice30, cât și în cel al capitelului doric29, demonstrează că cel puțin o parte dintre edificiile construite la Micia respectau canoanele arhitecturii clasice.
Dacă fragmentul de fus de coloană face pare dintr-un ansamblu de dimensiuni
modeste, celelalte trei elemente arhitectonice indică prezența unor construcții care înălțau colonade de dimensiuni apreciabile, specifice clădirilor de interes public, cu valențe religioase ori administrative.
În ceea ce privește utilizarea unor materii prime atât de variate, este evidențiată paleta largă de roci disponibile pietrarilor micieni, bogăția și varietatea ridicată
a acestor resurse, într-o arie relativ restrânsă, jucând un rol important în dezvoltarea
meșteșugurilor conexe exploatării pietrei pe plan local.
27

Barbu, 2020b, p. 156-159.
Vitruvius, III/4; Ginouvés, 1992, p. 79-83.
29
Barbu, 2020b, p. 158.
30
Barbu, 2020a, p. 397.
28
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