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Mihai Bărbulescu, Arta romană la Potaissa, Bucureşti, Cluj-
Napoca, Editura Academiei Române, Editura Mega, 2015, 306 p. (445 
figuri). 
 

Cartea propusă spre recenzare este rodul 
unui efort intelectual susţinut al unuia dintre cei 
mai mari specialişti în arta şi religia romană pe 
care i-a dat cercetarea ştiinţifică românească. 
Profesorul Mihai Bărbulescu, membru 
corespondent al Academiei Române, prin stilul 
său de a scrie, este un demn urmaş al 
profesorului Hadrian Daicoviciu. Atunci când 
elaborezi o lucrare de istorie sau arheologie în 
paginile căreia se regăseşte un limbaj abstract, 
greoi, cu termeni de multe ori doar de specialişti 
înţeleşi, este dificil ca un profan să fie atras de o 
asemenea scriere. Cu toate acestea, autorul se 
desprinde cu multă uşurinţă de canoanele rigide 
ale unei asemenea lucrări şi reuşeşte să atragă prin stilul său publicul larg, 
iubitor de istorie şi arheologie. 

Cartea este alcătuită dintr-un Cuvânt înainte, cinci capitole şi o anexă cu 
fişele tehnice ale artefactelor analizate. 

În Cuvânt înainte, autorul explică metodologia folosită în redactarea 
acestei lucrări, menţionând că este o sinteză a ceea ce a însemnat creaţia 
artistică din centrul urban Potaissa şi nu o expunere exhaustivă, care să 
cuprindă toate operele de artă romană descoperite în acest sit. La fel ca 
profesorul clujean Alexandru Diaconescu (vezi cazul de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa şi Apulum1), deplânge atitudinea locuitorilor din Turda, care 
au contribuit la distrugerea castrului şi a oraşului antic, începând cu secolele 
XV-XVI, şi iniţierea unui „înfloritor” comerţ cu antichităţi. 

Primul capitol, Oraşul şi oamenii, este o reală mostră a originalităţii şi 
farmecului acestui autor. Nu poţi vorbi despre artă dacă nu cunoşti 
comunitatea care a creat-o. Astfel, suntem introduşi în atmosfera societăţii 
provinciale din Dacia, cu specială referire la cea care s-a dezvoltat la Potaissa. 
Ne vorbeşte despre existenţa unei localităţi rurale atestate de o bornă 
(milliarium) descoperită la Aiton (jud. Cluj), datată în anul 108. Odată cu 
reforma administrativă a lui Marcus Aurelius este adusă aici legiunea a V-a 
Macedonica în perioada 168-170, a cărei prezenţă a avut un rol hotărâtor în 
                                                 
1 Diaconescu 2004, p. 7. 
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dezvoltarea economică şi edilitară a acestui uicus Patauissensium, culminând cu 
obţinerea statutului de municipium, apoi de colonia în timpul împăratului 
Septimius Severus1. De asemenea, realizează un scurt excurs a ceea ce 
înseamnă viaţa urbană, cu instituţiile, elementele de urbanism şi clasele 
sociale. Apoi, indică rolul hotărâtor al armatei în dezvoltarea oraşului, care şi-
a pus amprenta pe construirea de drumuri, clădiri publice, dar şi pe înflorirea 
comerţului, deoarece soldaţii, prin remuneraţia lor consistentă, fiind plătiţi la 
timp, reuşeau să investească mari sume de bani atât în timpul serviciului 
militar, cât şi după lăsarea la vatră. 

Autorul face o serie de paralele cu privire la mai multe aspecte ale 
societăţii romane de pe cuprinsul Imperiului, pentru a ne face să înţelegem 
mai bine realităţile economice, sociale, demografice şi religioase. Aflăm, astfel, 
despre situaţia demografică a mai multor oraşe începând cu Roma, şi 
continuând cu Atena, Milet, Ephes, Pergam, Alexandria, Lugdunum, 
Carnuntum, Aquincum ş.a.m.d., întinderea sitului arheologic de la Potaissa, 
soldele militarilor, cosmopolitismul sugerat de diversitatea cultelor religioase 
aduse de colonişti şi soldaţi şi, cel mai important, despre valoarea pecuniară a 
unor opere de artă din epoca romană. 

În al doilea capitol, Domeniile artistice, avem de-a face cu o expunere largă 
a tot ceea ce este legat de domeniile de exprimare artistică, începând cu 
sculptura în piatră (statui în ronde-bosse cu caracter votiv, funerar şi decorativ; 
statui de mici dimensiuni, relieful votiv şi cel funerar), în bronz (statui şi 
statuete), artizanatul rafinat (opaiţe, fibule, aplici, elemente de mobilier, 
sfeşnice, piese diverse, podoabe), gliptica, coroplastica, culorile Potaissei şi 
decorul (de pe reliefurile funerare şi altarele votive, arhitectural). Cu toate că 
autorul a analizat numeroase artefacte în această lucrare, am ales să amintesc 
câteva pe care le consider de mare importanţă. 

În ceea ce priveşte sculptura în piatră, din categoria statuilor de cult 
sunt de menţionat capul lui Mithras, care aparţinea unei statui de mari 
dimensiuni, cel al lui Serapis şi reprezentarea unui Genius. Dintre statuile 
funerare se individualizează cea reprezentând o femeie ţinând de mână un 
copil. Alte reprezentări artistice de calitate sunt capetele lui Liber şi Libera, 
provenite de la un mic grup statuar din marmură. Din seria reliefurilor votive, 
amintesc imaginile lui Aesculapis şi a Hygiei, alături de Telesphorus, ale 
Cavalerului Trac şi ale lui Mithras ucigând taurul. Din categoria 
monumentelor funerare am ales să menţionez o placă din marmură, de bună 

                                                 
1 Ardevan 1998, p. 59; Petolescu 2000, p. 213-214. Recent, s-a avansat ipoteza că uicus a primit 
statutul de municipium în timpul lui Septimius Severus, iar aşezarea de tip canabae a obţinut 
direct statutul de colonia în timpul aceluiaşi împărat, cel mult înaintea anului 213 (Cîrjan 2010, 
p. 68). 
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calitate artistică, cu o lungime de aproape doi metri, cu imaginile lui Hercules 
şi Mercurius la extremităţi, care încadrează o tabula fără inscripţie. 

Cu privire la statuaria din bronz, alături de fragmente provenite de la 
statui imperiale, au fost descoperite o serie de statuete votive de o 
excepţională valoare artistică, produse ale atelierelor italice sau din Orient. 
Este centrul urban cu cel mai mare număr de exemplare de acest tip: Marte, 
Venus, Iupiter, Dionysos şi Serapis-Hades. Din categoria glipticii voi aminti 
geme cu imaginile lui Mercurius, Eros, Serapis, dar şi a unui capricorn. 
Coroplastica este dominată de reprezentările zeiţei dragostei, dar autorul 
vorbeşte şi despre semnificaţia unor căni antropomorfe folosite la libaţiile 
funerare. În subcapitolul numit sugestiv Culorile Potaissei, profesorul 
Bărbulescu, făcând o comparaţie cu monumentele pictate din Imperiu, 
propune o reconstituire a culorilor folosite în decorarea unui relief mithraic 
de la Potaissa. De asemenea, face o analiză a fragmentelor de frescă 
descoperite în termele castrului. Nu sunt uitate piesele de bronz lucrate în 
tehnica emailului. Interesante sunt şi expunerile despre semnificaţia 
simbolurilor funerare, dar şi despre elementele de decor arhitectural. 

În al treilea capitol, Artizani şi ateliere, autorul analizează aspecte care ţin 
de producţia monumentelor de piatră, a ceramicii (olărie şi coroplastică), a 
decoraţiunilor din stuc, şi a produselor din bronz folosite pentru 
vestimentaţie şi mobilier. De asemenea, vorbeşte despre arta picturii prezentă 
pe fragmentele de tencuială recuperate din termele castrului şi presupune 
existenţa unui atelier de lapicizi care se afla la poalele Dealului Zânelor, pe baza 
descoperirii în această zonă a unor monumente în curs de prelucrare. Materia 
primă folosită de meşterii pietrari este calcarul extras din carierele de la Cheile 
Turului şi Sănduleşti, localităţi aflate în apropiere de Turda. Este de părere că 
la Potaissa au fost produse doar piese mărunte, de uz cotidian, şi statuetele 
votive turnate plin, iar statuetele din bronz de calitate excepţională şi 
fragmentele de statui imperiale recuperate din principia castrului legionar sunt 
produse de import, provenite din Italia sau Orient. 

În al patrulea capitol, Arta romană la Potaissa, autorul formulează câteva 
concluzii cu privire la acest subiect, puse în concordanţă cu realităţile din arta 
Daciei romane. La fel ca în alte centre urbane, cea mai mare parte a clientelei 
nu este pretenţioasă şi acceptă produse ale lapicizilor realizate în serie. În plus, 
nu avem de-a face cu vreo moştenire artistică din perioada preromană. Deşi 
Potaissa este un important centru militar, nu s-a descoperit până acum o 
statuie sau monument cu portretul vreunui militar. În ceea ce priveşte calitatea 
artistică, autorul stabileşte că operele de artă de factură deosebită sunt de 
import, iar celelalte, produse aici, chiar dacă unele au un anumit nivel artistic, 
în mare măsură sunt kitsch-uri. 

Nu în ultimul rând, ia atitudine împotriva curentului dacoman care a 
infectat societatea românească încă de la începutul secolului XX şi continuă 
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să facă „victime” în zilele noastre, luând o amploare fără precedent. Este 
salutară intervenţia unei asemenea autorităţi ştiinţifice şi ar fi de bun augur ca 
şi alte voci să-i urmeze exemplul. 

Capitolul cinci, Soarta monumentelor de artă din Potaissa, este unul foarte 
interesant prin problematica atinsă. Profesorul Bărbulescu încearcă să 
depisteze cauzele distrugerii monumentelor de la Potaissa, modul în care a 
fost refolosit materialul de construcţie extras din castrul legiunii a V-a 
Macedonica şi oraşul roman, şi înfloritorul comerţ cu antichităţi. Este de 
părere că fortificaţia romană a fost supusă unui proces natural şi accentuat de 
ruinare pe parcursul secolelor VII-XIII, iar după acest interval de timp, din 
secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea, a suferit o amplă demolare 
realizată de localnici în scopul reutilizării pietrei şi cărămizilor ca materiale de 
construcţie, dar şi pentru recuperarea artefactelor în vederea valorificării pe 
piaţa de antichităţi. 

În paginile acestui capitol autorul reliefează rolul pozitiv (Kemény 
József, Téglás István), dar şi negativ (Botár Imre) al unor colecţionari de piese 
de patrimoniu roman din secolul al XIX-lea. 

Salvarea a numeroase mărturii ale patrimoniului mobil a început în anul 
1945, prin organizarea unui muzeu la iniţiativa Comisiunii Monumentelor 
Istorice care i-a desemnat pe I. I. Rusu şi I. Ţigăra să se ocupe de această 
instituţie de cultură. Totuşi, problema securităţii monumentelor nu s-a 
încheiat aici, autorul amintind de furtul a patru monumente sculpturale din 
colecţiile instituţiei muzeale, după anul 20001. 

La finalul lucrării a fost întocmită o Anexă care cuprinde fişele tehnice 
ale celor 159 piese analizate, care conţin date despre locul de descoperire şi 
cel de păstrare, dimensiuni, o scurtă descriere şi bibliografia aferentă fiecărui 
artefact discutat în carte. Anexa este urmată de Provenienţa ilustraţiilor şi 
Abrevieri. 

În concluzie, lucrarea este un adevărat model de abordare a studierii 
artei provinciale şi se constituie drept reper pentru editarea unor monografii 
similare pentru celelalte centre urbane ale provinciei Dacia. 

 
Radu OTA∗ 
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1 S-a furat şi din alte muzee: Sarmizegetusa şi Timişoara (cf. Diaconescu 2004, p. 7). 
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Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea 
românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830), Editura Mega, 
Cluj-Napoca, 2016, 515 p. + 3 p. nenumerotate. 
 

Datorată unor autori, cu deja foarte bine 
consolidate şi recunoscute cărţi de vizită atât în 
ţară, cât şi în afara ei, fiică şi tată, Anca Elisabeta 
Tatay şi Cornel Tatai-Baltă1, Xilogravura din cartea 
românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830) 
este o lucrare cu valenţe ştiinţifice, dar şi de 
instruire generală şi de delectare (îndeosebi 
estetică, prin raportare la cultura, literatura şi 
grafica de carte românească veche), apărută anul 
acesta la Editura Mega, din Cluj-Napoca. 

Lucrare elegantă, tipărită în condiţii 
grafice impecabile, extrem de maniabilă (la 
formatul obişnuit al unei cărţi de lectură, uşor de 
ţinut în mână şi de foiletat, catifelată, chiar, la 
atingere), cu coperţi cartonate (şi cromatică sobră), cartea se impune în mod 
evident atenţiei publice într-o manieră aparte, care se poate aprecia din start 
etalând (şi aici termenul e folosit în contrast cu sine), o remarcabilă modestie 
(atitudinală, comportamentală a autorilor, desigur, care reiese din ţinuta 
grafică deosebit de bine temperată a volumului, voit rezervată, neostentativă), 
deşi travaliul ştiinţific, mai ales sistemicitatea şi extensiunea cuprinsului său nu atât 
volumică, cât în sine, în conţinutul propriu-zis, orientat înspre exhaustivitate, pe care se 
                                                 
1 Pe ultimele 3 pagini nenumerotate ale volumului s-au tipărit CV-urile autorilor, cu 
fotografiile lor. Spicuind din cuprinsul acestor texte de prezentare, reamintim faptul că Anca 
Elisabeta Tatay (n. 1982) are 4 volume proprii publicate, ultimul, dinaintea celui recenzat 
acum (acesta realizat în colaborare), intitulat Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi: gravura de la 
Buda (1780-1830), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 500 pagini, aducându-i, în 2013, Premiul 
„George Bariţiu” al Academiei Române, precum şi peste 60 de studii ştiinţifice, publicate în 
ţară şi în afara ei, iar Cornel Tatai-Baltă (n. 1944), are peste 14 volume de autor tipărite şi mai 
mult de 120 studii de specialitate, apărute în ţară şi în străinătate, ceea ce reflectă o prodigioasă 
activitate de cercetare perpetuată, cu remarcabile rezultate şi deschideri înspre viitor (de 
vreme ce Anca Elisabeta Tatay are astfel de reuşite profesionale la o vârstă considerată 
deosebit de tânără în domeniul de cercetare abordat, în care prea puţini autori s-au putut 
afirma cu atâta forţă până la 30 de ani) în cadrul familiei menţionate şi nu numai, ci, în general, 
al istoriografiei româneşti. 
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NGB  - New German Biography. Bayerische Akademie der 

Wissenschaften. München. 
Niva  - Niva. Petrograd. 
NK - Numizmatikai Közlöny. Magyar numizmatikai társulat. 

Budapest. 
ODIL  - Ocean Development and International Law. Taylor & 

Francis. London. 
OK  - Orvostorteneti közlemények / Communicationes de 

historia artis medicinae. Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum. Budapest. 

Oltenia - Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 
Olteniei. Craiova. 

Pallas - Pallas. Revue d’études antiques. Université de Toulouse 
le Mirail. Toulouse. 

PG  - Political Geography. Elsevier. Amsterdam. 
Polar Geography  - Polar Geography. Taylor & Francis. London. 
Pontica - Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa. 
Porţile Cetăţii - Porţile Cetăţii. Sebeş. 
PR  - Polar Record. Cambridge University Press. Cambridge. 
PUM - Programm des evangelischen Unter-Gymnasium A. B. 

in Mühlbach. Sebeş. 
RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. 

Bistriţa. 
Revista istorică  - Revista istorică: dări de seamă, documente şi notiţe. 

Bucureşti (1925-1941). 
RGI  - Revista generală a învăţământului. Bucureşti. 
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RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia 
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIR  - Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională 
din Bucureşti. 

RJTP  - Regional’naja jekonomika: Teorija i praktika. Finansy i 
Kredit. Moskva. 

RMM-MIA - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente 
Istorice şi de Artă. Bucureşti. 

RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 
Bucureşti. 

RSM  - Rossija i sovremennyj mir. Institut nauchnoj informacii 
po obshhestvennym naukam Rossijskoj akademii nauk. 
Moskva. 

SAA - Studia Antiqua et Archaeologica. Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. 

SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice 
şi Filologice a RPR. Bucureşti. 

Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva. 

SCB  - Studii şi cercetări de bibliologie. Academia Română. 
Bucureşti. 

SCIM - Studii şi cercetări de istorie medie. Bucureşti. 
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti (din 1974, 

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie). 
SCJ  - Southern Communication Journal. Southern States 

Communication Association. Philadelphia. 
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică. Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti. 
SG  - Soziale Geschichte. Stiftung für Sozialgeschichte des 20. 

Jahrhunderts. Bremen. 
SGP  - Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Nauka. Moskva. 
Signs  - Signs. Journal of Women in Culture and Society. 

University of Chicago Press. Chicago. 
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de 

Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti. 
SMK - Somogyi Múzeumok Közleményei. A Somogyi Megyei 

Múzeumok. 
Societatea de mâine  - Societatea de mâine. Cluj (1924-1945). 
SPS  - Sovremennye proizvoditel’nye sily. Sovet po izucheniju 

proizvoditel’nyh sil, Ministerstvo jekonomicheskogo 
razvitija Rossijskoj Federacii i Rossijskoj akademii nauk. 
Moskva. 
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SRFJP  - Sever i rynok: formirovanie jekonomicheskogo 
porjadka. Institut ekonomicheskih problem im. G. P. 
Luzina. Apatity. 

SS  - Sovetskij Sever. Oblastnoy Komitet Narymskogo 
okruga KPSS. Kolpashevo. 

StComSibiu - Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul 
Brukenthal. Sibiu. 

StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. 
StRI  - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
SVS  - Supplément de la vie spirituelle. Le Edition de Cerf. 

Paris. 
SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de 

Tracologie. Bucureşti.  
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 

„Ioan Raica” Sebeş. 
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. 

Bucureşti. 
Történelmi Szemle  - Történelmi Szemle. Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 
Intézetének. Budapest. 

TP  - Telecommunications Policy. Elsevier. Amsterdam. 
Transilvania  - Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 

Sibiu. 
Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Ungarische Jahrbücher  - Ungarische Jahrbücher. Berlin. 
VCGU  - Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Cheljabinskij gosudarstvennyj universitet. Chelyabinsk. 
VIZ  - Voenno-istoricheskii zhurnal. Moskva. 
VKGU  - Vestnik Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 

Kazanskij (Privolzhskij) federal’nyj universitet. Kazan. 
VMZ  - Voenno-meditsinskii zhurnal. Moskva. 
VRJU  - Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta im. 

G. V. Plehanova. Rossijskij. Gosudarstvennyj universitet 
imeni G. V. Plehanova. Moskva. 

VSA  - Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo 
universiteta, serija: Gumanitarnye i Social’nye Nauki. 
Severnyj (Arkticheskij) federal’nyj universitet imeni M. V. 
Lomonosova. Arkhangelsk. 

VTP  - Voprosy teorii i praktiki. Izdatelskiy Dom Gramota. 
Tambov. 
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WI  - Die Welt des Islams. Internationale Zeitschrift für die 
Forschung des modernen Islams. Brill. 

WJC  - Western Journal of Communication. Western States 
Communication Association. Philadelphia. 

ZEKM  - Zhurnal eksperimental’noi i klinicheskoi meditsiny. 
Novosibirskii gosudarstvennyi meditsinskii universitet. 
Novosibirsk. 

ZfSL  - Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 
Gundelsheim. 
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