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Rezumat: În necropola romană din satul Maghereşti, punctul „Grui” (com. Săcelu, jud. Gorj)
s-a descoperit întâmplător, cu ani în urmă, un cap de statuie feminină, realizat din calcar de Vraţa, ce
poate fi încadrat în intervalul 150–250 p.Chr.
Cuvinte cheie: statuetă romană, calcar, necropolă, Maghereşti, com. Săcelu, jud. Gorj.

Pe teritoriul comunei Săcelu există un important sit arheologic aparţinând
epocii romane1, traversat de drumul ce lega valea Oltului de valea Jiului, prin
Bumbeşti–Jiu, şi ajungea la Sarmizegetusa2.
De-a lungul timpului, în acest areal arheologic s-au descoperit numeroase
mărturii şi le vom aminti doar pe cele ieşite la iveală în necropola romană,
identificată în satul Maghereşti, punctul „Grui”: monede, înscripţii, stele funerare,
coronamente de stelă, sarcofage, statui de piatră etc. 3, fiindcă au legătură cu statuia
care constituie obiectul acestei prezentări.
Unele dintre aceste mărturii s-au pierdut, iar altele, din fericire, se găsesc la
Muzeul Judeţean Gorj „Al. Ştefulescu” din Târgu Jiu sau la Muzeul Olteniei din
Craiova.
Ne vom referi în cele ce urmează la un cap de statuetă cioplit în piatră,
descoperit întâmplător cu mulţi ani în urmă „în castru” 4. Despre acest castru,
Dumitru Tudor preciza că se află în satul Hăieşti, punctul „Jidovii”, dar afirmaţia
sa nu a fost confirmată de cercetările arheologice efectuate de către Constantin
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1
Castru, aşezare, necropolă, bazine în aer liber cu ape tămăduitoare, carieră de piatră etc.,
vezi Tudor 1968, 305; Gherghe, Calotoiu 1976, 8; Petolescu, Gherghe, Calotoiu 1978, 34.
2
Tudor 1968, 305.
3
Tudor 1968, 232.
4
Sculptura a fost găsită de Mirela Anoaica din satul Hăieşti, com. Săcelu, în „casa bătrânească”
moştenită de la o femeie pe care a îngrijit-o. De la aceasta ştia că „piatra” a fost adusă din „castru”. Ulterior,
sculptura a fost donată domnului Nicolae Rotaru, directorul staţiunii balneare Săcelu şi care, cu amabilitate,
ne-a oferit informaţiile precizate mai sus şi ne-a permis publicarea piesei.
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Petolescu şi Petre Gherghe între anii 1976–1990, în colaborare cu Muzeul Judeţean
Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu5.
Capul de statuie este lucrat dintr-o rocă cochiliferă gen „calcar de Vraţa” şi
are înălţimea de 0,42 m, iar lăţimea (grosimea), în dreptul frunţii, de 0,21 m.
Sculptura redă un cap de femeie, aproximativ în mărime naturală, despre care
credem că face parte din categoria monumentelor funerare. Deşi executată simplist,
dacă avem în vedere detaliile portretistice, lucrarea reuşeste să evidenţieze
trăsăturile specifice personajului pe care îl reprezintă. Femeia are părul tuns scurt,
mai mare spre creştet, cu breton şi o scurtă cărare la mijlocul frunţii, părul acoperă
urechile şi se termină pierdut la ceafă, sugerând un fel de „bordură”, lăsând
„impresia unei coafuri moderne”6. Faţa este prelungă, nasul drept, sprâncenele uşor
arcuite, ochii migdalaţi, pomeţii evidenţi, gura mică cu buze cărnoase şi bărbia
scurtă. Gâtul măsoară 0,14 m lungime şi asigură stabilitatea sculpturii.
O sculptură cu dimensiuni apropiate este capul zeului Apollo, care are
înălţimea de 40 cm şi a fost descoperit în perioada 2001–2002 în villa rustica de la
Rohrdorf, situată în aria localităţii antice Sumelocenna, în prezent Rottenburg, din
provincia Germania Superior, unde s-a găsit o galerie de divinităţi sculptate în
gresie locală, iniţial pictate, reprezentând pe Marte, Mercur, Diana, Minerva,
Venus şi Apollo7.
Nu ştim cum arăta soclul sculpturii, dacă a avut inscripţie şi ce conţinea, dar
sigur acesta era mai înalt, pentru a scoate în evidenţă statuia şi a atrage atenţia
trecătorilor. Susţinem aceasta pentru că în antichitate, după afirmaţia lui
Al. Stănescu, monumentul funerar era o preocupare importantă, era o modă, era o
dorinţă generală, deoarece se considera că el „asigura o cu totul altă nemurire, o
imortalitate terestră datorată memoriei semenilor”. Era „o formă postumă de
prezentare a propriei imagini celorlalţi (...) şi pe care dorea să o transmită
posterităţii”8. Desigur, se pleca de la premisa că „faptele asigură imortalitatea
celestă”, pe când statuia, monumentul „îi asigură imortalitatea terestră”9 şi
„păstrează chipul celui dispărut dintre cei vii”10.
Deşi o asemenea lucrare trebuia să fie impunătoare şi reprezentativă11,
sculptura în discuţie reprezintă un cap de femeie căruia îi lipsesc unele detalii,
specifice unui artist consacrat. Plecând de la această observaţie, presupunem că cel
care a executat lucrarea era un lapicid poate mai puţin pretenţios sau cel care a
comandat-o nu era foarte preocupat de detaliile execuţiei.
5

Vezi şi Aniţei et alii 1992, 148.
Pentru maniera de descriere, vezi Floca, Wolski 1973, 42.
7
Trumm 2005, 287, fig. 362, dreapta.
8
Stănescu 2003, 97.
9
Stănescu 2003, 101.
10
Stănescu 2003, 106.
11
Excludem ideea că sculptura la care facem referire putea fi ataşată la o statuie executată
anterior, prin amplasarea capului, situaţie întâlnită în cazul statuilor din marmură descoperite în
necropola aşezării romane de la Ostia, Italia. Vezi fig. 2 (foto P. Gherghe).
6
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În acest context, bănuim că, pentru lucrările executate de asemenea sculptori,
materia primă era reprezentată de roci de calitate inferioară, mai puţin rezistente
(roci spongioase, calcare şi marne grezoase, gresie microconglomeratică etc.),
găsite adesea în zonă12 sau aduse de la sud de Dunăre, cum este cazul calcarului de
Vraţa. Aceste sculpturi aveau, în majoritate, dimensiuni reduse, fiind probabil
comandate de persoane cu posibilităţi financiare modeste.
În cazul nostru, atelierul meşterului se putea afla într-o aşezare mai mult sau
mai puţin apropiată de Săcelu, dar recunoscută pentru atelierele de sculptură. În
acest sens, amintim centrele de la Drobeta–Turnu Severin şi Romula–Reşca,
considerate de specialişti ca făcând parte din „zona etno-culturală 2”13. Nu
excludem nici varianta ca sculptura să fi fost executată la sud de Dunăre, poate în
centrul de la Oescus (dacă avem în vedere materia primă), situat în faţa celui de la
Sucidava, centru despre care se ştie că în epoca romană a avut intense legături
comerciale cu zona nord-dunăreană14.
În acest context, ne este foarte greu să precizăm locul în care a fost executată
sculptura descoperită la Săcelu, dar înclinăm să credem că ea provine de la Oescus,
unde probabil lucrau şi meşteri pietrari veniţi din Asia Mică, această provenienţă
putând explica, poate, trăsăturile asiatice ale feţei, sugerând totodată şi menţinerea
legăturilor comunităţilor de credincioşi din Dacia cu altele similare din zona lor de
provenienţă (Asia Minor)15.
Sculptura la care facem referire aparţine epocii romane şi ne reţine atenţia
din punct de vedere artistic prin schematismul cu care a fost cioplită, reprezentând
o modă în secolul al III-lea16, dar ea se impune prin mesajul pe care ni-l transmite
în legătură cu viaţa spirituală a acestei perioade.
Despre necropola romană de la Maghereşti, punctul „Grui”, com. Săcelu,
Dumitru Tudor ne informează că aici s-au mai descoperit: o bază de stelă funerară,
partea superioară a altei stele, un coronament de marmură cu doi lei funerari, un leu
rupt de la un coronament de stelă funerară, o statuetă de piatră17. De asemenea, într-un
raport din 1907, Grigore Tocilescu preciza că la „Jidova” (azi „Jidovii”) s-au găsit
„monede romane , resturi de băi, pietre sculptate şi trei statui din piatră”18.
12
O asemenea carieră de extracţie a rocilor de tip gresie microconglomeratică, folosită în
contrucţii, dar şi pentru lucrări funerare, a fost cercetată la Săcelu–Băi, în punctul „Buha”, începând
din anul 1987, de către P. Gherghe şi Gh. Calotoiu (vezi Aniţei et alii 1992, 154). În anul 1982, tot în
necropola de la „Grui”, a fost descoperită o stelă funerară, executată dintr-un material relativ moale,
care se desfăcea în plăci şi era susţinută, la mormânt, în poziţie verticală, de patru blocuri de
dimensiuni mari, executate din acelaşi material procurat pe plan local. Se păstrează la Muzeul
judeţean „Al. Ştefulescu” din Târgu Jiu şi a fost publicată de C.C. Petolescu (Petolescu 1982, 120–
121; Petolescu 1983, 367, nr. crt.102).
13
Diaconescu 2005, 435.
14
La Sucidava (Celei–Corabia, jud. Olt) s-au descoperit atât sculpturi lucrate din calcar de
Vraţa, cât şi numeroase blocuri din aceeaşi rocă în zidurile cetăţii.
15
Diaconescu 2005, 442–443.
16
Covacef 2002, 319.
17
Tudor 1968, 227.
18
Dosar Muzeul Naţional de Antichităţi, 1907, p. 37 (apud Tudor 1968, 227).
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Fig. 1. Maghereşti, punctul „Grui”, com. Săcelu, jud. Gorj. Cap de statuie feminină:
1–2. vedere din faţă; 3. vedere din spate; 4. profil.
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Fig. 2. Ostia. Necropola aşezării romane. Statuie din marmură căreia i se ataşa capul.
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Referitor la locul de descoperire a sculpturii la care am făcut referire, ne
exprimăm convingerea că aceasta a fost recuperată, cu mulţi ani în urmă19, tot din
necropola romană situată în satul Maghereşti, punctul „Grui”, şi nu din presupusul
castru din Hăieşti, punctul „Jidovii”20, de care necropola romană se delimitează
topografic doar prin drumul comunal21. Această sculptură ar fi, dacă avem în
vedere informaţiile lui Grigore Tocilescu, a patra descoperită la Săcelu, iar, după
spusele lui Dumitru Tudor, a doua.
Cronologic, capul de statuie romană, ce reprezintă o femeie cu faţa prelungă
şi „părul tăiat scurt”, în vârstă de circa 40–45 de ani, aparţine secolelor II–
III p.Chr., mai precis sfârşitului secolului al II-lea şi începutului secolului al III-lea22.
Totodată, dacă avem în vedere faptul că „ prima jumătate a secolului al III-lea a
constituit apogeul civilizaţiei romane în Dacia, (iar) comenzile de statui funerare
sau votive au devenit frecvente”23, chiar şi schematic realizate, putem aprecia că
lucrarea aparţine din punct de vedere cronologic perioadei cuprinse între anii 150–
250 p.Chr. şi este contemporană cu necropola.
HEAD OF A ROMAN STATUE FOUND AT SĂCELU, GORJ COUNTY
ABSTRACT
In the Roman necropolis at Maghereşti “Grui” (commune Săcelu, Gorj County), years ago, it
was found by chance, the head of a female figurine, made of Vratza limestone, dating from IInd–IIIrd
centuries A.D.
Key-words: Roman statuette, limestone, necropolis, Maghereşti – Săcelu, Gorj County.
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LIST OF CAPTIONS
Fig. 1. Maghereşti “Grui” – Săcelu, Gorj County. Head of a statuette: 1–2. front view; 3. rear
view; 4. profile.
Fig. 2. Ostia. The Roman necropolis. Marble statue with interchangeable head.
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