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Nu se comercializeaz` separatPARALELA 45
Misterele din jurul daco-
ge]ilor sunt departe de
a \nceta s` ne uimeasc`
Istoricul de art` româno-francez Leonard VelcescuIstoricul de art` româno-francez Leonard VelcescuIstoricul de art` româno-francez Leonard VelcescuIstoricul de art` româno-francez Leonard VelcescuIstoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu
[i-a expus, la Timi[oara, cercet`rile privitoare la[i-a expus, la Timi[oara, cercet`rile privitoare la[i-a expus, la Timi[oara, cercet`rile privitoare la[i-a expus, la Timi[oara, cercet`rile privitoare la[i-a expus, la Timi[oara, cercet`rile privitoare la
statuile dacilor din inima Romei anticestatuile dacilor din inima Romei anticestatuile dacilor din inima Romei anticestatuile dacilor din inima Romei anticestatuile dacilor din inima Romei antice

De mai mul]i ani, istoricul de art` româno-francez dr. Leonard Velcescu (\n prezent,
cercet`tor CRHISM la Universitatea "Via Domitia" din Perpignan, Fran]a) se str`duie[te
s` readuc` \n aten]ia speciali[tilor [i publicului larg un fenomen cultural cu semnifica]ii
\nc` greu de evaluat: reprezent`rile statuare ale dacilor din Roma antic`. Realizate, \n marea
lor majoritate, \n deceniul care a urmat cuceririi Sarmizegetusei (106 d.Hr.) de c`tre legiunile

Romei, imaginile \n piatr` ale dacilor nu s-au
limitat la cunoscutele metope de pe Columna
lui Traian, ci au \mpodobit [i Forul lui Traian
din capitala imperial` (centrul politic al lumii
euro-mediteraneene vreme de aproape un
mileniu), impresionând prin dimensiunile lor,
rafinamentul execu]iei artistice, calitatea
materialului folosit, num`r [.a.m.d., dar mai ales
prin strania particularitate c` exponen]ii unui popor
cucerit dup` lupte grele au fost reprezenta]i de
\nving`torii lor \n posturi demne, majestuoase,
fapt f`r` precedent \n arta statuar` antic` \n raport
cu oricare alt adversar al Romei.

- Domnule Leonard Velcescu, v- Domnule Leonard Velcescu, v- Domnule Leonard Velcescu, v- Domnule Leonard Velcescu, v- Domnule Leonard Velcescu, v` propun s propun s propun s propun s propun s` clarific clarific clarific clarific clarific`m, pentrum, pentrum, pentrum, pentrum, pentru \nceput, contextul acestornceput, contextul acestornceput, contextul acestornceput, contextul acestornceput, contextul acestor
reprezentreprezentreprezentreprezentreprezent`ri statuare – ri statuare – ri statuare – ri statuare – ri statuare – [tiut fiind, pe de o parte, faptul ctiut fiind, pe de o parte, faptul ctiut fiind, pe de o parte, faptul ctiut fiind, pe de o parte, faptul ctiut fiind, pe de o parte, faptul c` arta imperial arta imperial arta imperial arta imperial arta imperial` juca,  juca,  juca,  juca,  juca, [i atunci, uni atunci, uni atunci, uni atunci, uni atunci, un
covârcovârcovârcovârcovâr[itor rol de formare a mesajului politic (de propaganditor rol de formare a mesajului politic (de propaganditor rol de formare a mesajului politic (de propaganditor rol de formare a mesajului politic (de propaganditor rol de formare a mesajului politic (de propagand`, cum s-ar spune ast, cum s-ar spune ast, cum s-ar spune ast, cum s-ar spune ast, cum s-ar spune ast`zi), iar pezi), iar pezi), iar pezi), iar pezi), iar pe
de alta, cde alta, cde alta, cde alta, cde alta, c` reprezentarea statuar reprezentarea statuar reprezentarea statuar reprezentarea statuar reprezentarea statuar` a dacilor a dacilor a dacilor a dacilor a dacilor \n Forul lui Traian, cel mai important span Forul lui Traian, cel mai important span Forul lui Traian, cel mai important span Forul lui Traian, cel mai important span Forul lui Traian, cel mai important spa]iuiuiuiuiu
public din capitala imperialpublic din capitala imperialpublic din capitala imperialpublic din capitala imperialpublic din capitala imperial` antic antic antic antic antic`, era imposibil, era imposibil, era imposibil, era imposibil, era imposibil` \n afara unei voinn afara unei voinn afara unei voinn afara unei voinn afara unei voin]e ferme a autorite ferme a autorite ferme a autorite ferme a autorite ferme a autorit`]iiiiiiiiii
politice a vremii.politice a vremii.politice a vremii.politice a vremii.politice a vremii.

- Într-adev`r, este un fapt total ie[it din comun ce s-a \ntâmplat la Roma \n perioada
domniei \mp`ratului Traian (98-117 d.Hr.). Imediat dup` cuceririle f`cute de romani in
Dacia (106 d.Hr.) Traian a ordonat s` se \nceap` realizarea, sub conducerea vestitului arhitect
Apolodor din Damasc, a celui mai mare mare [i mai majestuos For ce a existat vreodat`
\n Imperiul roman, ansamblu arhitectural inaugurat \n anul 112 d.Hr. Descoperirile arheologice
efectuate \n Forul lui Traian, precum [i reconstituirile realizate de speciali[ti italieni [i
americani au ar`tat c` pentru acest vast complex arhitectural au fost realizate dou` serii de
statui de daco-ge]i, diferite ca dimensiuni, care aveau un loc bine stabilit \n perimetrul
acestui For, la \n`l]ime, ca false cariatide, situate la nivelul aticelor porticurilor cur]ii interioare,
deasupra fiec`rei coloane de sus]inere a galeriilor acestor porticuri, precum [i la nivelul
fa]adei exterioare (partea sudic`) a Basilicii Ulpia. Statuile aveau dimensiunile de 2,68 m
(pentru cele de la nivelul porticurilor, \n marmur` alb`) [i 3,084 m (cele de pe fa]ada p`r]ii
de sud a cl`dirii Basilica Ulpia, \n marmur` colorat`
de tip pavonazzetto [i marmur` alb`). Tot pentru
acest For, \n afar` de aceste dou` serii de sculpturi
de geto-daci men]ionate mai sus a mai fost realizat`
[i o alta \n porfir ro[u-vi[iniu [i marmur` alb`, pentru
Porticus purpuretica, situat \n acest For, ansamblu
arhitectural men]ionat \n literatura antic`, neidentificat
\nc` \n ziua de azi.

- Câte reprezent- Câte reprezent- Câte reprezent- Câte reprezent- Câte reprezent`ri statuare ale dacilor apreciari statuare ale dacilor apreciari statuare ale dacilor apreciari statuare ale dacilor apreciari statuare ale dacilor aprecia]iiiii
ccccc` s-ar fi putut afla s-ar fi putut afla s-ar fi putut afla s-ar fi putut afla s-ar fi putut afla \n For, la vremea inaugurn For, la vremea inaugurn For, la vremea inaugurn For, la vremea inaugurn For, la vremea inaugur`riiriiriiriirii
sale sale sale sale sale [i câte au fost identificate pâni câte au fost identificate pâni câte au fost identificate pâni câte au fost identificate pâni câte au fost identificate pân` \n prezent ?n prezent ?n prezent ?n prezent ?n prezent ?
Care sunt caracteristicile principale ale lor?Care sunt caracteristicile principale ale lor?Care sunt caracteristicile principale ale lor?Care sunt caracteristicile principale ale lor?Care sunt caracteristicile principale ale lor?

- Cu aproxima]ie, num`rul acestor sculpturi
monumentale de geto-daci poate fi estimat cam \n
jur de o 100 de statui: cele din marmura alb`, de
2,68 m, ce erau situate la nivelul aticelor porticurilor
perimetului cur]ii interioare a Forului lui Traian,
cele din pavonazzetto [i marmur` alb` de pe fa]ada de sud a cl`dirii Basilica Ulpia, plus
cele din porfir ro[u-vi[iniu [i marmur` alb` care au facut parte din Porticus purpuretica.

Continuare \n pagina 6

Edi]ia 2012 a Festivalului European al Spectacolului [i alEdi]ia 2012 a Festivalului European al Spectacolului [i alEdi]ia 2012 a Festivalului European al Spectacolului [i alEdi]ia 2012 a Festivalului European al Spectacolului [i alEdi]ia 2012 a Festivalului European al Spectacolului [i al
Dramaturgiei Române[ti a debutat sâmb`t`, cu spectacolulDramaturgiei Române[ti a debutat sâmb`t`, cu spectacolulDramaturgiei Române[ti a debutat sâmb`t`, cu spectacolulDramaturgiei Române[ti a debutat sâmb`t`, cu spectacolulDramaturgiei Române[ti a debutat sâmb`t`, cu spectacolul
"The Theatre" al companiei cehe "Farm in the Cave""The Theatre" al companiei cehe "Farm in the Cave""The Theatre" al companiei cehe "Farm in the Cave""The Theatre" al companiei cehe "Farm in the Cave""The Theatre" al companiei cehe "Farm in the Cave"

Teatrul Na]ional "Mihai Eminescu" \i invit` pe timi[oreni s` celebreze artele spectacolului
sub cerul liber, al`turi de companii din ]`ri cu o puternic` tradi]ie \n teatrul de strad` precum
Polonia [i Spania. Reunind spectacole multidisciplinare (multimedia, circ, teatru-dans), mustind
de \ndr`zneal` [i deschise spre experimentul teatral, sec]iunea outdoor     a FEST-FDR 2012 FEST-FDR 2012 FEST-FDR 2012 FEST-FDR 2012 FEST-FDR 2012 (Festivalul
European al Spectacolului [i al Dramaturgiei Române[ti) va transforma Pia]a Victoriei [i parcul
din centrul ora[ului \n imense s`li de teatru, spa]ii de s`rb`toare dedicate comunit`]ii timi[orene.
Pentru a doua oar` la Timi[oara, dup` spectacolul eveniment al edi]iei trecute de festival, "Time
of Mothers", polonezii de la Osmego Dnia Osmego Dnia Osmego Dnia Osmego Dnia Osmego Dnia revin \n Pia]a Vitoriei cu un nou regal teatral, spectacolul
"ArcaArcaArcaArcaArca"..... Crea]ie colectiv` a arti[tilor care au scris istoria din perspectiva disiden]ei anticomuniste
prin teatru \n Polonia, "ArcaArcaArcaArcaArca"     ne aminte[te c` era marilor c`l`torii nu a apus. Refugia]i politic,
nomazi sau pelerini neobosi]i \n c`utarea t`râmului f`g`duin]ei, r`t`citorii acestui nou secol nu
\nceteaz` niciodat` s` viseze la c`ldura unui c`min, real sau spiritual, spa]iu \n care amintirile
prind via]`, templu [i loc al s`rb`torii, dansului [i bucuriei. Produc]ia va avea dou` reprezenta]ii
consecutive, astastastastast`zi,zi,zi,zi,zi, 8 mai8 mai8 mai8 mai8 mai [i mâine, 9 mai,  mâine, 9 mai,  mâine, 9 mai,  mâine, 9 mai,  mâine, 9 mai, de la ora 22. Vineri, 11 mai  Vineri, 11 mai  Vineri, 11 mai  Vineri, 11 mai  Vineri, 11 mai [i sâmbi sâmbi sâmbi sâmbi sâmb`ttttt`, 12 mai, 12 mai, 12 mai, 12 mai, 12 mai, de
la ora 22, va fi rândul spaniolilor de la Senza TempoSenza TempoSenza TempoSenza TempoSenza Tempo s` \mp`rt`[easc` propria viziune asupra
despre nomadismul urban \n secolul XXI. Folosind limbajul contemporan al teatrului-dans,
combinând elemente de circ [i art` video [i reunind o echip` multidisciplinar`, provenind din
contexte culturale [i lingvistice diferite (arti[ti din Spania, Germania, Brazilia, Fran]a), piesa
"A+ lucruri pe care nu A+ lucruri pe care nu A+ lucruri pe care nu A+ lucruri pe care nu A+ lucruri pe care nu ]i le-am spus niciodati le-am spus niciodati le-am spus niciodati le-am spus niciodati le-am spus niciodat`" vorbe[te despre libertatea utopic` a drumului,
despre acel no man's land dintre desprinderea de r`d`cini [i incertitudinea viitorului. "Vrem s`
vorbim despre iluzia libert`]ii, despre cei ce pornesc mereu pe alte c`r`ri \n c`utarea diversit`]ii
sau doar \ncercând s` fug` de propriul trecut; despre lumile ascunse \n interiorul sufletului
uman, lucruri despre care fiecare se fere[te s` vorbeasc`: despre paradisul, purgatoriul [i infernul
din`untru", dezv`luie regizoarea Inés Boza. Cu o important` experien]` \n spectacole outdoor
pline de culoare [i magie, compania Theatre FetaTheatre FetaTheatre FetaTheatre FetaTheatre Feta (Polonia) \i invit` pe timi[oreni la un picnic
\n parc. Spectacolul pe care polonezii \l vor prezenta joi, 10 mai joi, 10 mai joi, 10 mai joi, 10 mai joi, 10 mai, de la ora 18, \n Parcul Civic
(lâng` Sala 2 a Teatrului Na]ional),     recreeaz` umanitatea pornind de la metafora gastronomic`,
asezonat` cu imagini ale culturii pop [i metafizic` senzual`. Simplu [i extrem de viu, spectacolul
"BucBucBucBucBuc`tarii buclucatarii buclucatarii buclucatarii buclucatarii bucluca[i - Odiseea Gastronomici - Odiseea Gastronomici - Odiseea Gastronomici - Odiseea Gastronomici - Odiseea Gastronomic`"     e un spectacol savuros despre via]` [i Apocalips`.
Vineri 11 maiVineri 11 maiVineri 11 maiVineri 11 maiVineri 11 mai, tot de la     ora 18, compania va prezenta spectacolul "Firul AriadneiFirul AriadneiFirul AriadneiFirul AriadneiFirul Ariadnei",,,,, având titlul
\mprumutat de la o pictur` semnat` de artistul polonez Waldemar Marszalek. În interpretarea
celor de la FetaFetaFetaFetaFeta, firul Ariadnei devine un simbol al c`ut`rii continue a sensului vie]ii, care
permite de]in`torului s` hoin`reasc` \n siguran]` prin timp [i spa]iu.

Europa urc` pe scenele Timi[oarei

Modernitatea clasicit`]ii
versus Clasicitatea modernit`]ii

 Premiera de la Teatrul Na]ional "Mihai
Eminescu" Timi[oara, cu GaiGaiGaiGaiGai]ele ele ele ele ele de Alexandru
Kiri]escu, \n regia lui Ion-Ardeal Ieremia,
decorurile lui Mihai P`curar [i costumele Stelei
Verebceanu, precum [i Livada cuLivada cuLivada cuLivada cuLivada cu vivivivivi[ini ini ini ini ini de
A. P. Cehov, a[ezat` mai demult \n repertoriul
Teatrului Maghiar Csiky Gergely, \n regia
lui László Sándor [i scenografia lui Csík
György, acoper` aceste sintagme paradoxal
antinomice, \ns` \n corela]ii perfect adecvate
viziunilor regizorale [i performan]elor
interpretative ale celor dou` echipe de actori.

GaiGaiGaiGaiGai]ele ele ele ele ele e o produc]ie de succes prin

modalitatea cu totul relaxat` de a trata
grotescul [i macabrul, aducându-le \n zona
unui comic firesc [i accesibil publicului nu
foarte ini]iat dar [i pervertindu-le la condi]ia
unui pretext meditativ, ce permite extrapol`ri
\n zona politicului [i a moralei, \n care
personajele devin, mai mult decât ni[te
tipologii, a[a cum le gândise Kiri]escu, ni[te
simboluri ale unor valori, \n aceea[i m`sur`
consacrate dar inevitabil controversate pentru
publicul rafinat [i dedat la conexiuni [i
conota]ii.

Continuare \n pagina 8
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Urmare din pagina 1
Subliniem un fapt deosebit de important: marea majoritate

a acestor sculpturi au fost realizate de arti[ti oficiali romani
\n momentul când arta roman` se afla la apogeu, adic` calitatea
reprezent`rii figurii umane atinsese cel mai \nalt grad artistic.

- Exist` diferen]e semnificative \ntre aceste reprezent`ri- Exist` diferen]e semnificative \ntre aceste reprezent`ri- Exist` diferen]e semnificative \ntre aceste reprezent`ri- Exist` diferen]e semnificative \ntre aceste reprezent`ri- Exist` diferen]e semnificative \ntre aceste reprezent`ri
monumentale [i reprezent`rile dacilor de pe Columna luimonumentale [i reprezent`rile dacilor de pe Columna luimonumentale [i reprezent`rile dacilor de pe Columna luimonumentale [i reprezent`rile dacilor de pe Columna luimonumentale [i reprezent`rile dacilor de pe Columna lui
Traian? Diferen]ele consta-Traian? Diferen]ele consta-Traian? Diferen]ele consta-Traian? Diferen]ele consta-Traian? Diferen]ele consta-
tate ar putea sugera pre-tate ar putea sugera pre-tate ar putea sugera pre-tate ar putea sugera pre-tate ar putea sugera pre-
zum]ia c`, \n vreme ce pezum]ia c`, \n vreme ce pezum]ia c`, \n vreme ce pezum]ia c`, \n vreme ce pezum]ia c`, \n vreme ce pe
Column` sunt \nf`]i[ate cuColumn` sunt \nf`]i[ate cuColumn` sunt \nf`]i[ate cuColumn` sunt \nf`]i[ate cuColumn` sunt \nf`]i[ate cu
prec`dere personaje genericeprec`dere personaje genericeprec`dere personaje genericeprec`dere personaje genericeprec`dere personaje generice
ale evenimentelor din timpulale evenimentelor din timpulale evenimentelor din timpulale evenimentelor din timpulale evenimentelor din timpul
r`zboaielor daco-romane,r`zboaielor daco-romane,r`zboaielor daco-romane,r`zboaielor daco-romane,r`zboaielor daco-romane,
statuile din For corespundstatuile din For corespundstatuile din For corespundstatuile din For corespundstatuile din For corespund
unor personaje cu indi-unor personaje cu indi-unor personaje cu indi-unor personaje cu indi-unor personaje cu indi-
vidualitate concret`, even-vidualitate concret`, even-vidualitate concret`, even-vidualitate concret`, even-vidualitate concret`, even-
tual selectate din aristocra]iatual selectate din aristocra]iatual selectate din aristocra]iatual selectate din aristocra]iatual selectate din aristocra]ia
dac` a momentului?dac` a momentului?dac` a momentului?dac` a momentului?dac` a momentului?

- Compara]ii (\n sensul
de valoare artistic` [i icono-
grafic`) se pot face \ntre
figurile daco-ge]ilor "mo-
delate" pe metopele
Columnei lui Traian cu cele
ale statuilor de geto-daci:
marea calitate sculptural` [i
iconografic` caracterizeaz`
aceste opere, aceste reprezent`ri ale daco-ge]ilor; figurile
lor pot fi considerate ca fiind adev`rate portrete (\n sensul
de reprezentare ce red` afinit`]i evidente cu modelul sculptat)
ce particularizeaz` fiecare personaj de daco-get reprezentat
\n arta roman`. De asemenea, fizionomia lor aparte, natural`
[i demn`, caracterizeaz` aceste reprezent`ri. Studiat` cu mult`
aten]ie, toat` aceast` bogat` [i divers` iconografie a geto-
gacilor reprezentat` \n sculptura roman`, atât pe metopele
Columnei lui Traian, precum [i \n arta statuar`, se observ`
mai multe detalii importante: tr`s`turile figurilor tuturor
personajelor (b`rba]i, femei [i copii) au fost realizate cu un
mare profesionalism artistic de c`tre arti[tii romani. Fiecare
personaj a fost redat individualizat, fiecare figur` a fost restituit`
cât mai fidel posibil cu aceea a modelului (personajului) real.
Se poate afirma chiar c` toate tr`s`turile ce caracterizeaz`
chipul fiec`rui daco-get au fost transpuse \n mod minu]ios
\n piatr` [i se poate vorbi aici de adev`rate portrete. Perioada
respectiv` a domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) a marcat o
etap` foarte important` \n arta sculptural` roman`: marea
calitate artistic` [i iconografic` a portretului. Deci, aceste
portrete au fost desenate [i sculptate dup` viu, dup` modele
reale, adic` daci, sau prizonieri daci au servit ca studiu pentru
a fi reprezenta]i \n basoreliefurile Columnei lui Traian [i
pentru statuile Forului acestuia. Cum am spus mai \nainte,
toat` aceast` iconografie este de o \nalt` calitate artistic` [i
iconografic`, fiind de o mare importan]` pentru istoria artei
antice. Arti[tii romani au \n]eles [i, \n acela[i timp, au sim]it
c`, \nainte de a vedea, studia [i reda fizionomia fiec`rui personaj
(aspectul fizic exterior) trebuia observat, decriptat [i \n]eles
aspectul interior, psihic (momentul psihic) al fiec`rui ™model¤.
Aceste reprezent`ri iconografice ale daco-ge]ilor au permis
de a se \n]elege mai bine secretul valorii portretistice romane;
pentru fiecare reprezentare de fapt sunt dou` portrete redate,
un portret exterior, fizic, [i un portret interior, psihic, [i \n
acest fel suportul neânsufle]it al pietrei ce red` chipului
personajului cap`t` ™via]`¤ : aici const` secretul [i prestigiul
artei portretului [colii romane din timpul domniei lui Traian.
Despre portretul regelui Decebal, identificat \n arta statuar`,
se pot spune urmatoarele lucruri. Din num`rul impresionant
de statui de daci studiate, câteva sculpturi mi-au atras aten]ia
\n mod deosebit, pentru marea lor asem`nare \ntre ele, fiind
singurul personaj dac reprezentat \n sculptura statuar` roman`
de mai multe ori. Trei sculpturi monumentale de daci \n ronde-
bosse prezint` similitudini uimitoare cu figura lui Decebal
reprezentat` \n basoreliefurile Columnei lui Traian, [i \n mod
special cu cea din scena XXIV, confruntarea dacilor cu romanii
\n b`t`lia de la Tapae. Aceste statui de daci le-am propus ca
reprezentând aceia[i persoan`, ca fiind, probabil, regele
Decebal. Logic, arti[tii romani nu puteau s` reprezinte \n
sculptur` un dac oarecare, de mai multe ori, ci o persoan`
foarte important` din rândul lor. Aceste portrete de nobili

Misterele din jurul daco-ge]ilor
sunt departe de a \nceta s` ne uimeasc`
Istoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu [i-a expus, la Timi[oara,Istoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu [i-a expus, la Timi[oara,Istoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu [i-a expus, la Timi[oara,Istoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu [i-a expus, la Timi[oara,Istoricul de art` româno-francez Leonard Velcescu [i-a expus, la Timi[oara,
 cercet`rile privitoare la statuile dacilor din inima Romei antice cercet`rile privitoare la statuile dacilor din inima Romei antice cercet`rile privitoare la statuile dacilor din inima Romei antice cercet`rile privitoare la statuile dacilor din inima Romei antice cercet`rile privitoare la statuile dacilor din inima Romei antice

daci propuse ca reprezentând, de fapt, una [i aceea[i persoan`,
regele Decebal, se afl` la Roma, la Muzeul Vaticanului, sala
Braccio Nuovo, la Floren]a, Giardino di Boboli [i la Museo
dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

- De ce este atât de neobi[nuit` aceast` reprezentare a- De ce este atât de neobi[nuit` aceast` reprezentare a- De ce este atât de neobi[nuit` aceast` reprezentare a- De ce este atât de neobi[nuit` aceast` reprezentare a- De ce este atât de neobi[nuit` aceast` reprezentare a
dacilor \n Forul lui Traian ? Cum crede]i c` se poate explicadacilor \n Forul lui Traian ? Cum crede]i c` se poate explicadacilor \n Forul lui Traian ? Cum crede]i c` se poate explicadacilor \n Forul lui Traian ? Cum crede]i c` se poate explicadacilor \n Forul lui Traian ? Cum crede]i c` se poate explica
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- Cu ce scop au fost realizate aceste statui de
Daci, ™simpl`¤ propagand` politico-militar`? În
Forul lui Traian a fost realizat un adev`rat
™program¤ iconografic. Încercând de a justifica
num`rul impresionant al reprezent`rilor de daco-
ge]i, realizate de arti[tii romani pentru Forul lui
Traian, ideea poate fi avansat` c` aceste sculpturi
ar fi, un nobil ™omagiu¤ dedicat de c`tre romani
celui mai puternic adversar al lor. Mai multe
argumente au fost invocate pentru sus]inerea acestei
afirma]ii: respectul, chiar admira]ia, resim]it` de
Traian (probabil [i de al]i romani) \n ceea ce prive[te
r`zboinicii geto-daci, cum atest` de asemenea
num`rul important de legiuni romane compuse
numai din solda]i daci ce au f`cut parte din armata
Imperiului roman dup` cuceririle realizate \n Dacia
(106 d.Hr.), precum [i aurul dacilor, luat ca prad`
de r`zboi, care a contribuit \n mod esen]ial la
redresarea economic` a Imperiului roman. Acest

popor de r`zboinici ™redutabili¤, care a fost cu greu \nvins
de romani [i care a dat prin urmare atâ]ia militari de valoare
pentru legiunile Imperiului roman, nu putea fi ignorat de
iconografia antic` roman`. Dac` se adaug` acestui fapt [i
importanta prad` de r`zboi adus` de romani din Dacia,
incomensurabilele bog`]ii care au salvat \n mod practic Imperiul
roman de la dezastru economic, se \n]elege pentru ce Romanii
au fost atât de ™recunosc`tori¤ fa]` de cei pe care \i \nvinseser`.
Se poate deci considera c` \mp`ratul Traian a dedicat acest
monument important (Forul) de asemenea [i daco-ge]ilor,
reprezentându-i \n arta oficial` roman`, fiind un fapt cu totul
excep]ional. Daco-ge]ii au fost \nfrân]i dificil de romani \n
timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.), ei au pierdut o
parte din ]ara lor, din teritoriul Daciei, [i o cantitate \nsemnat`
din aurul [i agoniseala lor, luate de romani ca prad` de r`zboi,

dar cu toate aceste lucruri negative imaginea [i prestigiul
lor au r`mas intacte. {i aceast` reputa]ie pe drept meritat`
a fost chiar pus` \n valoare de cel mai puternic adversar al
dacilor, romanii [i Imperiul roman: dacii [i poporul dac au
fost onora]i \n arta sculptural`, imaginea lor demn` a fost
plasat` \n locul cel mai prestigios al lumii romane, \n inima
Romei, \n Forul lui Traian; [i aceast` imagine nobil` a poporului
daco-get, aceste reprezent`ri sculpturale de geto-daci (o bun`
parte din ele) au reu[it s` \nving` factorul distrug`tor al
Timpului [i s` ajung` pân` \n zilele noastre, fapt foarte
important [i de mare valoare pentru istoria reprezent`rilor
antice ale daco-ge]ilor \n arta roman` [i a culturii României.
Nici un alt popor subjugat de Roma nu a beneficiat de atât
de mult` aten]ie din partea arti[tilor plastici romani. Se poate
afirma c`, mai mult decât galii, germanii, par]ii, sau al]i
™barbari¤, daco-ge]ii au ocupat un loc privilegiat \n arta roman`
[i \n inima Romei, \n Forul lui Traian. Poporul daco-get a
fost, putem spune, glorificat \ntr-o manier` f`r` precedent

de c`tre romani.
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- Un alt monument
ce pune \nc` o dat` \n
valoare imaginea daco-
ge]ilor. Este vorba de
Arcul de triumf
(inaugurat \n anul 315
d.Hr.) al \mp`ratului
Constantin I cel Mare,
construit de Senatul
roman pentru come-
morarea victoriei lui
Constantin contra lui
Maxentius, la Podul
Milvius, \n anul 312
d.Hr. La fel ca [i pentru
Forul lui Traian, Arcul
de triumf a lui
Constantin (din Roma)
a fost \mpodobit cu
statui monumentale de

geto-daci, \n num`r de opt, ce au fost probabil luate din
majestuosul for a lui Traian. Ne punem pertinenta \ntrebare,
de ce ace[ti daco-ge]i au fost pu[i la loc de seama la nivelul
aticului acestui Arc triumfal a lui Constantin? Foarte
probabil ca solda]ii de origine daco-get` care au luptat \n
armata lui Constantin au avut un rol decisiv \n lupta de
la Podul Milvius, ce a permis lui Constantin s` \nving`
pe puternicul s`u rival Maxentius. A[a se poate da o
explica]ie pertinent`, de ce statuile daco-ge]ilor se afl`
\ntr-o postura de omagia]i pe Arcul lui Constantin, \n semn
de mare recunoa[tere a \mp`ratului roman. "Misterele"
\n jurul daco-ge]ilor sunt departe de a se termina [i de a
\nceta s` ne uimeasc`.
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- Aceste reprezent`ri sculpturale sunt de o mare
importan]` pentru patrimoniul cultural european [i românesc.
Basoreliefurile Columnei lui Traian, precum [i statuile daco-
ge]ilor reprezint` o mo[tenire cultural` de mare valoare
artistic` [i iconografic`, fiind m`rturii sculpturale antice
inestimabile. Aceste opere sculpturale trebuie studiate [i
puse \n valoare, ele reprezint` dovezi iconografice
inevaluabile ale predecesorilor poporului ce azi se nume[te
român. Sculptorii romani au reprezentat \n mod magistral
pe daco-ge]i, \n arta lor. Aspectul fizic [i cel psihic au fost
redate \ntr-un stil natural [i realist pentru fiecare personaj;
aceste portrete, de o mare calitate artistic` [i iconografic`,
caracterizeaz` nobila fizionomie a poporului daco-get.
Romanii nu realizaser` niciodat`, pân` la venirea la
conducerea Imperiului roman a lui Traian, \n arta lor un
num`r considerabil de reprezent`ri de ™barbari¤, iar aten]ia
aparte acordat` daco-ge]ilor este confirmat` datorit`
incontestabilelor m`rturii sculpturale ce \n continuare pot
fi admirate \n zilele noastre. Aceste studii iconografice au
ca rol de a situa mai bine aceste reprezent`ri de geto-daci,
realizate de arti[tii romani \n timpul domniei lui Traian,
de a sublinia importan]a acestor sculpturi [i de a fi studiate
la adev`rata lor valoare.

Aceste cercet`ri, aceste idei [i aceste ipoteze plauzibile
vor fi continuate, studiate [i analizate, \n jurul acestui subiect
deosebit de interesant [i important care va avansa [i va deschide
noi posibilit`]i [i noi perspective \n cunoa[terea istoriei artei
iconografice antice române[ti. Aceste valori sculpturale antice
ne apar]in nou` tuturor, [i este de dorit ca \mpreun`, noi
Românii, s` facem totul ca s` promov`m toate aceste valori
inestimabile, pentru interesul nostru comun, pentru interesul
nostru na]ional, pentru cultura [i identitatea noastr`, \n sensul
modest, moral [i [tiin]ific.
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