
Dacii in sculptura romana 
 

Pentru cei ce vor să cumpere această carte şi să ia legătura cu mine, le pun la 
dispoziţie mailul meu: velcescu66@yahoo.fr

Velcescu Leonard, nascut la Pitesti ; din anul 1984 locuiesc în Franta. Studii 
superioare in istoria artei si arheologie facute la Sorbona si Ecole Pratique des 
Hautes Etudes – Paris, unde am obtinut o teza de doctorat in anul 2000 cu titlul 
Dacii in sculptura romana. Studiu de iconografie antica. Pasiunea mea pentru 
arta m-a condus la cercetari aprofundate in acest domeniu. 

Aceasta lucrare reprezinta o munca de peste 15 ani de studii si cercetari despre 
iconografia Dacilor : statui monumentale de Daci, comparatii între aceste statui 
si basoreliefurile Columnei lui Traian (Roma), comparatii intre reprezentarile 
de Daci cu statui de Celti (Gali), de Germani, si de popoare germanice in 
general.  

Aceste statui de Daci au fost realizate de romani in perioada domniei 
imparatului Traian (98-117 d.Hr.). O mare parte din aceste opere ce reprezintă 
Daci au fost realizate în urma razboaielor dintre Romani si Daci (între 101 et 
106 d.Hr.) pentru a fi plasate în Forul lui Traian, la Roma.  

După cum arată reconstituirile efectuate ale Forului lui Traian statuile de Daci 
erau situate la înălţime, deasupra fiecărei coloane de susţinere a galeriilor 
porticurilor şi a faţadei de la Basilica Ulpia, sub forma de false cariatide.  

Dupa parerea mea se poate evalua numarul aproximativ al acestor statui 
"cariatide" : intre 91 si 100 de statui de Daci, în Forul lui Traian, unde se 
presupune amplasamentul lor exact, la nivelul aticelor. Exista si o alta categorie 
de statui de Daci care nu intra tot in categoria statuilor discutate mai sus, si nu 
se stie exact locul ocupat in Forul lui Traian. Pot fi considerate, pur si 
simplu, ca nefacind parte din Forul lui Traian si perioada domniei acestuia. 

Studiul pe care-l expun în această lucrare este structurat în două părţi şi 
constitue rezultatul mai multor ani de cercetare despre reprezentările 
iconografice de "Barbari" (Daci) în arta romană. Am crezut necesar de a 
întreprindre o cercetare sistematică a acestor reprezentări iconografice, precum 
şi o analiză a caracteristicilor lor, în fine pentru a distinge mai bine trăsăturile 
care diferenţiază reprezentările Dacilor în raport cu ceilalţii "Barbari" (Celţi, 
Germani, Traco- Frigieni). În acest scop, am considerat indispensabil o 
introducere despre semnificaţia generală a termenului de Barbar folosit de 
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Romani, precum şi referitor la tipologia "Barbarului", aşa cum reiese din textele 
literare antice. În modul acesta s-a ajuns a fi descris contextul general în care 
aceste sculpturi de Daci au fost realizate. 

Un inventar care să cuprindă aproape toate statuile cunoscute de Daci se 
impunea. Această teză de doctorat prezintă statuile cele mai reprezentative din 
numărul pe care l-am putut inventaria. Le-am descris şi comparat.  

Ilustraţii bune sînt date de statuile sau scenele sculptate reprezentînd regele 
Decebal, vasul de la Blain (Franţa), stela de la Philippi (Macedonia), Columna 
lui Traian (Roma), bustul de la Vatican, bustul din Muzeul Ermitajului, statuia 
din Grădina Boboli (Florenţa), capul din Muzeul de la Sta Maria del Fiore 
(Florenţa) : acestea sînt singurele reprezentări ale unui "Barbar" (Dac) care pot 
fi în mod clar "identifiabile". Plecînd de la aceste reprezentări ale aceluiaşi 
personaj putem începe să definim tipul de "Barbar" dac, de a-i schiţa ca să 
spunem asa "portretul-robot".  

  

Reprezentările Dacilor pe Columna lui Traian la Roma intră şi ele în această 
categorie, arătînd în mod clar trăsăturile caracteristice ale acestor "Barbari" 
(figuri, arme, veşminte), iar observaţia ne ajută în cercetarea noastră pentru a 
identifica alte reprezentări iconografice de Daci.  

De asemenea am încercat de a răspunde problemei puse de statuile de Daci 
găsite în Forul lui Traian la Roma.  

Dimensiunile destul de variate ale acestor reprezentări pun în evidenţă, într-
adevăr, problema rolului lor estetic în acest Forum. Precum şi, am entreprins un 
studiu sistematic al dimensiunile existente în literatura de specialitate pentru 
aceste statui şi am discutat de fiabilitatea acestor măsuri. Acest lucru ne-a 
permis de a le clasa în funcţie de înălţimile lor, şi de a dezbate funcţia lor în 
Forul lui Traian. 

În afară de problema identificării şi a provenienţei lor, aceste sculpturi de Daci 
fac să apară şi alte întrebări care cer un răspuns din partea specialiştilor în 
domeniu. Mai întîi, cum ar putea fi explicat acest număr impresionant de statui, 
"dedicate" de Romani unui popor învins (stăpînit). Să fie acest gest grandios un 
"omagiu" adus de cuceritori unui popor de războinici ? Iată o altă întrebare la 
care am tentat de a răspunde, explicînd care ar fi putut să fie atitudinea 
Romanilor în privinţa popoarelor pe care ei le stăpîniseră.  



Am încheiat această lucrare print-un catalog, reunire a tuturor fragmentelor şi 
statuilor de Daci cunoscute pînă în ziua de azi, cu, pentru fiecare statuie, 
imagini de ansamblu şi detalii. Printre fragmentele care figurează în acest 
catalog, anumite (care provin din rezervele Forului lui Traian) nu au fost pînă 
acum niciodată publicate.  

Studiul care urmează este compus din unsprezece părţi, fiecare aducînd un 
răspuns la întrebările care ne-am propus. 

Am încercat în această teză să dăm o viziune de ansamblu în ceea ce priveşte 
reprezentările iconografice ale Dacilor în Antichitate. După ce a fost definit 
contextul istoric în care conceptul de "Barbar" a apărut în lumea romană, ne-am 
interesat la "définiţia" tipului de "Barbar" în general, şi al "Barbarului" dac în 
particular. Pentru acest scop, ne-am folosit de descrierile literare şi artistice 
antice existente. 

Punctul de plecare în demersul nostru de a defini "portretul-robot" al 
"Barbarului" dac sînt reprezentările atestate pe care le avem despre aceşti 
"Barbari". Este vorba îndeosebi, cum l-am subliniat, "scenele" sculptate ale 
Columnei lui Traian şi basoreliefurile monumentului Tropaeum Traiani de la 
Adamclisi. 

Dintre sculpturile studiate în această lucrare, cele care reprezintă regele dac 
Decebal ocupă un loc foarte important. Acest lucru este pus în evidenţă avînd 
în vedere nu numai caracterul aproape cert al identificării lor, ci şi al 
"unicităţii" lor : este singura dată cînd un acelaş personaj "Barbar" (Dac) se 
găseşte reprezentat de mai multe ori în sculptura (statuară) antică. 

Studiul comparativ al busturilor regelui Decebal a fost abordat în trecut de 
numeroşi autori, ale căror opinii noi le-am prezentat şi discutat. În timp ce, 
această metodă nu fusese, după cunoştinţele noastre, niciodată aplicată la 
sculptura statuară privind regele dac, noi am realizat-o în această lucrare. 

Problema restaurării sculpturilor a fost de asemenea abordată. Astfel sculpturile 
de Daci din Muzeul Luvrului au reţinut atenţia noastră deoarece ele prezintă 
părţi restaurate. Într-adevăr, ele au fost ocazia unei discuţii asupra temei 
antichitate/modernitate a unei sculpturi, ca şi despre restaurare/reconstituire.  

În fine, am crezut de cuviinţă că este important de a întreprinde, în ultimul 
capitol al acestei cărţi, un studiu detaliat al principalelor materiale utilizate 
pentru sculpturile de Daci. Această cercetare este justificată datorită 
importanţei din ce în ce mai mare acordată informaţilor furnizate de geologie şi 



ştiinţele exacte pentru istoria artei. A cunoaşte natura şi caracteristicile 
materialului folosit pentru o sculptură dată permite nu numai identificarea ariei 
geografice a provenienţei acestei sculpturi, precum şi o mai bună alegere a 
materialelor care trebuiesc să fie întrebuinţate pentru restaurarea ei. De aceea 
am efectuat o analiză aprofundată şi ilustrată cu exemple, caracteristicilor 
principalelor materiale întrebuinţate în sculptura antică : compoziţia, textura, 
culoarea, duritatea, precum şi carierele de extragere, zăcămintele etc. 

Încheiem studiul nostru printr-un catalog, incluzînd majoritatea sculpturilor de 
Daci inventariate pînă în ziua de azi. Un astfel de catalog nu constituie, 
bineînţeles, decît un început. Ne propunem să continuăm această muncă de a 
identifica şi de a analiza alte reprezentări iconografice ale Dacilor. Aceste 
rezultate vor face obiectul unui Corpus. 

  

Marea calitate a sculpturilor din perioada lui Traian caracterizează aceste statui 
de Daci, realizate în momentul cînd arta "portretistică" romană se găsea în 
culmea ei, la apogeu, adică imaginea umană a fost transpusă în piatră la un înalt 
grad artistic. 

Aceste studii iconografice au ca rol de a situa mai bine aceste reprezentări de 
Daci, realizate de artiştii romani, în timpul domniei lui Traian, de a sublinia 
importanţa acestor sculpturi şi de a fi studiate la adevărata lor valoare. 

  

Leonard Velcescu 

 


