Cnemida romană din bronz placat cu aur
de la Giuleşti(sec. II – III)
de Conf. univ. dr. George V Grigore

Artefactul descoperit la Giulești (București) este o
cnemidă(apărătoare de gambă; jambieră) din bronzplacat cu aur (de 236
g.),
probabil
de
cavalerie,
decoratăprinembossare.
Decorulesteîmpărţitîntreiregistre.
Înprimulregistru,
de
sus,
suntreprezentatedouăfiguriumane, din profil, afrontate. Încel de-al
doilearegistru, mai mare decâtprecedentul, suntreprezentanţidoidelfini,
de asemeneaafrontaţi.În fine, încel de-al treilearegistru se
aflăreprezentatăLupaCapitolina
cu
gemenii
Romulus
şi
Remus.Registrelesuntdespărţite de la stânga la dreapta de câte un brâu
cu crestăturirealizatprinbatere,iar longitudinal de o adânciturărealizată
tot
prinbatere,
dar
din
sens
invers,
care
desparteregistrelepetoatălungimeapiesei.
Delfiniişicapeteleafrontate(luptacontrariilor;
forțeleantagonice;
„berbecii” ce se vor bate cap și cap) suntsimbolurifunerare legate de
călătoriaspreviaţa de apoi,iarLupaCapitolinaeste un simbol al
cultuluiRomei.
Motivele
decorative
religioasesunt
des
întâlniteatâtpecnemideasemănătoarecâtşipealtepiese
de
echipamentmilitar roman (scuturi, falere, coifurişiobrăzare etc.).
Uneleelemente de echipamentmilitarsunt decorate cu simboluri ale
unităţilormilitare,
înspeţălegiuni.
AstfelLupaCapitolina
cu
gemeniiapareşipealteartefacte ca simbol al „Legio II Italica”, daraici nu
poate
fi
cazul,
truparespectivănefiindatestatăca
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fiindcantonatăînprovinciile de la Dunărea de Jos. Cnemida are
câtetreiperforaţii, cu diametrul de 0,40 cm, dispuse la intervale regulate,
de câte 12,50 cm, pemarginilelongitudinal,folositepentruprinderea cu nit
a unoragăţători din bronzprin care ulterior se petreceauşiretele din
pielepentruprinderea de picior. O cnemidăasemănătoaredescoperită la
Fort
Louis
(Germania
Superioară)
maipăstreazăpeunadintreagăţătoriunlanţsubţire cu care se prindea de
picior.
Cnemida
de
la
Giuleştimaipăstrează
la
douădintreorificii,nituită,agăţătoarea
din
tablă
de
bronz.Înparteasasuperioarăcnemidaesteevazată, fiindastfelmaiuşor de
purtat. Cnemida de la Giuleștiestesituată, cronologic, înEpocaromană,
secolul II-III d.Hr., peeafigurândLupaCapitolina, cu Romulus si
Remus,acestlucrufiindconsiderat a fi „signumoriginis”.
Giulești, ca șiloc al descoperirii, este un cartiersituatîn sectorul
6 din București. Întrecut a fostun sat separat, care nu făcea parte din
oraș. Satulaveamaimultecătune, printre care Giulești-SârbișiGiuleștiȚigănia, care avea o bisericăzidită la anul1798.Aceastăzonă a fostlocuită
de milenii.Descoperirilearheologice din zonădaunumele culturiiGiuleștiBoian locuitorilor
care
au
trăitînzonăîn
al
IV-lea
mileniuînainteaereinoastre (acum 6000 de ani).Înperioada 1920-1940
zona a fostdenumită ComunaUrbanăMareleVoievod Mihai, iarîntre
1945-1952 – „16 Februarie”. Mai avemînRomâniaurmătoarelelocalități:
Giulești (în Bihor), Giulești (înMaramureș), Giulești (înNeamț), Giulești
(înSuceava), Giulești (înVâlcea) șiGiuleștii de Sus (tot înVâlcea).
Posibilîntrecutacestnumeînsemnaceva important („G„-ulfiindcea de a 7a literă din alfabet, iar 7 este „numărulluiDumnezeu”),
daracumdicționarul nu ne aducenici o noutate.
Legat
de
acestădescoperireimportantă,
putemspunecăînceeacepriveștepieselemilitare, o categorieaparte o
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formeazăobiectele de paradă care eraupurtate de soldațiiromani, în
special de cavaleriști, la întreceriledin arenă (un fel de
turniremedievale).De exemplu, călărețiipurtauniștecoifuri splendid
împodobiteșimăști
cu
găuridoarpentruochi,
gurășinas,astfelîncâtaceștiaapăreauca
nișteadevăratestatui
de
metal.Pepieptpurtaupărți de armură (pieptare), purtaușijambieremetalice,
totulfiindîmpodobit
cu
figuriîn
relief
și
cu
detaliigravate.Dacăaveauunfond argintat,decorul era făcutdinbronzauriu,
astfelcălucindînsoare, să lase impresiacăeraulucrateînaurșiargint.
Câteodatășicalulpurtaarmură - cu scoputilitar - să nu fie rănit de sulițe.
Înceeacepriveștedecorul, eraufolositereprezentări de zeișisemizeiromani,
darșireprezentărifunerare, legate de fricaomenească de moarte.
Descoperireacnemideiromane din bronzplacat cu aur (sec. II – III),
descoperită la Giulești (București) ne oferă o interesantăipoteză de
lucru.Dacă
nu
a
fostobținutăîncadrulunuischimbcomercial,
fiindsituatăînafaraprovincieidaco-romane, în zona dacilorliberi, se
poatepresupunecăestevorba de o captură de război, purtată de un șef al
uneicomunități locale geto – dace. Oricumeste un artefact unic, cu o
vechime de 1.700 – 1.800 de ani, care intrigășiastăziprinmodalitateasa
de realizare, darși de decorare.
Surse: cimec.ro; curierulnational.ro
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Cnemida romană din bronz placat cu aur de la Giuleşti-București (sec. II – III)
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Dacia romana – sec.II - III
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