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Tezaurele de la Șimleul Silvaniei 
(Szilágysomlyó) au suscitat, de-a lungul 

vremii, un interes deosebit din partea cercetători-
lor. Apogeul a fost în anul 1999, când cele două au 
fost reunite și prezentate în expoziţii temporare la 
Viena și Budapesta. Examinând bibliografi a esen-
ţială, constatăm, cu dezamăgire, sărăcia contri-
buţiilor românești la studierea acestor descoperiri 
excepţionale. Poate tocmai de aceea, expoziţia n-a 
ajuns și în Transilvania, regiunea unde au fost des-
coperite faimoasele obiecte.

Printre cele mai fascinante piese sunt cele 15 
medalioane din tezaurul Șimleu I (pl. I–II). Pe 
bună dreptate rolul lor simbolic de ansamblu a 
fost comparat cu acele medalioane cunoscute sub 
numele de „Indian peace medals” cu efi gia regilor 
Angliei și apoi a președinţilor americani, date șefi lor 
de triburi ale indienilor nord-americani în secolele 
XVIII–XIX, ca semn al păcii și al legăturilor cu șefi i 
supremi ai coloniștilor1. Catalogul vienez al expo-
ziţiei din 1999, mai complet și mai detaliat decât 
cel maghiar, analizează diferite aspecte legate de 
tezaure. G. Dembski și Al. Bursche le abordează în 
două capitole din toate punctele de vedere. Totuși, 
anumite aspecte sunt încă insufi cient precizate. 

Unul dintre medalioanele așa-zis „barbari-
zate” mai este cunoscut și drept medalionul „cu 
măști” (pl. III). Acesta este alcătuit dintr-un mul-
tiplum emis la Trier în anul 376 p. Ch. de către 
Gratianus2. Originalul a fost montat într-o ramă 
circulară de aur ornamentată cu 15 măști umane 
* Acest studiu a fost realizat ca urmare a documetării efec-
tuate la Römisch-Germanische Kommission din Frankfurt 
am Main, pe baza unui stipendiu de cercetare oferit de 
DAAD în perioada septembrie-octombrie 2009.
** Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, Str. 
M. Kogălniceanu nr. 12–14; e-mail: choprean@yahoo.com.
1 Bursche 1998.
2 Bursche 1999, nr. 14.

MEDALIONUL CU MĂȘTI DIN TEZAURUL 
DE LA ȘIMLEUL SILVANIEI (SZILÁGYSOMLYÓ). 

PRECIZĂRI ICONOGRAFICE ȘI INFLUENŢE CULTURALE*

Coriolan Horaţiu Opreanu**

Cuvinte cheie: medalioane de aur, măști, barbari, cultul strămoșilor, bracteate
Keywords: golden medallions, masks, barbarians, ancestors’ cult, bracteates

alternate cu 14 spirale cu capetele terminate în 
volute. Măștile sunt încadrate în chenare perlate 
piriforme. Ulterior, rama a fost dotată cu o agă-
ţătoare tubulară canelată, ce suprapune parţial 
două dintre măști. Dacă multiplum-ul va fi  ajuns 
în barbaricum adus, fi e de foști mercenari barbari 
reîntorși din armata romană, sau ca parte a vreunui 
stipendiu plătit de romani, este destul de sigur că 
execuţia ramei, montarea și adăugarea agăţătorii 
sunt operaţii care s-au executat într-un atelier de 
ofervrerie din barbaricum3. Bijutierul, el însuși de 
origine barbară în opinia noastră, a creat decorul 
ramei utilizându-și propria concepţie estetică, 
dar transmiţând în același timp piesei și elemente 
simbolice din credinţele tradiţionale, superstiţiile, 
mentalitatea și interpretarea realităţii, toate aparţi-
nând societăţii barbare în care trăia. Spiralele ter-
minate cu volute foarte asemănătoare cu cele de 
pe piesa de la Șimleu sunt cunoscute, de exemplu, 
pe două aplici de aur de la Kerč, datate în prima 
jumătate a secolului V și păstrate la Metropolitan 
Museum of Arts din Washington. De altfel, ase-
menea obiecte se executau la comandă. În cazul de 
faţă, comanditarul trebuie să fi  fost un membru de 
frunte al aristocraţiei tribale, care i-a cerut mește-
rului executarea acelor elemente, care evident sim-
bolizau ceva important. Scopul acestui studiu este 
descifrarea simbolurilor și resorturilor spirituale 
care au determinat plasarea lor pe un medalion de 
aur cu imaginea unui împărat roman.

Îngroparea tezaurului Șimleu I a fost plasată 
în perioada de după anii 375–3784, sau în prima 
jumătate a secolului V p. Ch.5. A. Bursche făcea 
observaţia că medalioanele romane și imitaţiile 
lor barbare se concentrează pe o arie ce se întinde 
3 Bursche 1999, 43.
4 Kiss 1999.
5 Harhoiu 1990, 190; Schmauder 2002, 40.

ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XVIII, 2010
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm
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din vestul Transilvaniei, până în Volhynia, estul 
Poloniei și Pomerania, unde în secolele III–IV 
și în prima jumătate a secolului V locuiau goţii, 
gepizii și vandalii, adică neamurile germanice ori-
entale6. Alţi autori au încercat să fi e mai preciși, 
considerând că deţinătoarea tezaurului Șimleu I 
fusese o dinastie barbară de origine gepidă aliată cu 
Imperiul Roman7. Din punctul nostru de vedere, 
esenţial este faptul că sigur deţinătorii medalioane-
lor din tezaurul Șimleu I erau de neam germanic 
oriental și sigur aveau (sau avuseseră) o anumită 
relaţie ofi cială cu Imperiul Roman. Credem, de 
asemenea, că șefi i barbari cunoșteau bine societa-
tea romană târzie și chiar modul de viaţă și cultura 
aristocraţiei senatoriale și a curţii imperiale, tânjind 
după multe dintre aspectele lor8. Cele mai la înde-
mână erau cu siguranţă cele formale. Începând 
cu mijlocul secolului III, goţii au fost principalul 
grup care a vehiculat infl uenţele romane târzii în 
barbaricum. Acestea s-au intensifi cat în vremea lui 
Constantin cel Mare, în special după încheierea 
foedus-ului din anul 3329, culminând cu creștina-
rea lor în rit arian, începând cu Ulfi las10. Foedus-ul 
din 332 a extins legăturile comerciale ale goţilor 
cu Imperiul, schimburile și vânzarea mărfurilor 
fi ind de acum autorizate în orice punct al frontierei 
Dunării de Jos; înţelegerea presupunea și cadouri 
diplomatice pentru șefi i barbari, iar sub egida sa 
luptătorii goţi erau plătiţi în timpul serviciului în 
armata romană11. Goţii și alte neamuri germanice 
au cunoscut Imperiul roman în perioada trecerii 
spre Imperiul Creștin, cu cultele păgâne încă exis-
tând, dar afl ate în regres. Conducătorii supremi 
ai acestui Imperiu, împăraţii, erau însă, începând 
cu epoca Dominatului, deasupra muritorilor, ei 
erau zei, Iovii și Herculii. Într-o inscripţie de la 
Dyrrhachium, de exemplu, împăraţii sunt numiţi 
Diis genitis și Deorum creatoribus12. Primul titlu este 
purtat și de către Constantin cel Mare, cum apare 
într-o inscripţie din Saepium (Umbria), sau cum îl 
numește autorul creștin Nazarius în 321, divinus 
numen, adică zeu13. Prin urmare, în ochii barba-
rilor germanici, împăratul romanilor era ușor de 
echivalat cu un zeu adevărat. Creștinarea sa și tre-
cerea barbarilor germanici la arianism n-au modi-
fi cat în mod esenţial această imagine, câtă vreme 
nici Constantin cel Mare însuși nu renunţase la 
6 Bursche 1999, 50.
7 Kiss 1999, 164.
8 Wirth 1997.
9 Heather 1997.
10 Heather-Matthews 2004, 124–134.
11 Heather-Matthews 2004, 87.
12 CIL III, 710 = ILS, 629.
13 Kolb 2001, 64–66.

această calitate. Sigur, extrem de puţini barbari îl 
văzuseră în realitate pe împărat, ceea ce favoriza 
imaginea divină a acestuia. Cei care slujiseră în 
armata romană văzuseră, în schimb, monumente 
diverse și participaseră, cu siguranţă, la ceremo-
niile cultului imperial. Un signum cu medalioane 
de împăraţi este redat, de exemplu, pe pilastrul 
de la Romuliana-Gamzigrad sau pe coloana anto-
nină unde se văd portretele clipeate ale lui Marcus 
Aurelius și Lucius Verus (pl. IV/1)14. Aceste ima-
gines erau din aur, sau argint și prezentau fi gura 
împăratului frontal, cum sunt, de exemplu, o piesă 
din castrul pretorienilor de la Roma cu imaginea 
lui Caracalla (pl. IV/2), sau o alta din castrul auxi-
liar al cohortei VIII Raetorum de la Niederbieber 
cu imaginea lui Saloninus (pl. IV/3)15 și erau păs-
trate în capela stindardelor („Fahnenheiligtum”) 
din principia, locul sacru al castrului16. Cei mai 
mulţi însă îi știau chipul de pe monede și meda-
lioane. În aceste circumstanţe, confuzia între con-
ducător suprem și zeu suprem se putea ușor naște 
în barbaricum.

Purtarea medalioanelor de către șefi i barbari, 
cum erau cele 15 medalioane de aur găsite la 
Șimleu, toate având în centru imaginea împăratu-
lui, trebuie să fi  avut pentru aceștia o semnifi caţie 
deosebită. M. Hardt sublinia faptul că monedele 
de aur erau un simbol al puterii elitei barbare, dar 
erau și daruri diplomatice. Tezaurul de la Șimleu, 
cu cele 15 medalioane, aparţinea unui conducător 
germanic17. A. Bursche apreciază că ele reprezentau 
o legitimare a puterii, prin portretul împăratului, și 
erau, în același timp, o ilustrare personală și emo-
ţională a relaţiilor purtătorului cu împăratul. De 
asemenea, ele jucau și rolul de sacra insignia, sau 
regalia insignia în lumea barbară. În fi ne, medali-
oanele aveau și o anume semnifi caţie magică18. 

Revenind la medalionul cu măști (pl. V/1) care 
face principalul obiect al studiului nostru, prima 
întrebare care se pune este dacă rama cu măști 
este o creaţie originală, sau imită piese din lumea 
romană târzie? Mai există la Varșovia (pl. V/2) un 
singur medalion de aur cu imaginea lui Jovianus, 
care este montat într-o ramă bogat ornamentată 
ce are asemănări decorative cu medalionul de la 
Șimleu19. Rama este decorată cu un fond fi ligra-
nat pe care există 8 „măști” piriforme încadrate 
în contur perlat, alternînd cu 8 cadre rotunde, 
14 Kolb 2001, 163, Abb. 12–14.
15 Dahmen 2001, 120–122, Taf. 213/Mil. 41; Taf. 214.
16 CIL III, 3526: Excubitorium ad tutel(am) signor(um) e[t] 
imagin(um) sacrar(um)… (Aquincum).
17 Hardt 2004, 60–62.
18 Bursche 1999, 46–49.
19 Delbrueck 1933, Abb. 27.
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tot în relief, cu ornamente cruciforme în interior. 
Diferenţa este că „măștile” au doar forma celor 
de la Șimleu, lipsa detaliilor din interior le face să 
semene, mai degrabă, cu niște sâmburi. Evident 
că execuţia ramei și montura s-au făcut tot într-un 
atelier barbar, care ar putea fi  același unde a fost 
realizat cel de la Șimleu, având în vedere diferenţa 
doar de un deceniu și jumătate între perioada de 
emitere a monedelor lui Gratianus și Jovianus. 
Meșterul a fost însă, cu siguranţă, diferit. Moneda 
lui Gratianus a ajuns în Barbaricum post 376. 
Rama cu măști a fost produsă mai tâziu, posibil 
chiar la începutul secolului V. Ea nu este însă o 
creaţie originală a meșterilor din barbaricum. La 
baza elaborării ei au stat o serie de medalioane de 
aur romane târzii cu ramă. Rama lor era traforată, 
lucrată în tehnica diatrita. Aceste medalioane de 
mare rafi nament tehnic și artistic au rame cir-
culare, hexagonale, sau octogonale (pl. V/3–6), 
monedele montate fi ind emise de către Constantin 
cel Mare între 321–32620. Toate par produse în 
același atelier (imperial?) sub Constantin cel Mare 
și sunt legate de tradiţia elenistică21. Cinci dintre 
ele au ramele traforate împodobite cu 6, sau 8 
în cazul celui octogonal, busturi umane mascu-
line și feminine turnate. Acestea sunt adăugate 
prin lipire. Toate sunt încadrate într-un chenar 
rotund, perlat. A.  Yeroulanou le comentează 
extrem de sumar, considerându-le, „probabil 
divinităţi antice, muze”22. Sunt greu de identifi -
cat, dar ar putea să reprezinte și personifi cări ale 
Vânturilor, sau eroi din mitologia greco-romană. 
Redarea busturilor divinităţilor în imagini clipeate 
era frecventă în Imperiul Roman (pl. VI/1–4)23. 
Această schemă decorativă se menţine în Imperiul 
Bizantin până în secolele VI–VII, de când provine 
un medalion păstrat în Virginia Museum of Fine 
Arts din Richmond (pl. VI/5)24. El are în centru 
o fi gură feminină cu aripi reprezentată frontal, 
fi ind Ge, personifi carea pământului și abunden-
ţei, înconjurată de 12 medalioane mici, cele 4 
de pe axe fi ind cruci, iar restul de 8 imită ima-
ginea unui împărat de pe monede (fără legendă 
însă) privind spre dreapta, cu diademă, cuirasă și 
paludamentum.

Ce interpretare au dat barbarii acestor meda-
lioane cu busturi pe ramă? Este știut faptul că 
în Europa Latène nu era obișnuită reprezentarea 
20 Yeroulanou 1999, 86, nr. 115, 116, 117, 118, 119, 120; 
Boyd-Zwirn 2005, 144, nr. 180, Pl. C–CIII; 154, nr. 181, 
Pl. CIV–CVIII.
21 Yeroulanou 1999, 34.
22 Yeroulanou 1999, nr. 116.
23 Kaufmann-Heinimann 2003, 179–200.
24 Bruhn 1993, 48, nr. 11, fi g. 34.

zeilor sub formă umană. Bine-cunoscuta relatare a 
lui Diodorus25 despre reacţia șefului celt Brennus 
în faţa sculpturilor de divinităţi de la Delphi 
în 279 a. Ch. este edifi catoare: el a râs de aceste 
imagini, deoarece, în credinţa sa, zeii puteau lua 
orice imagine doreau ei, fără a fi  nevoiţi să rămână 
fi xaţi în vreuna dintre ele. Și Tacitus26 spune că 
germanii nu închid zeii între pereţi și nu-i înfăţi-
șează în nici un fel ca pe oameni. Aceste știri sunt 
sprijinite de o serie de descoperiri arheologice. În 
marea majoritate a sanctuarelor perioadei Latène 
cunoscute în vestul Europei lipsesc sculpturile 
antropomorfe27. Din aceste considerente, pare 
mai fi resc să ne imaginăm că barbarii ce văzuseră 
medalioanele romane târzii cu busturi masculine și 
feminine așezate în jurul fi gurii împăratului să-și fi  
imaginat, mai degrabă, că este vorba despre familia 
împăratului, inclusiv strămoși ai acestuia. În tradi-
ţiile barbare precreștine un mare rol îl juca cultul 
strămoșilor. În mitologia celto-germanică Lug și 
Odin erau priviţi ca strămoși ai regilor și eroii erau 
fi ii lor, ceea ce consona cu viziunea romană târzie 
despre originea divină a familiei imperiale28. Capul 
uman este reprezentat destul de frecvent în lumea 
barbară. S-a ajuns la concluzia că imaginile erau 
în legătură cu războinicii și aveau rol apotropaic29. 
Imaginea capului uman în societăţile barbare arată 
respectul pentru războinici și strămoși, pentru per-
soane de temut (dușmani, „magicieni”), precum și 
credinţele în puterile speciale localizate în cap și 
dorinţa de a-și supune aceste puteri, sau un simbol 
de noroc, de putere, un apotropaion30. Aici poate 
fi  sesizată și infl uenţa grecească a venerării eroilor. 
Cultul eroilor a existat în Europa epocii fi erului, 
obiectul acestuia fi ind războinicii și șefi i de trib31. 
Una dintre cele mai edifi catoare descoperiri pentru 
această discuţie a fost sanctuarul din oppidum-ul 
celtic de la Entremont (Provence, Franţa). Aici 
capetele sculptate ale strămoșilor și dușmanilor 
erau asociate în aceeași superstiţie, probabil pentru 
asigurarea protecţiei tribului32. Capetele inci-
zate pe pilaștrii de ancadrament ai intrării (după 
reconstituirea lui Benoît33) (pl. VII) au contur 
piriform și reprezintă, în opinia noastră, măști, 
simbolizându-i pe strămoșii-eroi. Ideea că sculp-
turile celtice antropomorfe din sudul Franţei sunt 
25 Diodorus Siculus, XXII, 9.
26 Tacitus, Germania, 9.
27 Venclová 2002, 460.
28 Ellis Davidson 1988, 91.
29 Härtl 2005, 29.
30 Härtl 2005, 100–101.
31 Venclová 2002, 460.
32 Benoît 1975, 249.
33 Benoît 1975, fi g. 81.
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imagini ale eroilor și nu ale zeilor s-a impus34. Și 
mai evidentă este această constatare în cazul fale-
relor de argint de la Manerbio (Brescia, Italia) (pl. 
VIII)35. Toate capetele au aceeași coafură și expresie 
solemnă și este evident că reprezentările fi gurilor 
umane nu sunt individualizate, așadar sunt măști 
identice între ele36. Este destul de clar că avem de-a 
face cu un cult al strămoșilor eroizaţi. La această 
interpretare sacralizantă contribuie și prezenţa 
în centrul falerelor mari a unui triskelion grecesc 
(pl. IX/1–2), în jurul căruia sunt dispuse măștile. 
Triskelion-ul ar putea fi  asociat cu cele trei aspecte 
ale lumii materiale în cosmogonia celtică: pământ, 
apă, cer, sau ciclul vieţii în lumea materială37. Este 
destul de evident și rolul apotropaic al acestor 
falere, sau piese de costum. Asemenea reprezentări 
sunt cunoscute și în lumea tracică sud-dunăreană. 
O phiala de aur din tezaurul de la Panaghiuriște 
(Bulgaria) (pl.  IX/3)38 este ornamentată cu 4 
cercuri concentrice alcătuite din măști umane apli-
cate, a căror dimensiune scade dinspre marginea 
exterioară spre interior. Unul dintre sensurile posi-
bile ale acestei maniere de reprezentare ar putea fi  
cel temporal, măștile tot mai mici fi ind o aluzie la 
strămoșii tot mai îndepărtaţi39. Cultul strămoșilor 
a continuat să se manifeste intens și în rândurile 
triburilor barbare din perioada migraţiilor. O infor-
maţie transmisă de Ammianus Marcellinus spune 
că, înainte de bătălie, barbarii „cântau gloria stră-
moșilor cu strigăte sălbatice”40, fi ind evident vorba 
despre un ritual practicat înainte de luptă, al cărui 
obiect de venerare îl constituiau strămoșii glori-
oși. Un alt caz interesant este cunoscut din secolul 
IX. Atunci, cu ocazia creștinării bulgarilor, Boris-
Mihail, hanul bulgar proaspăt creștinat, îl întreba 
pe papa, într-o scrisoare, aspecte concrete cu privire 
34 Arcelin-Dedet-Schwaller 1992.
35 Tizzoni 1985.
36 Moscati 1991, 468; prezenţa capetelor umane pe falerele 
celtice este cunoscută și în alte regiuni. Phalera de bronz 
din tumulul princiar de la Horovicky (Boemia) datează din 
secolul IV a. Ch.. Este ornamentată cu două cercuri concen-
trice de măști, cel exterior cuprinzând 14 măști, iar cel inte-
rior doar 7 (Die Kelten 1980, nr. 172). A fost considerată, 
datorită asemănărilor cu măștile din mormintele princiare 
de la Weisskirchen și Schwarzenbach, un produs al ateli-
erelor de orfevrerie ale unei curţi princiare renane, ajunse 
ca importuri în Boemia (Drda-Rybová 1995, 47). Matriţe 
constând în capete de bronz pentru realizarea acestei categorii 
de ornamente sunt cunoscute din atelierul de orfevrerie de 
la Contrebia Carbica (Spania), datând din secolul II a. Ch. 
(Lorrio-Sánchez de Prado 2001). 
37 Lindgren 2003, 409.
38 Das Gold 2007, nr. 137 b.
39 Härtl 2005, 72.
40 Ammianus Marcellinus, Historia Romana, XXXI.7.11 
„barbari vero maiorum laudes clamoribus stridebant inconditis”.

la conduita religioasă creștină în viaţa cotidiană. 
Misionarii creștini insistau ca noul cult să fi e practi-
cat fără acele activităţi obișnuite pentru ceremoniile 
religioase necreștine, ca: judecata, pregătirile pentru 
bătălie, jocurile, cântecele. Cel mai frustant lucru 
care li se cerea era abandonarea cultului rudelor 
moarte, cu alte cuvinte, cultul strămoșilor41.

Răspunsul la întrebarea de la începutul acestui 
aliniat este destul de ușor de formulat în urma 
acestei discuţii. Meșterii barbari și comanditarii 
medalioanelor cu măști de tipul celui de la Șimleul 
Silvaniei au dedus, pe baza cunoștinţelor și con-
cepţiilor magico-religioase barbare precreștine ce 
continuau să supravieţuiască în barbaricum, că pe 
medalioanele romane de aur cu busturi pe ramă, 
chipul împăratului era înconjurat de efi gii ale stră-
moșilor eroizaţi, pe care ei i-au redat sub forma 
măștilor, așa cum era de multă vreme obiceiul în 
lumea barbară. Dovada copierii lor de pe medali-
oanele romane constă nu doar în dispunerea circu-
lară pe ramă, ci mai ales în cadrul perlat42, consi-
derat, probabil, un element de sacralitate, în care 
sunt încadrate măștile. Câteva fi bule circulare de 
prestigiu romane târzii din secolele V–VI p. Ch. 
întăresc această concluzie. Una dintre ele este de 
aur, are diametrul de 9,4 cm și provine din tezau-
rul de la Ténès (Algeria) (pl. X/1), datat între 430–
450. Are trei cruci suspendate sub formă de pan-
dantive așezate simetric (cea din mijloc mai mare); 
pe discul circular este o imagine frontală feminină 
cu coafură înaltă și diademă, încadrată într-un 
cadru circular perlat. A fost considerată o imitaţie 
a fi bulelor purtate de împărătese43. Faţa alungită, 
nasul lung și îngust, ochii mici, apropiaţi, ne fac 
să credem că ar putea fi  chipul împărătesei Licinia 
Eudoxia, soţia lui Valentinian III (425–455), cum 
apare pe un solidus din 455 (pl. X/2), unde printre 
bijuteriile imperiale se vede bine fi bula circulară cu 
trei pandantive44. Alte două piese aurite din secolul 
VI, una din mormântul 39 de la Nocera Umbra 
(Italia) (pl. X/3), cealaltă din mormântul 86 de la 
Rifnik (Slovenia) (pl. X/4) au, de asemenea, fi guri 
umane frontale încadrate în contururi circulare 
perlate, prima putând fi  o reprezentare a Fecioarei 
Maria, după posibila aură, iar cea de-a doua este o 
imagine a unui personaj înaripat45. Rolul apotro-
paic al medalioanelor barbare este evident.

41 Sullivan 1966.
42 Figura împăratului încadrată într-un cerc perlat exista deja 
pe medalioanele lui Commodus și Caracalla (cf. Dahmen 
2001, Taf. 218).
43 RGA 1994, 569, Taf. 28/1.
44 Stout 2001, 93, Fig. 5. 28.
45 RGA 1994, Taf. 28/2; 3.
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Măștile de pe medalionul de la Șimleul Silvaniei 
(pl. XVII/1) sunt foarte apropiate cu cele care apar 
pe colierul de la Ålleberg46 și pe bracteatele din 
Suedia (pl. XVII/2), ceea ce documentează legă-
turile între sud-estul Europei și atelierele de bijuti-
eri ale Nordului47. Măști umane au existat însă în 
lumea germanică nordică și mai devreme. Printre 
cele mai timpurii cunoscute sunt măștile umane 
de pe două fi bule de argint de tip „monströse” din 
mormântul 150 al necropolei culturii Wielbark 
de la Weklice din Prusia Orientală (Masuria). 
Mormântul aparţine fazei IV a necropolei, datată 
în perioada C1b-C2a (220–260)48. Cum acest tip 
de fi bule există în număr important în regiunea 
Balticii și în Scandinavia49, s-a presupus și pentru 
fi bulele cu mască umană de la Weklice produce-
rea în mediul atelierelor scandinave de bijuti-
eri50. Mai importante sunt însă descoperirile din 
Jutlanda (Danemarca). Aici, la Vimose (pl. XI/1) 
și Kirkebakken (pl. XI/2)51 și în special la Illerup 
(pl. XII–XV)52 s-au găsit, printre depunerile 
sacre de arme, un mare număr de ţinte de scut de 
argint, unele placate cu foiţă de aur, ornamentate 
cu măști umane, aparţinând, evident unor scuturi 
de prestigiu. Toate măștile sunt masculine, multe 
cu diademe pe frunte. La fel, toate sunt încadrate 
în două-trei contururi perlate53. Plasarea lor pe 
scuturi este evident cu intenţie apotropaică. În 
opinia noastră este evident vorba despre războinici 
de rang înalt eroizaţi. Cronologia depunerilor de la 
Illerup a fost stabilită în etapa C1b, în jurul anului 
200 p. Ch.54 Extrem de interesantă este una dintre 
imaginile de pe ţintele de la Illerup. Este vorba 
despre imaginea frontală a lui Alexandru cel Mare 
cu coarne de berbec (pl. XVI/2)55. O imagine simi-
lară există pe două phalerae de argint aurit găsite în 
kurganul scitic de la Babyna Mogila (Ucraina)56. A 
fost identifi cată cu Alexandru cel Mare în ipostază 
de Ammon. Modelul pentru aceste piese au fost 

46 Stenberger 1977, 319, Abb. 207; Nordquist 2007, Abb. 3/1.
47 Stenberger 1977, 326.
48 Nordgren 2004, 204–208.
49 Werner 1988.
50 Nordgren 2004, 209; cele mai timpurii dovezi cu privire 
la prelucrarea aurului și argintului provin de la Lundeborg și 
datează de pe la 200 p. Ch. (cf. Troeng 2003, 296).
51 Carnap Bornheim-Anke 2007, 262, 266.
52 Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996.
53 Phalerae de bronz cu mască umană încadrată în dublu 
contur perlat s-au găsit la Bubueci (Rep. Moldova) în mediul 
cultural scito-sarmatic și datate între secolele III a. Ch. 
(Arnăut-Ursu Naniu 2000) și secolul I a. Ch. (Bârcă 2002, 
Abb. 1/1). 
54 Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996, 486.
55 Carnap Bornheim-Ilkjaer 1996, Abb. 257/S1, 439.
56 Shanks 2004, 146, Fig. 4.

monedele lui Alexandru și Lisimah (pl. XVI/3), 
care au portretul lui Alexandru în această ipos-
tază57. De aceea, s-a considerat că phalerae-le de 
la Babyna Mogila au ca terminus post quem anii 
297–296 a. Ch., când a fost emisă tetradrahma 
de argint a lui Lisimah58. În același mormânt 
mai există două phalerae cu imaginea lui Zeus-
Ammon (pl. XVI/1)59, ceea ce susţine ideea că 
această ipostază a lui Alexandru se baza pe credinţa 
că eroizarea sa îl transformase într-o divinitate60. 
Cultul lui Alexandru a continuat să fi e extrem de 
popular și în epoca romană61, iar imaginea lui a 
fost imitată și folosită ca instrument politic și de 
propagandă de la Pompeius Magnus la Probus, în 
special prin monede și medalioane62. Un meda-
lion de aur circular din secolul IV p. Ch. păstrat la 
Th e Walters Art Gallery din Baltimore (pl. XVI/4) 
are în mijloc portretul din profi l a lui Alexandru 
cel Mare lucrat în tehnica „au repoussé”; rama 
medalionului este decorată în tehnica „diatrita”, 
fi ind delimitate cercuri ce înconjurau ornamente 
vegetale; dar cele mai semnifi cative elemente sunt 
cele două cercuri concentrice perlate ce încadrează 
chipul eroului63. Evident că piesa cu imaginea 
lui Alexandru-Ammon de la Illerup provine din 
Imperiul Roman64. Primele centre de comerţ la 
distanţă au apărut în Danemarca pe la 200 p. Ch. 
când au ajuns primele obiecte romane din regiu-
nea Rinului inferior pe o rută maritimă directă65. 
Relaţiile cu lumea romană au putut facilita cunoaș-
terea în lumea barbară nordică a unei multitudini 
de reprezentări antropomorfe prezente în toreutica 
minoră romană. Foarte bune exemple în contextul 
discuţiei de faţă sunt phalerae-le circulare de bronz 
placate cu foiţă de argint din depunerea votivă de 
arme de la Th orsbjerg (Danemarca). Medalioanele 
lor centrale sunt înconjurate de nouă medalioane 
mai mici cu masca Medusei66. Aceste piese au fost 
considerate de origine romană, din zona Aachen 
și datate în a doua jumătate a secolului II p. Ch.67 

57 Mørkholm 1991, no. 35–36.
58 Shanks 2004, 146, Fig. 9.
59 Shanks 2004, Fig. 3.
60 Arrianos (3, 3, 2) spune că Alexandru a vizitat sanctuarul 
lui Ammon din Egipt dorind să i se confi rme convingerea că 
el se trage din Zeus.
61 La Ephesos, în vremea lui Traian colegiul preoţilor cultului 
lui Alexandru era încă activ, iar în gimnaziul de la Bargylia 
imaginea lui Alexandru a fost refăcută în secolul III p. Ch. 
(Fishwick 1987, 22–23).
62 Kühnen 2005.
63 Yeroulanou 1999, nr. 115, Fig, 141.
64 Carnap-Bornheim-Ilkjaer 1996, 439.
65 Lund Hansen 1995, 385–388.
66 Rausing 1987, 127.
67 Werner 1941.
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Așadar, încă din perioada C1b, în lumea barbară 
germanică nordică reprezentarea măștii umane în 
cadru perlat simboliza, în linii generale, antecesori 
războinici iluștri, eroizaţi, al căror cult era ances-
tral. Infl uenţa cultului imperial roman, a monede-
lor și medalioanelor romane cu fi gura împăratu-
lui, a regelui eroizat Alexandru cel Mare, precum 
și frecvenţa imaginilor antropomorfe pe piesele de 
echipament militar romane68 ajunse în Barbaricum 
au constituit contacte culturale favorizante pentru 
menţinerea și evoluţia acestor credinţe. Măști înca-
drate în contur perlat au fost găsite în kurgane cu 
morminte de incineraţie pe Volga Inferioară la 
Novogrigor’evka, Pokrovsk și Vladimirskoe69și au 
fost corelate cu mediul nomadic hunic de la sfârșitul 
secolului IV și începutul secolului V p. Ch.70. Aceste 
descoperiri sunt însă lipsite de obiecte lucrate în stil 
policrom de epocă hunică, în schimb au multe piese 
lucrate „au repoussé” (în special măștile), tipice ori-
zontului Šipovo (Ural), datat între a doua treime a 
secolului V și a doua treime a secolului VI p. Ch.71. 
Măștile datează așadar din perioada post-hunică și 
nu sunt specifi ce mediului nomad, o infl uenţă ger-
manică fi ind mult mai probabilă.

În Scandinavia se cunosc doar 6 medalioane 
romane originale, 4 în Danemarca și două în 
Norvegia, fi ind emisiuni eșalonate între Constantin 
cel Mare, Valentinian și Valens72. Copiile medalioa-
nelor imperiale romane, bracteatele de aur, sunt însă 
cunoscute în lumea germanică nordică in numar 
mare, peste 800 de exemplare73. Bracteatele „C”74 
timpurii se datează spre mijlocul secolului V, iar cele 
mai târzii spre mijlocul sau chiar în a doua jumătate 
a secolului VI p. Ch.75 Dintre bracteatele scandinave 
ornamentate cu măști umane (pl. XVIII) de tipul 
celor de pe medalionul de la Șimleul Silvaniei de 
o importanţă deosebită este una de la Bostrop, tip 
„C”, care are o mască umană pe „V”-ul de sub agă-
ţătoare și a fost găsită împreună cu 6 solidi ce au ca 
terminus post quem anii 473–474 p. Ch.76 Pe criterii 
stilistice (stilizarea animalului și maniera de redare a 
părului fi gurii umane) această bracteată pare cea mai 
târzie din seria celor cu măști cunoscute. Ea datează 
într-o perioadă de la sfârșitul secolului V, sau chiar 
de la începutul secolului VI. Pe alte bracteate din 
Suedia pe suprafaţa triunghiulară de sub agăţătoare, 
68 Dahmen 2001, 99–119.
69 Ščukin-Kazanski-Sharov 2006, fi g. 117/5–6; 11; 27; 37.
70 Carnap Bornheim-Anke 2008, 263.
71 Ščukin-Kazanski-Sharov 2006, 121.
72 Axboe 2004, 216.
73 Hauck 1985, 11.
74 Hauck 1985, 13.
75 Axboe 2004, 260.
76 Axboe 2004, 253, Fig. 167a, IK 221.

delimitată uneori printr-o sârmă de aur fi ligranată, 
sunt aplicate un număr mai mare de măști. Astfel, pe 
exemplarul Dödevi-C (pl. XVIII/3)77, de exemplu, 
există trei măști înconjurate, fi ecare, de un cadru 
perlat. Pe Gerete-C (pl. XVIII/5)78, într-o suprafaţă 
triunghiulară similară, sunt redate 6 măști separate 
între ele prin spirale fi ligranate. Deși măștile sunt 
identice, părul lor este redat mai realist, prin linii 
paralele incizate, asemănătoare celor de pe măștile 
de la Vimose, sau de pe unele ţinte de la Illerup. 
Piesa cu numărul cel mai mare de măști este o brac-
teată de aur de la Ravlunda-C (pl. XVIII/4)79. Pe 
triunghiul de sub agăţătoare au fost iniţial aplicate 
10 măști identice, din care s-au păstrat 9. Ele sunt 
stilizate, la fel ca și cele de pe rama medalionului 
de la Șimleu. Asemănarea dintre acesta și bractea-
tele din Scandinavia nu constă însă doar în prezenţa 
măștilor umane. Imaginea centrală de pe bracteata 
de la Ravlunda-C este încadrată în borduri concen-
trice umplute cu elemente ornamentale. Una dintre 
acestea este ornamentată cu spirale cu capetele ter-
minate în volute, foarte asemănătoare cu cele care 
delimitează măștile de pe medalionul de la Șimleu. 
Prezenţa măștilor umane și a acestui element deco-
rativ pe bracteatele nordice constituie un argument 
pentru infl uenţa atelierelor de bijutieri din zonele 
carpato-dunărene, unde a fost produs medalio-
nul cu măști de la Șimleul Silvaniei, asupra unor 
categorii de bracteate din Scandinavia. Infl uenţele 
decorative ale orfevreriei carpato-dunărene a seco-
lului V p. Ch. rezultă și din prezenţa pe bracteate a 
altor elemente decorative specifi ce lumii germanice 
din bazinul carpatic. Așa sunt, de exemplu, orna-
mentele în formă de „rinichi” de pe aceeași brac-
teată Ravlunda-C. Ele se regăsesc în colierele de aur 
de la Granada-Albaicin (pl. XIX/1), din colecţia 
Diergardt și Baurat Schiller (pl. XIX/2)80 sau din 
zona nord-pontică în necropola de la Lučistoe (pl. 
XIX/3) unde au fost datate în prima jumătate a 
secolului V p. Ch.81 O altă bandă ornamentală de pe 
bracteata Ravlunda-C este compusă din triunghiuri 
umplute cu hașuri de linii paralele. Acest motiv 
ornamental se găsește în mediul cultural germanic 
din Europa Centrală încă de la sfârșitul perioadei 
B2 și începutul perioadei C182. El există pe un vas 

77 Axboe-Clavadetscher-Düwel-Hauck-Padberg 1985, nr. 45, 
Taf. 51–52.
78 Axboe-Clavadetscher-Düwel-Hauck-Padberg 1985, nr. 62.1, 
Taf. 76.
79 Axboe-Clavadetscher-Düwel-Hauck-Padberg 1985, nr. 141.1a, 
Taf. 186.
80 Pinar-Ripoll 2008, Fig. 6; 7.
81 Ajbabin-Chajredinova 2009, 47, nr. 32, Abb. 26.
82 Droberjar 1997, Abb. 19.
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germanic de culoare neagră lucrat cu mâna din mor-
mântul regal germanic de la Mušov, în Moravia83, 
sau în faza A (a doua jumătate a secolului II p. Ch.) 
din așezarea quazilor de la Vel’ký Meder în sud-ves-
tul Slovaciei84. Motivul ornamental se menţine până 
în secolul VI pe ceramica longobardă din nordul 
Italiei (pl. XIX/4)85. El există și pe capacul și părţile 
laterale ale cutiei unui sarcofag de piatră datat în 
secolele IV–V găsit la Biesheim, pe Rinul Superior, 
în lumea romană târzie86. Prin urmare, acest tip 
de ornamentare a ajuns în Scandinavia, cel mai 
probabil, tot din regiunile germanice din centrul 
Europei. În centrul bracteatelor cu măști se afl ă un 
cap masculin, redat din profi l, stilizat. Că modelul 
care a stat la bază este cel al împăratului văzut pe 
medalioane originale sau copiate se dovedește prin 
menţinerea diademei. Profi lul este asemănător cu 
cel al lui Valens, sau Gratianus de pe medalioanele 
de la Șimleu. Sub acest profi l este însă adăugat și un 
animal cu coarne, tot stilizat. Referindu-se la brac-
teata Ravlunda-C mai sus invocată, Julius Baum87, 
specialist în artă medievală germanică, identifi ca 
imaginea din centru cu zeul scandinav Th or și taurul 
său. Alţii au văzut în fi gura centrală de pe bractea-
tele tip „C” pe zeul germanic Odin. Indiferent de 
corectitudinea uneia sau alteia dintre cele două 
ipoteze, este destul de sigur că fi gura umană repre-
zintă o divinitate germanică, a cărei imagine antro-
pomorfă a fost preluată din barbaricum-ul central-
european și din lumea romană târzie și copiată, 
concret, după imaginea împăraţilor romani de pe 
medalioane și monede, care erau echivalaţi în lumea 
barbară germanică orientală și nordică cu divinită-
ţile supreme. Așa cum am încercat să demonstrăm, 
bracteatele de tip „C” au fost produse sub infl uenţa 
meșterilor și atelierelor de bijutieri din lumea ger-
manică din Bazinul Carpatic, care, la rândul lor, 
au preluat și adaptat local bijuterii de prestigiu din 
lumea romană târzie. Semnifi caţia spirituală pe care 
am acordat-o măștilor de pe bracteate, purtate ca 
obiecte personale cu puteri magice88, este în conso-
nanţă cu una dintre credinţele germanice, după care 
puterea, norocul și calităţile unui decedat se puteau 
întoarce în urmașul său viu dintr-o altă generaţie, 
fi u sau nepot89. În lumea nordică exista tradiţia de 
a sta și dormi pe tumuli, pentru a primi ajutor și 
inspiraţie, un semn al dependenţei spirituale de 
83 Peška-Tejral 2002, 568, E 10, Taf. 84.
84 Varsik 2004, 259, Abb. 3/15, 16.
85 Von Hessen 1968, Abb. 6.
86 Zehner 1998, 117–118, nr. 19, fi g. 45.
87 Baum 1937, 80, pl. XVI, fi g. 42.
88 Hauck 1985, 11.
89 Ellis Davidson 1988, 123.

strămoșii morţi90. De aceea, măștile de pe bracteate 
aveau, foarte probabil, aceeași semnifi caţie ca și în 
lumea barbară celtică și germanică în general, repre-
zentau pe strămoșii, războinicii morţi (fi ind repre-
zentate pe măști doar feţe masculine), ce se bucurau 
de mare veneraţie în aceste societăţi. Măștile există 
și pe alte categorii de podoabe și accesorii vestimen-
tare. Astfel, de exemplu, într-un mormânt longo-
bard din secolul VI de la Chiusi-Italia91 s-a descope-
rit o fi bulă de prestigiu de argint aurit de tip digitat 
(pl. XX/1–2)). Terminaţiile digitiforme sunt însă 
10 măști identice, stilizate, asemănătoare cu cele 
de pe phalerae-le de la Manerbio, de exemplu. O 
fi bulă aproape identică provine din necropola de 
la Nocera Umbra (pl. XX/3)92, singura diferenţă 
notabilă fi ind existenţa a 11 măști. Măști umane 
sunt cunoscute în Bazinul Carpatic și pe o serie de 
catarame de prestigiu datate după mijlocul secolului 
V p. Ch. Mai există o serie de catarame de centură 
de prestigiu pe care apar măști. Recent, o aseme-
nea situaţie a fost discutată pentru catarama din 
mormântul princiar feminin de la Turda93. Printre 
alte analogii citate pot fi  enumerate cataramele de 
la Aquasanta, Kiskunfélegyháza, Dombovár, sau 
Gáva, toate datate în orizontul cronologic D2/
D3, în mediul germanic oriental dunărean. Toate 
au masca pe placă. Masca umană plasată pe spinul 
cataramei, ca la Turda, există într-un singur caz. În 
cadrul depunerii rituale de la Finnestorp din Suedia, 
o mască se afl ă pe capătul spinului unei catarame de 
argint aurit nielată, datată spre 500 p. Ch.94, încă un 
argument privind contactele culturale dintre Nord 
și Europa Centrală.

Medalioanele de aur în tehnica diatrita ale 
lui Constantin cel Mare, după care arătam că a 
fost copiat medalionul cu măști de la Șimleu cu 
moneda lui Gratianus în centru, au fost cunoscute 
în barbaricum și au circulat, foarte probabil, până 
în prima jumătate a secolului V p. Ch., când a fost 
realizată și piesa de la Șimleul Silvaniei. De aici 
s-au difuzat spre nordul Europei. Semnifi caţiile 
spirituale ale medalioanelor și imitaţiilor acestora 
în lumea barbară, atât în privinţa imaginii centrale 
a împăratului, cât și a măștilor umane ce apar pe 
unele, par a fi  legate de identifi cări cu divinităţi 
supreme barbare și de cultul strămoșilor, al eroilor, 
începând din epoca fi erului, până în Evul Mediu 
timpuriu, pe un spaţiu vast din Europa.
 

90 Ellis Davidson 1988, 130.
91 Vaccaro 1971, 34, nr. 32, Tav. XIV.
92 Böhner 1989, Abb. 4/a.
93 Bărbulescu 2008, 44–53.
94 Nordquist 2007, 234–235, Abb. 4/4.
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THE „MASKS” MEDALLION FROM 
THE HOARD AT ŞIMLEUL SILVANIEI 

(SZILÁGYSOMLYÓ). ICONOGRAPHY AND 
CULTURAL INFLUENCES

(Abstract)

Among the most fascinating items of the 1-st hoard 
at Şimleul Silvaniei preserved at the Kunsthistorisches 
Museum from Vienna, there are 15 golden medallions 
with the images of diff erent Roman emperors from the 
4th century AD. Th e medallions were rightly compared 
with so-called „Indian peace medals” with the image 
of the 19th century American presidents, given to the 
leaders of the Indian tribes as a sign of peace and of the 
links with the supreme leaders of the colonists.

Th e author is studying the so-called „masks” medal-
lion, which is a golden multiplum issued at Trier by 
emperor Gratianus in AD 376. Th e original Roman 
coin was placed later in a golden frame ornamented 
with 15 masks separated by ornaments in the shape 
of spirals. All the masks were framed in a pear-shaped 
contour made of little round dots. Th e frame of the 
medallion was worked in a barbarian workshop some-
time during the fi rst half of the 5th century AD. Th e 
study is dealing with the simbolic meaning inside the 
barbarian society of the medallion, of the masks and of 
the image of the emperor as well.

Th e knowledge of the barbarian concerning the 
inner structure of the Roman society and about the 
position of the emperor make them believing easy he 
was a god. And after the Dominate system was imple-
mented he really was, pretending everybody to consider 
him as a god. Constantine the Great continued to called 
himself divinus numen, so god.

Th e wearing of the golden medallions by the barbar-
ians leaders meant their social position, but they could 
be also diplomatic gifts. Th e medallions were also the 
symbol of their power a legitimate power strengthened 
by the emperor portrait, but they were also proofs of 
the personal and emotional links of the owner with the 
emperor. Th e medallions were seen also by the barbar-
ians as having some magical qualities.

Looking for similar items, the author have found a 
piece at Warsaw with the image of Jovianus. Th e frame 
of this medallion looks similar, but instead of masks are 
some ornaments looking like seeds. Th e medallion from 
Şimleul Silvaniei was imitated after some Late Roman 
medallions with coins of Constantine the Great issued 
in AD 321–326. Th ey are worked in diatrita pierced 
technique having circular, hexagonal, or octogonal 

shape. Th e frames are ornamented with heads of femi-
nine and masculine pagan divinities placed in a round 
outline of dots. Th e author is trying to establish what 
was the barbarian interpretation of the connection 
between the emperor and these images. He goes deeper 
in the history of the Iron Age societies, looking for the 
representation of the human head. Th e conclusion is 
that the barbarian societies had a great respect to the 
human head belonging to the former warriors and 
ancestors, enemies and magicians. He is also explaining 
using archaeological and written evidences that all the 
barbarian societies performed a strong ancestors’ cult, 
from the Iron Age to the migration period. His conclu-
sion is that the barbarian craftsmen and the leaders who 
ordered them the medallions interpreted the Roman 
medallions having human images on the frame, sor-
rounding the face of the emperor, as being the emper-
or’s relatives, or his ancestors. Very important for this 
interpretation is the dotted outline of both the Roman 
little busts and the barbarian human masks.

Th e masks from the medallion at Şimleu are close 
to some masks on items from Scandinavia, mainly the 
bracteates from Sweeden. Th at is the proof of the con-
nections between the workshops from the Carpathian 
Basin and the workshops from the North. Several 
examples show that starting with the chronological 
stage C1b (around AD 200), in the North the human 
mask outlined with dots was the image used for ances-
tors warriors, or heroes. Many Roman military equip-
ment arrived at the same time in barbaricum, as well as 
Roman coins with the image of the emperors, which 
contributed all as cultural infl uences to the evolution 
of the barbarian beliefs. Among the many copies of the 
Roman medallions in Scandinavia of some importance 
are the so-called „C” bracteates having a human image 
in the centre. Some are ornamented also with human 
masks. Th e author considers the masks from the brac-
teates and some specifi c ornaments of their frame are 
quite similar to those from the medallion from Şimleu. 
He used as the best analogy the item from Ravlunda-C 
(Sweeden). Th e central image have a diadem which is 
obviously copied after the imperial coins. Some histo-
rians considered it is about the god Th or, or Odin. At 
the same time under the human face there is an animal 
with horns, maybe the bull of Th or. It is the proof the 
barbarians identifi ed the Roman emperors with gods.

Human masks exist also on other cloth accessories 
from the Carpathian Basin, dating after the middle of 
the 5th century AD, as brooches, buckles, having the 
same simbolic meaning.
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