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DESPRE O STATUETĂ ROMANĂ PIERDUTĂ 
 

 

CHRISTINA ŞTIRBULESCU 
 

 

 

ABOUT A LOST ROMAN STATUETTE 

 

Few documents which are stored in the National Archives of Romania present four minutes 

concluded in 1939. These papers are describing the loss of an archaeological item displayed in the Romanian 

pavilion at the International Exhibition in Milan. This was a bronze statuette from the Roman camp of 

Drobeta, representing the oriental god Men. 

 

KEYWORDS: bronze statuette, the god Men, Drobeta, Roman period, exhibition, Milan. 

CUVINTE CHEIE: statuetă, bronz, zeul Men, Drobeta, epoca romană, expoziţie, Milano. 

 

 

 

În nota de faţă prezentăm câteva documente care se păstrează în fondurile Arhivelor 

Naţionale ale României din Bucureşti, despre momentul în care o statuetă romană, descoperită în 

castrul Drobeta este declarată pierdută. Statueta fusese împrumutată de la Muzeul Regiunii Porţilor 

de Fier din Drobeta-Turnu Severin, în data de 28 martie 1939, pentru a fi expusă în Pavilionul 

românesc al celei de-a XX-a ediţie a expoziției „Târgul Internaţional de Mostre” de la Milano din 

anul 1939.  

Procesele verbale care prezintă situaţia şi confirmă pierderea piesei arheologice sunt 

semnate de către Alexandru Bărcăcilă, directorul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, prof. Radu 

Vulpe, delegatul Subsecretariatului de Stat al Propagandei, Ion Soneriu, delegatul Guvernului la 

această expoziție şi Gheorghe Tudorică, delegatul Ministerului Educaţiunii Naţionale şi Secretar al 

Pavilionului românesc.  

Este vorba despre o statuetă de bronz care îl reprezintă pe zeul Men şi care a fost 

descoperită în castrul de la Drobeta. Autorul descoperirii şi cel care a publicat piesa, Alexandru 

Bărcăcilă
1
, nu descrie contextul stratigrafic în care a fost descoperită. Statueta este reluată mult mai 

târziu în lucrările lui Ion Berciu şi Constantin C. Petolescu
2
, respectiv Lucia Țeposu-Marinescu şi 

Constantin Pop
3
 care menționează că este dispărută.  

Din descrierile oferite de publicații reiese că statueta (h = 14,5 cm) este lucrată în tehnica à 

la cire perdue, corpul zeului se sprijină pe piciorul drept, iar stângul, îndoit, este aşezat pe capul 

taurului. Zeul are brațul drept ridicat lateral, în unghi până la nivelul frunţii, iar braţul stâng, lăsat în 

jos, îndoit din cot, îl întinde înainte. Poartă chiton dublu, încins mai sus de mijloc şi un himation 

fixat pe umărul drept cu o fibulă circulară. Mantaua trece peste umărul stâng, formând falduri curbe 

pe piept şi atârnând la spate, acoperindu-l în întregime până la nivelul genunchilor. Are ochii mari, 

migdalaţi, nasul şi gura fine, păr ondulat. Buclele îi ies de sub boneta frigiană. Trăsăturile 

fizionomice sunt tinereşti. Boneta este împodobită cu cerculeţe şi are moţul proeminent, iar la spate 

se prelungeşte cu apărătoarea cefei care îi acoperă umerii. Este datată în a doua jumătate a secolului 

al II-lea – începutul secolului al III-lea p. Chr.
4
  

În primele două publicaţii
5
 piesa este prezentată ca fiind zeul Mithras. Rainer Vollkommer

6
 

este primul care identifică corect personajul, respectiv zeul Men.  

                                                      
1 Bărcăcilă 1934, 100–102, nr. 2/a, fig. 46 a–b. Pentru mai multe informaţii privind activitatea lui Al. Bărcăcilă, vezi 

Berciu 1972.  
2 Berciu, Petolescu 1976, 41–42, nr. 28, pl. 18.  
3 Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, nr. 134.  
4 Ţeposu-Marinescu, Pop 2000, 111, nr. 134, pl. 69.  
5 Bărcăcilă 1934, 100–102, nr. 2/a, fig. 46 a–b; Berciu, Petolescu 1976, 41–42, nr. 28, pl. 18 
6 Conform LIMC VI, p. 466, nr. 63.  
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În rândurile de mai jos expunem conţinutul celor patru documente din fondul Arhivelor 

Naţionale ale României
7
.  

 

DOCUMENTUL NR. 1
8
 

 

XX-a Fiera di Milano 

Campionaria Internazionale 

Padiglione della Romania 

Milano 23 Aprilie 1939 

Copie 

Proces verbal 

 

Subsemnaţii Ion Soneriu, delegatul Guvernului la Târgul Internaţional de Mostre din Milano şi Gh. 

Tudorică, delegatul Ministerului Educaţiunii Naţionale şi Secretar al Pavilionului, am constatat că în ziua 

de 13 Aprilie a. c., imediat după deschiderea pavilionului vizitatorilor târgului, s-a furat din vitrina latinităţii 

statueta de bronz reprezentând pe zeul Mithra cu piciorul stâng pe capul taurului înjunghiat, găsit în castrul 

Drubeta şi care era proprietatea Muzeului arheologic Turnu Severin.  

Imediat după observarea lipsei statuetei, s-a făcut denunţul furtului chesturei poliţiei târgului care a 

început cercetările pentru găsirea sa.  

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 13 Aprilie 1939 la Milano.  

 

Delegatul Guvernului, Delegatul Ministerului Educaţiunii Naţionale, 

 

(ss) Soneriu (ss) G. Tudorică 

Văzut la 13 Aprilie 1939 

 

Consulat Général Royal de Roumanie 

Milan 

Le consul général,  

(ss) A. Ricci” 

 

DOCUMENTUL NR. 29 

 

Proces verbal 

Subsemnatul Profesor Radu Vulpe, delegat al Subsecretariatului de Stat al Propagandei, declar că 

am predat Direcţiunii Muzeului <Porţile de Fier> din Turnu Severin, azi 27 Septembrie 1939, următoarele 

obiecte pe care le-am luat în primire de la acest Muzeu la data de 28 martie 1939, spre a fi expuse, prin 

intermediul Institutului Naţional de Export, la Expoziţia Târgului de Mostre de la Milano, Aprilie 1939:  

1/ Un leu de marmoră. 

2/ O placă fragmentară de bronz reprezentând în relief o divinitate afluvială. 

3/ Un picior de vas de bronz modelat în forma unui cap de femeie.  

Al patrulea obiect primit la 28 martie 1939, constând dintr-o statuetă de bronz a zeului Mithras, a 

dispărut la Milano în ziua de 13 aprilie [1]939, după deschiderea Expoziţiei, precum se vede din copia aici 

alăturată a Procesului Verbal încheiat de Comisarul Pavilionului Românesc al Expoziţiei.  

Subsemnatul Profesor Bărcăcilă Directorul Muzeului “Porţile de Fier” din Turnu Severin (Muzeu 

tutelat de Comisiunea Monumentelor Istorice), declar că am primit de la Profesor Radu Vulpe, Delegatul 

                                                      
7 Arhivele Naţionale ale României. Ministerul Economiei Naţionale. Direcţia Comerţului. Dosar nr. 80, anii 1939–1940, 

fila 84. Copie după adresa Ministerului Cultelor şi Artelor. Comisiunea Monumentelor Istorice, nr. 79 din 17 ianuarie 

1940, J. N. nr. 13559/22.I.1940.  
8 Arhivele Naţionale ale României. Ministerul Economiei Naţionale. Direcţia Comerţului. Dosar nr. 80, anii 1939–1940, 

fila 85.  
9 Arhivele Naţionale ale României. Ministerul Economiei Naţionale. Direcţia Comerţului. Dosar nr. 80, anii 1939–1940, 

fila 85. 
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Subsecretariatului de Stat al Propagandei, cele trei obiecte enumerate aici mai sus. În ce priveşte cel de al 

patrulea obiect, dispărut la Milano, îmi rezerv pentru instituţia Muzeului, dreptul de a cere despăgubiri.  

Drept care am semnat prezentul proces verbal. 

Turnu Severin, 27 septembrie 1938
10

 

Am predat Am primit 

 

(ss) Prof. Radu Vulpe (ss) Al. Bărcăcilă 

 

DOCUMENTUL NR. 311 

 

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier  

nr. 33 

Luna Octombrie, 5 1939 

Turnu Severin 

Domnule Preşedinte, 

 

Cu aprovarea Dvs. la 28 martie a. c. am predat din colecţiunile acestui Muzeu, D-lui Prof. Radu 

Vulpe, delegat al Subsecretariatului de Stat al Propagandei, patru obiecte antice romane, spre a fi expuse la 

Expoziţia Târgului Internaţional de Mostre din Milano, Aprilie 1939.  

Din aceste obiecte după cum se vede din procesul verbal alăturat în original, mi s-au înapoiat 

numai trei, arătându-mi-se că al patrulea obiect, statuia de bronz a zeului Mithra reprezentat călcând cu 

piciorul stâng pe capul taurului înjunghiat şi care provine din săpăturile noastre arheologice de la castrul 

Drubeta, a dispărut din Expoziţia de la Milano în ziua de 13 aprilie a. c. Constatarea acestei dispariţii s-a 

consemnat în procesul verbal alăturat în copie, semnat de delegaţii Guvernului, al Ministerului Economiei 

Naţionale şi vizat de Consulul General al României, D-l A. Ricci. Cercetările făcute de Chestura Poliţiei 

Târgului, căreia i s-a comunicat furtul, au rămas fără rezultat.  

Prin aceasta Muzeul rămânând lipsit de una din cele mai frumoase piese, care era unicul, publicat 

de noi în <Monumentele religioase din Drubeta>, extrasul alăturat din Arhivele Olteniei 1934, pag. 32–34, 

fig. 46 a–b. 

Vă rugăm să binevoiţi a interveni să ni se achite de către autoritatea organizatoare a pavilionului 

român de la acea Expoziţie pe seama acestui Muzeu, despăgubirea de 100.000
12

 lei, minimum de evaluare a 

obiectului de valoare arheologică şi artistică dispărut. Această sumă o vom folosi la confecţionarea 

mobilierului necesar Muzeului, precum şi la continuarea săpăturilor de la castrul Drubeta.  

 

Director, 

ss/ Al. Bărcăcilă 

Membru corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice.  

 

DOCUMENTUL NR. 413 

 

„Domnule Ministru,  

În conformitate cu procesul verbal anexat în copie încheiat în ziua de 23 Aprilie a. c. la Milano, în 

urma dispariţiei statuetei de bronz reprezentând pe zeul Mithra cu piciorul stâng pe capul taurului 

înjunghiat, găsită în castrul Drubeta şi care era proprietatea muzeului arheologic al Comisiunei 

                                                      
10 Data este dactilografiată eronat în original, anul corect fiind 1939. 
11 Arhivele Naţionale ale României. Ministerul Economiei Naţionale. Direcţia Comerţului. Dosar nr. 80, anii 1939–1940, 

fila 84. 
12  La nivelul anului 1939 această sumă era aproximativ 39.000 franci francezi, ceea ce la nivelul anului 2015 ar 

reprezenta o valoare de cca 18.300 euro (vezi Cota oficială a cursurilor, nr. 3 din 4 ian. 1939, Bursa de efecte, acţiuni 

şi schimb din Bucureşti, p. 4. Pentru conversia FF vechi în euro, vezi convertorul realizat de Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques (http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat.asp, accesat la 20 

ian. 2016).  
13 Arhivele Naţionale ale României. Ministerul Economiei Naţionale. Direcţia Comerţului. Dosar nr. 80, anii 1939–1940, 

fila 84. 

http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-achat.asp
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Monumentelor Istorice din Turnu Severin, dispariţie în urma căreia Muzeul rămâne lipsit de una din cele 

mai importante piese, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune achitarea de către autoritatea 

organizatoare a Pavilionului Român de la Expoziţia Târgului Internaţional de Mostre din Milano, pe seama 

acelui Muzeu, a despăgubirii de 100.000 lei, minimum de evaluare a obiectului dispărut.  

Binevoiţi a primi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.  

 

Preşedinte, Secretar–Director General, 

ss/ Indescifrabil. ss/ Victor Brătulescu 
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