MERCURIUS LA GRĂDIŞTEA. MUNCELULUI

Dintre piesele de factură romană descoperite printre ruinele fostei capitale a
statului dac, Sarn1izegetusa Regia, prezentăm în această comunicare a statuetă de
bronz reprezentându-l pe Mercurius. Această piesăl a fost descoperită întâmplător, în
vara anului 1983, la suprafaţa solului, în }lfara zidului cetăţii, la aproximativ 15 m
de poarta de est, pe latura ei sudică. In prezent, statueta se află în colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie al României, inv. ]777397 1 (Planşa 1).
Statueta măsoară 7,8 cm înălţime. Ea p,ăstrează patina verzuie, specifică
bronzurilor antice. Starea de conservare a piesei este relativ bună, având însă urme
de corodare. Zeul este reprezentat seminud2 , sprijinindu-se pe piciorul drept, în timp
~e stângul este uşor flexat, în poziţie de repaus. Pe cap poartă petasus cu alipioare.
Inălţimea feţei este de 1,5 cm, iar trăsăturile îi sunt stilizate. Aceeaşi schematizare
se poate observa şi în ceea ce priveşte reprezentarea muşchiilor pectorali şi a
sexului, chiar dacă aceste detalii sunt clar conturate. Pe umărul stâng poartă
chlan1is, care cade în falduri, bine evidenţiate, peste braţul stâng, până în dreptul
gleznei. !n mâna dreaptă ţine n1arsupium-ul, av~ind o formă care aminteşte de o
amforă. In mâna stângă, ce are extremitatea ruptă, probabil că ţinea caduceul.
Picioarele îi sunt încălţate cu botine cu aripioare:.
Prezenţa acestei statuete la Grădiştea Muncelului nu trebuie să surprindă. Ea
se alătură materialelor arheologice de factură ronlană descoperite în această cetate,
amintind de detaşamentele unor unităţi militare romane care au staţionat acol0 3 •
Dintre aceste materiale, amintim doar două blocuri de calcar. Unul are inscripţionat:
Leg(io) II Ad(iutrix) / P(ia)f(idelis), iar celălalt poartă inscripţia Vex(ilatio)leg(ionis)
VI FelT(atae)4. Acestea se adaugă inscripţiilor referitoare la legiunea a IV-a Flavia
Felix 5 • Se ştie astăzi că un detaşament roman a staţionat la Grădiştea Muncelului,

L. Marinescu-Ţeposu, în Sargetia, 21-24, 1988-1991, p. 72, nr. catalog 66.
Pe baza elementelor anatomico-stilistice, a poziţiei corpului, a veşmintelor, precum şi a
prezenţei atributelor pe care le poartă, statueta a fost încadrată de către cercetătorul clujean Sorin Cociş
în prima variantă a tipului 2 a reprezentărilor în bronz ale lui Mercurius (vezi S. Cociş, în AIIA, Cluj,
29. 1989, p. 348, nr. catalog 14).
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în ActaMN, 26-30, 1988-1993, p. 19-25.
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probabil începând cu sfârşitul primul război claco-roman6 , dar mai cu seamă, după
înfrângerea definitivă a lui Decebal.
Datorită detaliilor care mărturisesc o oarecare stângăcie în execuţie, considerăm
că statueta a fost realizată într-un atelier provinciatl, ajungând între ruinele Sarmizegetusei
prin intermediul unui soldat roman. Întrezărirn astfel posibilitatea ca statueta să fi
fost în adusă în contextul celor două războa.ie cu dacii, fie ceva mai târziu. În
primul caz, credem că este îndreptăţit să presupunem că statueta a aparţinut unui
militar din legiunea a IV-a Flavia Felix. Această ipoteză pare să ne fie sugerată şi
de faptul că legiunea amintită îsi recruta trupele din nordul Italiei si din Galla7 ,
teritorii în care cultul lui Mercu;ius era foarte preţuit8 • În această sit~aţie, credem
că piesa în discuţie provine dintr-un atelier provincial occidental. Nu putem exclude
cu desăvârşire nici posibilitatea ca ea să fi aparţinut unor militari din celelalte
unităţi atestate în fosta capitală a lui Decebal 9 • Datarea statuetei, în acest caz, ar
putea fi stabilită în intervalul cuprins între finele sec. I şi sfârşitul primelor două
decenii ale celui de-al doilea secol al erei creştin\e. La această ultimă dată cel puţin
legiunea a IV-a Flavia Felix a fost retrasă la sud de Dunăre 10 •
Putem lua în considerare si un al doilea caz, în care statueta să fi ajuns ceva
mai târziu între ruinele Sarmizegetusei. În această situaţie, piesa în discuţie ar putea
fi pusă în legătură cu monumentele de la ~vârtoape şi Sub Cununi 11 • Acceptând
această ipoteză,' statueta ar fi fost manufacturată între sfârşitul sec. I şi a doua
jumătate a sec. II d. Ch. Se cunoaşte că L. Aemilius Carus, guvernator al Daciei
între 172 şi 177 d. Ch., a ridicat una din inscripţiile aflate la Sub Cununi 12 • Această
situaţie ne obligă să luăm în considerare şi posibili tatea manufacturării statuetei pe
teritoriul provinciei traiane.
De pe teritoriul Daciei ronlane sunt almintite, într-o recentă repertoriere, un
număr de 28 de reprezentări în bronz ale lui Mercurius 13. Acestea se adaugă la
numeroase alte reprezentări figurate ale zeului cOlnerţului, sub formă de statui,
reliefuri, teracote, medalioane aplicate, geme şi mozaicuri 14. Reprezentările figurate
împreună cu cele în bronz un număr de 60 de piese, şi cele 16 inscripţii 15, îl
situează pe Mercurius în "grupul mijlociu" al preferinţelor religioase şi a popularităţii
unor culte din provincia Dacia l6 • Statueta în discuţie are analogii atât în provincia
traiană 17 cât şi în Imperiu 18.
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1998, nr. 210, pl. 141/1; G. Faider-Feitmans, Antiquites GaJ'lo-Romains, în Les antiquites du j\1usee de
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Această piesă se înscrie în seria bronzurilor romane, figurate, turnate plin şi
apoi finisate, aducând un modest aport la cunoaşterea artefactelor ronlane. Statueta
se constituie şi ca o dovadă în plus a prezenţei trupelor imperiale în capitala statului
dac.
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MERCURIUS AT G1RĂDIŞTEA MUNCELULUI
SUMARY
In the summer of 1983, at Grădiştea Muncelului (Hunedoara Country), has been descovered a
little Roman statue. It has 7,8 cm in length {Figure no. 1) and it's relatively well preserved, even if
it has marks of corodation.
The statue is a provincial made object clating from P'_2 nd century A.D.
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Fig. 1. Mercurius: a. Front sight; b. Back sight.

