HERMES-MERCURIUS LA ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA

Săpăturile arheologi,ce efectuate în vara anului 1978 în capitala Danei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, au scos la iveală în exteriorul
colţului nord-estic al zidului de Tăsă.rit al templului dedicat mai multor
divinităţi (cunoscut în literatura de specialitate mai veche ca templul lui
Malagbel1), la :adîncimea de 60 cm, o statuetă de bronz, reprezentînd pe
zeul Hermes-Mercurius 2 (fig. 1-4). Dimensiuni: înălţimea 9,3 cm, lăţimea
maximă 3,7 cm, înălţimea, feţei 1,3 cm. Figurina, păstrînd patina verzuie
închisă atît de ca·racteristică bronrurilor antice, este aproape perfect
eonservată, în afaria mîinii stîngi care s-a rupt. Ea ,com:tituie proprietatea
Muzeului de istorie al T,ransilvaniei din Cluj-Napoca (nr. inv. V. 2:lfi2:3).
Mesagerul Olimpului, protectorul comerţului, este prezentat sub figura unui tînăr efeb, imberb, înfăţişare obişnuită, am putea spune banală,
e acestei divinităţi în arta dasică greco-romană. Personajul, puţin aplecat
în faţă, are centrul de g,reutate plasat pe piciorul stîng, celălalt fiind
uşor îndoit şi adus spre spate. Capul este înclinat spre dreapta .';ii acoperit cu păr în cî,rlionţi, care acoperă pavilioanele urechilor, purtînd pe
creştet caracteristica pălăTioa1 ră, petasus, cu aripioare. Corpul este zvelt,
cu muşchii pectorali şi kiunghiul inghinal bine reliefaţi, braţele .';ii picioarele lungi, proporţionate. In mina dreaptă ţine punga cu bani, marsupium, iar pe umă,rul stîng se zăreşte mantia, chlamys, ca-re atîrnă peste
acelaşi braţ, fiind înfăşurată în jurul încheieturii mîinii stingi, astăzi distrusă.

Această mică operă de artă are bune analogii cu cîteV1a piese simibre
cunoscute în airta Tomană, printre caI"e amintim bronzul descope,rit b
Lyon3 sau figurina provenită dei la Exeter 4•
LucraTe autohtonă, desigur, creaţie a centrului artistic ce fiinţa
la Ulpia Trai.ana Sa,rmizegetus.a, cu oarecare fineţe ,a confecţionă,rii, ce
denotă încă reminis,cenţele manierei de tratare aritistică din epooa Antoninilor, da,r şi ·cu detalii de execuţie stîngace (în special, un anumit sche1
CIL, II, 7956; G. Teglas, în HTRTE, III, 1883-1884, p. 87; idem, în HT, I,
1902, p. 62; ErdMuzEgyletKiadv, VII, 1890, p. 392-393; C. Daicoviciu, în Dacia,
I, 1924, p. 230.
2
Piesa, cu descriere sumară, a fost cuprinsă într-un corpus privind monumentele sculpturale descoperite la Sarmizegetusa. Vezi, D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured Monuments from Ulpia Traiana Sarmizegetua, în seria BAR, 1979,
addenda, nr. 5.
3
S. Boucher, în Apulum, XV, 1977, p. 274, fig. 6.
4
S. Reinach, RepStat, II, 1, 1898, p. 160, nr. 3.
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Fig. I . - Statuetă reprezentînd pe Hermes-Mercurius, descoperită la Ulpia Traiana Sannizegetusa
(vedere frontală) .

Fig. 2. -

Aceeaşi

(vedere dorsali).
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Fig. 3 . - Aceeaş i (vedere
din profil s tînga).

Fig. 4. - Aceea~ i (vedere
din profil dreapta).

matis m al figurii) , specific e seooliului al III-l-ea ·e .n. , o atribuim cronologic sfir.şitului veacului al II-1-ea - începutul celui următor.

*
Descoperirea ,acestei statuete ne of•eră ocazia de a trece în revi stă
moruumentele oe staru în l1egă-t'UII'ă ou Hermes-Merourius ş i c a11,e s-au des coperit în metrnpola Dadei traiane.
A. Monumente e,pigrafice:
1. Altar de marm ură. Muz·erul judeţean Hunedoara-Deva.
Inscd pţia:

C(airus) favolenus Modestus/ (centlllrio) leg(ionis) XIII Gemin.ae/ Mercurio Auig{usto) sacr(um) / v{otum) s (olvit) l(i:bens ) m(eri'to).
(CIL, III, 1434; !DR, III/ 2, nr. 260).
2. Altar de marmură. Di spărut.
Insoripţia: MeDc0udo) Aug(usto)/ saor(um) / C(aius) Sex/ i(tirus) Atta/
pro salute/ fili·o rum.
(CIL, III, 1435; !DR, III/ 2, ru-. 269).
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3. Altar de marmură, descoperit în templul sincretist. Muzeul de
arheologie Sarmizegetusa.
Inscripţia: I(ovi) O(ptimo) M(aximo),/ Iunoni [M]inervae/ diis conSt!ntibus/ saluti Fortunae/ Reduci/ Apollini/ Di anae V[ic]trici/ Nemesi
Me[ir]curio/ Herculi Soli Invicto/ Aesculapio Hygiae diis/ deabusq(ue)
immortalib(us)/ P(ublius) Aelius Hammonius/ v(k) e(gregius) proc(urator) Augg(ustorum).
(C. Daicoviciu, în AISC, I, 1928-1932, p. 84-85; I. Piso în Dacia,
N.S., XX, 1976, p. 251-257; IDR, III/2, nr. 246).
1

B. Elemente de

arhitectură funerară:

de marmură. Muzeul judeţean Hunedoara- -Deva.
Mercurius este redat cu atributele sale caracteristice.
(BAR, 1979, nr. 82, pl. XX).
2. Placă de marmură, probabil perete de aedicula. Muzeul judeţean
Hunedoara-Deva.
Din monument se păstrează partea superioară pe care se o\Y.;;ervă,
în dreapta, capul şi bustul unui personaj, cu petasus (?), posibil zeul
Mer<'urius, iar în stînga imaginii o colonetă cu capitel în stil corintic.
( BAR, 1979, nr. 85, pl. XCVI).
3. Pilastru de marmură. Muzeul judeţean Hunedoara-Deva.
Pe una din feţele piesei, conservată fragmentar, se păstrează figura
lui Mercurius, cu caduceus.
(BAR, 1979, oc. 507, pl. XCVI şi CLVI).
4. Placă de marmură. Muzeul de arheologie Sannizegetusa.
Cîmpul inscripţionai anepigraf al plăcii este încadrat în dreapta de
Mer<:•urius, însoţit de un cocoş şi în stînga de Hercules cu cerberul.
(BAR, 1979, nr. 43 şi 84, pl. X).
1.

Placă

C. Reliefuri voti\'e:
1. Basorelief de marmuiră. Muzeul de istorie al R. S. România, Bucureşti.

Mesageirul Olimpului, cu atributele cunoscute, are în stînga pe Iuppiter, cu acvila.
(BAR, 1979, nr. 52 şi 83, pl. XII).
2. Basorelief de marmură. Dispărut.
Sculptura, însoţită de inscripţie, este dedicată lui Pluto şi Broserpinei. In stînga lui Dis Pater figurează Mercuirius, iar în planul al doilea un personaj feminin în picioare.
(BAR, 1979, nr. 106, pi. CXLV).
3. Basorelief de mairmură. Muzeul judeţean Hunedoa1-a-Deva.
Monumentul este, de asemenea, închinat aceloraşi div:nităţi subpămîntene. Alături de cuplul principal, în dreapta Prm,erpinei se află
mesagerul Olimpului.
(BAR, 1979, nr. 108, pl. XXIV).
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D. Embleme de mozaic pavimentar:
1. Mozaic policrom. Distrus.
Hermes apare alături de Aphrodita, Hero şi Pallas-Atena într-o
scenă. alegorică •reprezentînd „Judecata lui Paris".
(BAR, 1979, nr. 459, pl. LXXV).
2. Mozaic poliorom. Distrus.
Protectorul comerţului este înfăţişat în compania unor personaje
homerice întT-o figuraţie epică „Implorarea lui Achile de către Priiam''.
(BAR, 1979, nr. 460, pl. LXXV).
E. Statuete:

la începutul acestei lucrări.
în urma enumerării pieselor ulpiene ce stau în legătură cu HermesMercurius rezultă foarte clar apariţia numelui sau a reprezentării sale
sculpturale pe cinci categorii de monumente.
în prima g,pupă se înscriu altarele, dintre care două sînt închinate
numai lui (piesele A 1-2). Aici el primeşte epitetul de Augustus, epitet frecvent atribuit zeului5 • Pe un al treilea monument epigrafie numele
lui Mercurius este prezent alături de a altor divinităţi din pantheonul
roman (inscripţia A 3).
A doua categorie de monumente, categorie care însumează cel mai
mare numă,r de piese (4 bucăţi, B 1-4), o constituie elementele de arhitectură funer,airă 6 • Aici divinitatea apaire în calitatea sa de conducător al
sufletelor celor decedaţi în faţa judecăţii supreme, de protector al umbrelor în lunga lor călătorie de dincolo de mormînt (psihopompos 1 ).
Această calitate a fost pl'eluată de Mercurius, divinitate ,romană, de la
Hermes, omonimul lui din rreligia elină 8 • Edificator în acest sens este
un epi-taf din secolul I e.n., din care ,reiese tocmai acest rol funerar al
său: ,,HeTmes cu picioarele înaripate, te prinde de mină, te va conduce
către Olimp şi te va f,ace să străluceşti printre stele" 9 •
Relaţia dintre Mercurius şi He:rcules, prezenţa lor împreună pe aceeaşi lespede, din păcate anepigrafă (monumentul B 4), primul însoţit de
comş, pasăre cu caracter apotropaic10 , apariţie tîrzie în iconogTafia lui
Mercm-ius 11 , ia:r cel de-al doilea urmat de cerber12 , trebuie pusă tot în
legă'i'UI'ă cu cultul morţilor 13 . Acelaşi rol de psihopompos îl îndeplineşte
Mercurius şi în cele două scene sculpturale, cuprinse în a treia categO'J:ie
1. Statueta de bronz

5

descrisă

Pentru epitetele lui Mercurius, vezi A. Legrand, în DA, III, 2, p. 1819 sq.
Cf. M. Bărbulescu, în AIIA, XIX, 1976, p. 296-272.
7
Idem, op. cit., p. 269.
8
A. Legrand, op. cit., p. 1802 sq.
n Fr. Cumont, Lux Perpetua, Paris, 1949, p. 301.
10
Idem, op. cit., p. 409-414.
11
A. Legrand, op. cit., p. 1819.
12 Referitor la culrtul lui Hercules în Dacia, vezi M. Bărbulescu, în ActaMN,
XIV, 1977, p. 173-189; idem, în ActaMN, XV, 1978, p. 219-233.
13 M. Bărbulescu, în AIIA, XIX, 1976, p. 269.
6
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de monumente dedicate lui la Ulpia 'Draiana Sairmizegetusa, unde· presa se face remairoată alături de Pluto şi Proserpina (basoreliefele
C 2-3). Relevantă este piesa C 2 în care mai apare şi un personaj feminin, plasat în planul al doilea, ce pa;re a fi o defunctă condusă în faţa
judecătorilor subpăminteni 14 • In Dacia Mercurius mai este înfăţişat în
tovărăşia lui Pluto, Proserpinei şi Hercules pe un monument cunoocut
de la Apulum 15 •
într-un singu,r caz protectorul negustorilor figurează împreună cu
Iuppiter (basorelieful C 1), foarte probabil în ipostaza de mesa.ger al
zeilor. Astfel de scene - Mercurius alături de stăpînul suprem al Olimpului - sînt destul de ,rare. In arta antică iconog,rafia respectivă poate fi
întilnită într-o pictură din secolul al V-lea î.e.n., unde Hermes primeşte
ordine de la Zeus, fiind gata de-a le executa, şi pe un grup statuar votiv
de bronz care înfăţişează pe Mercurius întovăr-ăşit de Iunona, Minerva
şi Iuppiter 16 •
In binecunoscutele scene legendare care ilustrează emblemele celor
două mozaicuri poliorome ulpiene (piesele D 1-2), Hermes are, de asemenea, un rol activ. In „Judecata lui Paris' (D 1) el înceaircă prin prezenţa sa să influenţeze hotărirea eroului troian de a oferi mărul de aur
Aphroditei, iar în „Implorarea lui Achile de către Priam" (D 2) este însărcinat de către Zeus să vegheze asupra sigur,anţei şi demnităţii bătirî
nului rege învins. După ce Priam va lua trupul fă'l·ă viaţă al fiului său
Hector de la Achile, trimisul Olimpului, fără a fi văzut, îi va adormi
pe invadatorii altei ca aceştia să nu se poată opune acţiunii disperatului
părinte 17 • De altfel, în arta mozaicului greco-roman imaginea lui HermesMercurius este destul de frecvent cunoscută în diferite scene 18 •
Statueta descoperită în vara anului 1978 (brorurul E 1) se înoadrează
în ultima categorie de reprezentări ale lui Mercurius la Sarmizegetusa şi
ea făcea parte, posibil, dintr-un lararium.
Din succinta prezentare a monumentelor ulpiene cu Hermes-Meircuriw.; se poate deduce rolul său în viaţa religioasă a metropolei traiane. El
apare singur în două inscripţii (epigrafele A 1-2), dintre care una avînd
ca dedicant un centurion al legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum (monumentul A 1) şi sub forma figurinei de bronz descrisă. Doar despre
aceste trei piese putem afirma că sînt dedicaţii în exclusivitate zeului.
Pe celelalte monumente el joacă un rol mai mult sau mai puţin important, daT nu esenţial, fiind de fapt partener în cadrul unor activităţi
legate de cultul funehnl, a unor scene mitologice, homerice etc. Ou t.oate
că prin frecvenţa apariţiilor sale în diverse ipostaze Mercurius lasă impresia că are o contribuţie de seamă în viaţa religioasă a capi•talei Daciei,
credem că tocmai această varietate a apariţiilor şi conţinutul lor denota
inexistenţa unui cult al lui în adevăratul sens al cuvintului la Sarmizegezenţa

14 Cf. Fr. Cumont, op .cit., p. 214; idem, Recherches sur le symbolisme funeraire
des romains, Paris, 1966, p. 29, notele 1-2.
15 N. Igna, Cultul lui Aesculap şi al Hygiei, Cluj, 1935, p. 68-69.
16 A. Legrand, op. cit., p. 1813, 1820.
17 Idem, op. cit., p. 1804.
18
D. J. Smith, în BAR, 41, 1, 1977, p. 119.
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tusa. Desigur, depistarea unui templu dedtcait lui Mercurius, aici, ar putea
infÎlrma ipoteza.
Jn general, în provincia traiană se constată o frecvenţă iredusă a
epigrafelor închinate zeităţii. In Dada Inferior este cunoscută doar o
singuTă insieripţie, provenită de la Cioroiu Nou, în care Mercurius poartă
epitetul foarte ;rar de gubernator 19 • Două plăci votive s-au mai descoperit
apoi la Apulum. Pe una din ele numele zeului comerţului se descifrează
alături de IOM şi Liber Pater, purtind titulatuira puţin obişnuită de Pater20, cealaltă epigrafă fiindu-i dedicată în întregime2 1 . Se mai cunoaşte
încă o ara înălţată lui de către veteranul Aelius Iulius la Ciumăfaia 22 •
In ce priveşte iconografia în piatră a lui Merourius situaţia este aceea.."5i, adică se remarcă numărul redus de monumente descoperite în Dacia.
La Dobreba s-a aflat un fragment dintr-un fronton de monument funerar din care se păstrează doar caduceul 23 , la Apulum un relief cu scenă
ce figurează zeul în compania lui Pluto, a Proserpinei şi Hercules 24 , apoi
tot din această localitate o placă votivă în care el ,apare singur25 şi, în
sfirşit, un pilastru provenit, probabil, din Napoca, cu ,reprezentarea lui
Liber Pater, Hercules şi Merourius 26 .
iJntr-un număr mai mare s--.au descoperit statuete de bronz. In Dada
sudică au fost găsite 4 piese la Romula, 2 la Sucidava, 2 la Drobeta 27 , 1
la Răcari 28 , iar în Dacia intracarpatică sînt cunoscute dte un exemplar de
la Potaissa29 , din cîmpia T,ransilvaniei (localitatea neprecizată 30 ) şi 2 de
la Apulum, 1 • La acest repertoriu al figurinelor de bronz se mai pot adăuga
o statuetă de plumb aflată la Drobeta32 şi un basorelief fragmentar de
argint cu imaginea zeului şi a cocoşului, provenit de la Apulum 33 •
În încheiere, vom face o scurtă retrospectivă ,asupra cultului lui
Me:rcurius în lumea r,omană. Venerairea sa se pierde în negura VTemrurilor,
primul templu care i se dedică fiind cel înălţat la Roma pe colina A ventinului încă din secolul al V-lea î.e.n. 34 • Cu toată vechimea sa, răspîndirea
cultului acestui zeu în Imperiu este inegală. Divinitatea în discuţie nu se
bucura de o prea mare popularitate, de pildă, în Hispania sau în provin19
20
21
22
21

D. Tudor, în Latomus, XXV, Bruxelles, 1966, p. 847; IDR, II, p. 141.
C. Daicoviciu, în ACMIT, II, 1930, p. 305-306.
I. Berciu - Al. Popa, în Apulum, V, 1964, p. 190-191.
A. Buday, în Dolg, II, 1911, p. 264-265, fig. 4.
Al. Bărcăcilă, în ArhOlt, 1932, p. 24-25.
24 N. Igna, l.c.
25
C. L. Băluţă, în Apulum, XIV, 1976, p. 137-139.
:m A. Buday, în Dolg, VII, 1916, p. 81 sqq.; C. Pop, în ActaMN, V, 1968,
p. 481-482, fig. 2 etc.
27
C. C. Petolescu, Şt. Chiţu, în RevMuz, 3, 1974, p. 62, cu bibliografia; C. C. Petolescu - Gh. Popa, în Apulum, XII 1974, p. 615.
28 D. Tudor, OltR 3 , p. 395.
'
29
R. Florescu, în Civilta, p. 206, F 40 •
30
Statueta este inedită. Se păstrează în MuzlstTrans.
31
Al. Popa - I. Berciu, în Apulum, XV, 1977, p. 218, nr. 3, fig. 3, p. 225, nr. 10,
-fig, 10.
32
C. C. Petolescu, Şt. Chiţu, l.c.
33
_A. Cser~i, în Als6feher vii.rmegye monogrii.fiaja, II, 1901, p. 312; Al. Popa I. Bercm, op. cit., p. 218-219, nr. 4, fig. 4.
34
R. Cagnat - V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, I, Paris, 1917, p. 400.
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ci.ile orientale şi era slab reprezentată in Afrioa35 • In schimb, se observă
o predilecţie spre celebrarea lui în ţinuturile celtice ale Imperiului. Pe
continent, în aceste regiuni îi sînt înălţate 13 temple romano-celtice, iar
în Britannia. 4 sanctuare36 • Atîrt în Gallia, cit şi în insula de dincolo de
Canalul Minecii, Merourius apar-e deseori înfăţişat alături sau sub chipul
unor divinităţi autohtone, reprezentările sculpturale purtînd o puternică
amprentă locală 37 • Tocmai acest sincretism religios a favo;rizat in bună
măsură larga răspîndire a cultului zeului protector al negustorilor pe o
arie geografică destul de întinsă în provinciile amintite. Un exemplu concludent în a.ceastă privinţă îl constituie imensul templu panceltic din
Puy de Dome (Gallia), edificiu ce adăpostea o statuie a divinităţii, înaltă
de 20 de m 38 , statuie celebră în lumea antică.
Comparativ cu provinciile vestice ale Imperiului, frecvenţa inscripţiilor şi iconografia lui Mercurius, în Dacia
este săracă. Venerarea
sa nu a găsit pe aceste meleaguri un teren fertil în fa-adiţia locală, ca, de
pildă, celebrarea lui Silvanus, a Dianei ş.a., apariţiile lui fiind singulare,
sărăcăcioase şi într-o mică măsură consacrate cultului oficial propriu-zis.
DORIN ALICU -
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(Resume)
On decrit et on interprete une statuette de bronze, representant le dieu Hcrmcs-Mercurius (fig 1-4), piece decouverte dans la capitale de la Dacie romaine,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. La statuette est consideree comme une creation d"un
atelier local, etant datee a la fin du II-eme siecle - le commencement du sil'l"le
suivant.
A cette occasion Ies auteurs passent en revue Ies monuments dedies ou qui
rc>presantc>nt ce protecteur du commerce, monuments prouvenus de la metropole ele
la province trajanne. Elles se divisent dans les cathegories suivantes: 3 inscriptions, 4 elements d'architecture funeraire, 3 rcliefs votifs, 2 emblemes de mosaiquc et
1 statuctte (cette dccrite-la). On arrive a la conclusion que tant en Dacie, que dans
sa capitale, on ne peut parler d'un cullte proprement dit du dieu Hermes-Mercurius.
D'ailleur, la veneration de la divinite dans l'cmpire romain est inegale dans -Ies diverses provinces.

A. Legrand, op. cit., p. 1821.
A. Grenier, Manuel d'archeologie gallo-romaine, 3, 1, Paris, 1958, p. 403-406,
p, 424-433; M. J. T. Lewis, Temples in Roman Britain, Londra, 1966, p. 48; J. Liversidge, Britain in the Roman Empire, Londra, 1968, p. 443-444.
:n E. J. Phillips, în BAR, 41, 1, 1977, p. 35 sqq.
~ A. Grenier, op. cit., p. 427-428.
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