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SERAPIS/PRIAPUS DE LA MICIA 
 
 

Ștefana Cristea* 
 
 

* Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; stefana_13_26@yahoo.com 
 
 

Abstract. This paper aims to bring a new interpretation of a bronze statuette found in 
principia of the military camp from Micia (Veţel, Hunedoara county, RO). The statuette was 
attributed by Lucia Marinescu-Țeposu to the god Priapus Pantheus. The iconographic elements 
make us to believe that the divinity represented is an syncretism-amalgam between Priapus and 
the Egyptian god Serapis. Both gods have as field of competence the fertility and fecundity 
and the symbols that accompany this statuette outline this dimension. 
 
Keywords: Priapus, Serapis, Micia, statuette, phallus, calathos. 
 
 

În lucrarea publicată de doamna Lucia Țeposu-Marinescu, împreună cu 
Constantin Pop, despre statuetele de bronz din Dacia Romană apare atribuită zeului 
Priapus o statuetă descoperită la Micia (Vețel, jud. Hunedoara)1 și păstrată în colec-
țiile Muzeului Național de Istorie București2. Această statuetă conține un element 
iconografic care nu îi este specific zeului Priapus și care ne-a determinat să lărgim 
interpretarea existentă. 

Statueta din bronz (Fig. 1), considerată a-l reprezenta pe Priapus pantheus, a 
fost descoperită cu ocazia săpăturilor arheologice desfășurate în 1979 în principia 
castrului de la Micia, într-un strat datat între 106–170 dHr. Personajul este repre-
zentat având o barbă stufoasă și părul format din bucle. Trăsăturile feței sunt redate 
sumar cu gura deschisă și nasul bine definite, dar fără a fi îngrijit lucrate. Ochii oblici 
sunt sugerați prin două linii incizate. Pe cap poartă un calathos. Și restul corpului 
este redat doar prin câteva elemente: mâinile îndoite din coate sunt așezate de o 
parte și de cealaltă a falusului erect; redarea degetelor aproape că lipsește; picioarele 
sunt lipite, cu aspect de mumie, fără să existe o linie de demarcație care să le indivi-
dualizeze. Nu este redată nici un fel de îmbrăcăminte. Privit din lateral, corpul este 
ușor arcuit, ca într-o mișcare de a expune și mai mult falusul erect, poziție întâlnită 
și în cazul altor reprezentări ale zeului. 

1. Elemente de iconografie 
Se remarcă faptul că statueta conține două elemente iconografice principale. 

Pe de o parte falusul erect, susținut cu ambele mâini, specific zeului Priapus și pe de 

                                                      
1 Țeposu-Marinescu, Pop, 2000, p. 57, pl. 27. 
2 Inv. 157042. 
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altă parte calathos-ul (modius-ul), coșul-coroană cu ajutorul căruia îl recunoaștem 
de obicei pe zeul egiptean Serapis.  

 
Fig. 1. Serapis/Priapus de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara)3. 

Iconografia greco-romană și orientală ne oferă numeroase și diverse exe-
mple de zei sau personaje ithyphalice: începând cu Pan, Silenus, satiri, Priapus și până 
la Osiris, Min, Bes, Bes Pantheus, Harpocrates etc. Dar gestul de susținere a falu-
sului cu ambele mâini, alături de cel prin care falusul erect susține mantia în care 
este îmbrăcat zeul și în care se găsesc fructe, îi sunt specifice lui Priapus. Divinitate 
minoră a grădinilor, culturilor, puterii generatoare masculine și având rol apotropaic, 
Priapus apare uneori reprezentat purtând boneta frigiană, indiciu al unei eventuale 
originii orientale4. O astfel de statuetă a fost descoperită în zona Callatis-ului5. Dar 
falusul nu era doar simbolul zeului Priapus. Nu trebuie să uităm de arhaicul Mutinus 
Titinus, întruchiparea fertilității masculine6. Falusuri realizate probabil din lemn erau 
purtate și cu ocazia sărbătorilor zeului Liber (zeul care îi ia locul lui Mutinus), după 

                                                      
3 după Țeposu-Marinescu, Pop, 2000, p. 57, pl. 27. 
4 Kiefer, 2009, p. 127.  
5 Nuțu-Chiriac, 2005-2006, p. 219, pl. 3/1. 
6 Fantham, 2011, p. 363. 
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cum putem afla din relatarea Sfântului Augustin7, fiind foarte apreciată puterea magică 
a acestui forței creatoare pe care o întruchipau. Puterea sa avea capacitatea de a înde-
părta orice fel de gânduri negative îndreptate asupra posesorului. În aceeași ordine 
de idei “Priapus is really nothing but a giant phallus, connected in some way or 
other with a human face”8. Dar este mai mult decât o sperietoare menită să alunge 
hoții și păsările, este și zeul fecundității umane fiindu-i invocat ajutorul în acest sens. 

Iconografia lui Serapis9, mai complexă și mai variată (în picioare, așezat, 
bust, singur, împreună cu alte divinități etc.), cuprinde în proporție de 90% și cala-
thos-ul (modius-ul)10. Este un atribut care îl însoțește și definește, subliniind latura 
sa de zeu al fecundității, fertilității și abundenței, aspect care le completează pe cele 
de zeu vindecător, salvator. Calathos-ul apare în reprezentările zeului, fie că este 
vorba despre statui de cult, reliefuri, statuete, lămpi, teracote, geme etc. Încă de la 
apariție, Serapis se remarcă prin natura sa compozită, prin capacitatea de a se face 
acceptat în lumea greacă. Este un zeu foarte adaptabil, care își extinde cu ușurință 
domeniile de competență prin asimilarea altor zei sau doar a unor aspecte ale lor în 
personalitatea sa (fulgerul și vulturul lui Iupiter, Cerberul lui Pluto, ghioaga lui Her-
cule, razele de soare ale lui Helios etc.). Această trăsătură îl ajută să se apropie de 
fiecare credincios în parte, satisfăcând nevoile sale specifice, la nivelul credințelor 
personale manifestate de obicei prin intermediul obiectelor de mici dimensiuni (sta-
tuete din metal, lămpi, teracote, amulete, bijuterii) sau inscripții, unde putem observa 
asocieri uneori unice dintre Serapis și alți zei. Este un zeu care vindecă, un zeu care 
ascultă, un zeu care poate aduce prosperitate, un zeu salvator. Tendințele sale uni-
versaliste le urmează îndeaproape pe cele ale paredrei sale Isis, exprimate mai ales 
prin intermediul aretalogiilor isiace care au circulat între sec. III îHr – sec. III dHr. 
Ea este amintită nu doar cu propriul nume, ci cu numele multor divinități feminine 
egiptene, grecești sau orientale. Despre Serapis, pe de altă parte, Diodor din Sicilia 
ne spune că “unii îi spun Dionisos, alții Pluton, alții Ammon. I se mai zice și Zeus. 
Mulți socot că el ar fi chiar zeul Pan (…)”11.  

2. Zeii orientali din Micia  
Pe lângă aspectele iconografice și care îi individualizează pe zeii Serapis și 

Priapus, trebuie să luăm în considerare contextul descoperirii piesei. Micia a fost o 
mare comunitate rurală, un pagus dezvoltat în jurul castrului de pe Mureș. Viața reli-
gioasă de aici a fost desigur marcată de prezența trupelor militare staționate aici de-a 
lungul timpului, multe dintre ele formate din orientali12. Dedicațiile erau adresate atât 
zeilor clasici romani (Iupiter, Silvanus), dar și zeilor orientali (I O M Dolichenus, 

                                                      
7 Kiefer, 2009, p. 126. 
8 Ibidem, p. 127. 
9 Pentru iconografia zeului Serapis cităm selectiv Delatte-Derchain, 1964; Stambaugh, 1972; 
Hornbostel, 1973; Kater-Sibbes, 1973; Castiglione, 1978; Dunand, 1979; Tran Tam Tinh, 
1983; LIMC, VII/1, 1994, p. 666-692; Veymiers, 2009.  
10 Veymiers, 2009, p. 598, tabel 3. 
11 Diodor, I, 25. 
12 Țentea, 2012, p. 79-86; Nemeti, 2004, p. 36-45. 



996 

Turmazgades, Isis), fiind atestate epigrafic sau arheologic temple ridicate zeilor Her-
cules, Isis, Iupiter Hierapolitanus, Sol Invictus (care ascunde tot un zeu oriental), zei-
lor mauri (sub numele lui Silvanus găsindu-se probabil unul dintre acești dii patrii ai 
maurilor)13.  

Existența la Micia a zeilor egipteni a fost confirmată prin două inscripții: o 
inscripție votivă din marmură14 (care nu se mai păstrează), care celebra ridicarea 
unui templu dedicat zeiței Isis, datată la sfârșitul sec. II și începutul sec. III dHr și o 
placă votivă din marmură15, dedicată Isidei și poate și lui Serapis, datată între 156–
158 dHr (moment în care Marcus Statius Priscus a servit ca guvernator al Daciei 
Superior). În afara celor două inscripții, influența egipteană se face simțită doar prin 
intermediul unei geme din jaspis verde, ovală, pe care apare reprezentat zeul Harpo-
crates, care duce degetul arătător al mâinii dreapte către buze, iar în mâna stângă ține 
biciul (flagellum), simbol al puterii regale în Egipt. Pe cap, Lucia Ţeposu-Marinescu, 
vede un disc solar, iar pe tâmpla stângă pare să îi cadă o șuviță de păr împletită16. 
Deși artefactele, care amintesc într-un mod sau altul de zeii egipteni, nu sunt deloc 
numeroase la Micia, însăși existența unui templu precum cel atestat în inscripția 
anterior amintită presupunea ritualuri, sărbători, preoți, statui de cult, o comunitate 
de credincioși.  

3. Concluzii 
Pentru a reveni la piesa aflată în discuție, trebuie precizat faptul că nu este 

neobișnuit să întâlnim simboluri falice în mediul militar. De exemplu, la South 
Shields, lângă zidul lui Hadrian, au fost descoperite, într-o baracă auxiliară datată în 
sec. III dHr, blocuri de piatră cu simboluri falice pe ele, așezate astfel încât să nu 
poată fi văzute, cu scopul probabil de a aduce noroc sau cu rol apotropaic17. Așa 
cum nu este neobișnuit nici să întâlnim temple ridicate pentru zeii egipteni Isis și 
Serapis în cadrul castrelor, așa cum s-a întâmplat și la Intercisa18 sau la Mons Clau-
dianus19. Asocierea dintre cei doi zei, Serapis și Priapus, este însă mai puțin răspân-
dită. Asemenea statuete sunt destul de rar întâlnite și este clar că simbolurile pe care 
le încorporau erau importante pentru posesor, pentru scopul în care erau create. 
Domeniile de competență ale celor doi zei se suprapun atunci când servesc ca zei 
aducători de prosperitate și fecunditate. Fiind un obiect de mici dimensiuni, această 
statuetă reprezenta un obiect personal legat de credința intimă a celui care l-a folosit. 

                                                      
13 Nemeti, 2004, p. 42-43 
14 Neigebaur, 1851, p. 65, nr. 155; CIL, III/1, p. 221, 1341; Popescu, 1927, p. 199; Popa, 1979, 
p. 21, nr. 22; IDR, III/3, p. 63-64, 48; Alicu, 1998, p. 219, nr. 1; Rusu Pescaru-Alicu, 2000, p. 
177, nr. 41; Pribac, 2006, p. 259, nr. 268; Carbó García, 2008, p. 289. 
15 Russu, 1975, p. 417; Popa, 1979, p. 24, nr. 29; IDR, III/2, p. 200-201, 229; Piso, 1993, p. 
67, nr. 8. 
16 Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, nr. inv. 4623; Ţeposu-Mari-
nescu, 1964, p. 257-264, fig. 1/1; Popa, 1979, p. 33-34, nr. 46. 
17 Haynes, 2013, p. 195. 
18 Ibidem, p. 229. 
19 Ibidem, p. 153. 
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Îl putea însoți pentru a-l feri de primejdii, inerente vieții militare, sau îi puteau oferi 
fecunditate și virilitate. Care era zeul pe care îl vedea posesorul statuetei în spatele 
acestor simboluri și ce nume purta, nu putem știi.  

Prin intermediul acestei lucrări am încercat să subliniez faptul că ambii zei 
erau îndreptățiți să se găsească în castrul de la Micia și că ar trebui să lăsăm deschisă 
posibilitatea unei interpretări ulterioare, pe măsură ce cercetările castrului vor evolua. 
Cred că ar fi mai potrivit să îl denumim pe zeul reprezentat Priapus/Serapis sau 
Serapis/Priapus, pentru a sublinia existența elementelor iconografice aparținând ambi-
lor zei, neavând posibilitatea de a considera aportul unuia dintre ei mai important. 
Dacă imaginea lui Priapus nu era altceva decât un falus, căruia i se asocia o figură 
masculină, în cazul statuetei de la Micia figura este a zeului Serapis. 
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