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Abstract. The artefact that constitutes the subject of this article was accidentally discovered in
the spring of 2014, as a result of agricultural works carried out at the archeological site Micia
in Vețel locality, Hunedoara county, Romania. The altar was identified in the vicinity of the
Deva‒Arad railway, about 100 m east of the Roman fort from here. The fragment of dense and
good quality limestone is the lower half of a votive altar. Unfortunately, the fragmentary state
of the monument does not allow us to issue hypotheses related to the attribution of any cult,
not even about a chronological classification. However, the piece is still an element that attests
to a very rich and varied spiritual life in Micia.
Keywords: Roman Dacia, Micia, accidental discovery, altar, religious life.

Piesa care constituie subiectul acestui articol a fost descoperită întâmplător în
primăvara anului 2014, ca urmarea unor lucrări agricole efectuate în situl arheologic
Micia din localitatea Vețel, județul Hunedoara. Altarul a fost identificat pe un teren
aflat în vecinătatea căii ferate Deva‒Arad, la aproximativ 100 m est de castrul roman
de aici (Fig. 1). În prezent, piesa intrată în colecțiile Muzeului Civilizației Dacice și
Romane din Deva, cu numărul de inventar 51393, se regăsește în expoziția dedicată
sitului Micia, găzduită de Primăria Comunei Vețel, jud. Hunedoara.
Fragmentul din calcar dens și de bună calitate constituie jumătatea inferioară a
unui altar votiv. Acesta se compune dintr-o bază patrulateră decorată pe trei dintre cele
patru fețe cu borduri mulurate și o parte a câmpului inscripției. Monumentul a fost atent
lucrat pe trei dintre fețe, cea de a patra fiind lăsată plată și nefinisată, fapt ce indică
modul de expunere a altarului adosat unui zid. Baza de formă patrulateră are dimensiunile de 40 × 35 cm, în timp ce înălțimea păstrată a piesei este de 42 cm (Fig. 2).
Din aceasta, 10 cm o constituie postamentul neornamentat. Următorii 12 cm
sunt reprezentați de un registru decorativ, care face trecerea spre câmpul inscripției.
Acesta este divizat în două părți inegale, delimitate de câte o mulură simplă. În partea
de jos este reprezentată o cyma reversa1 lată de 8 cm, dublată spre interior de o a doua
cyma de același tip, dar redusă la jumătate din punct de vedere al dimensiunii. Câmpul inscripției este simplu, neîncadrat de borduri laterale și are lățimea de 35 cm, înăl1

Harris, 2006, p. 293.
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Fig. 1. Locul descoperiri (prelucrare după Google Earth).
țimea păstrată fiind de 20 cm.
Literele, redate într-o manieră specifică atelierelor miciene2, au dimensiunile
de aproximativ 5 cm, iar spațiul dintre ele este de 0,6 cm. În rubrica superioară se păstrează un fragment de hasta, care poate să provină de la una dintre următoarele litere:
“E”, “F”, “I”, “P” sau “T”.
Textul lizibil poate fi reconstruit astfel:
I[..]
S(olvit) [et] Ara(m)
P(osuit)
Astfel, textul păstrat ne arată că dedicantul și-a îndeplinit (legământul) și a pus
altarul. Chiar dacă aceste informații nu sunt ieșite din comun, formularea nu este una
tocmai tipică pentru dedicațiile cunoscute până în prezent la Micia3. În ceea ce privește
analogiile unor dedicații asemănătoare descoperite în Provincia Dacia, acestea sunt într-un număr relativ redus, cele mai multe fiind adresate lui Silvanus dar și Dianei, lui
2
3

Țeposu-Marinescu, 1979, p. 158-160.
Țeposu-Marinescu, 1979, p. 157.
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Fig. 2. Altar fragmentar descoperit la Micia.
Sol Invictus Mithras, sau grupului IOM et Consensui deorum dearumque.
Dintre acestea pot fi amintite:
Silvano / aram p/osuit Va/rro Scen(i) / vot(um) prom(iserat) / colleg(a)
Aeli(us) Be[3]4 (Alburnus Maior)
Silva/no ara(m) / posuit / Carago / b()5 (Dacia Porolissensis)
Dian(a)e / ara(m) po/suit / Marti/nus vo/tu(?m)6 (Ampoița)
[Soli(?) In]vic/[to] M<i=Y>t(h)r[ae] / aram / p(osuit) For/[tu]natus7 (Sibiu)
4

IDR, III/3, 403.
AE, 963.
6
IDR, III/4, 45.
5
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<Q=O>uadr<i=U>/vi(i)s / aram / Cornelia / Daphnis / v(otum) s(olvit)
l(ibens) a(nimo) m(erito?)8 (Apulum)
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / et Consessuideo/rum dearumque / pro salute
imperii / Romani et virtute leg(ionis) XIII G(eminae) sub M(arco) Statio /
Priscoconsule de/signatodemonstr(antibus) / ipsisaquasaperien/das per
L(ucium) Aurelium / Trophimumpo/nente[m] signum Io/vis et aram
p(ecunia) s(ua) f(ecit)9 (Apulum)
De la Micia provin două inscripții ce pot fi amintite în acest context. Prima dintre ele a fost dedicată Venerei și apare pe un altar din andezit descoperit în zona edificiilor termale10:
Veneri / sacr(um) Ae(l)ia / Flavia / aram / votum / [p(osuit)]11
Cel de al doilea altar a fost închinat lui IOM Dolichenus, de către prefectul cohortei de comageni cantonată în castrul de aici, în acest caz, însă, termenul de ARA
referindu-se la altarul Geniului Miciei12:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Dolicheno / ara(m) Micia(e) M[3] / [3]
pra(efectus) / coh(ortis) II Fl(aviae) / Commag(e)/norum / bene m(erenti)
/ posuit.13
Din păcate starea fragmentară a monumentului nu ne permite să emitem ipoteze legate de divinitatea căreia i-a fost dedicat altarul și nici despre natura dedicantului sau despre o încadrare cronologică mai precisă decât secolele II‒III dHr. Totuși,
piesa constituie încă un element care atestă o viață spirituală deosebit de bogată și variată la Micia14. Faptul că altarul a fost descoperit spart și ars secundar încă din vechime ne îndeamnă să credem că acesta a fost scos din poziția sa inițială (cea de monument de cult) și reutilizat într-o structură ulterioară. Astfel, putem presupune că în
apropierea locului descoperirii ar trebui să existe un complex arheologic datat suficient de târziu încât acest altar să își fi pierdut încărcătura spirituală pentru persoanele
care l-au reutilizat.

7

IDR, III/4, 87.
IDR, III/5, 309.
9
IDR, III/5, 185.
10
Rusu, 1981, p. 67.
11
IDR, III/3, 140.
12
Alicu, 2004, p. 90.
13
IDR, III/3, 67.
14
Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 92-95; Alicu, 2004, p. 60-114.
8
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