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Laudatio

Mărturisesc cu sinceritate că sunt deosebit de onorat pentru
cinstea acordată de a aşterne câteva rânduri pentru creionarea
profilului profesorului dr. Gavrilă Simion, remarcabilă personalitate
tulceană, de care mă leagă o frăţească amiciţie de peste 35 de ani şi
plăcute amintiri privind „peregrinările” noastre pe la câteva puncte
arheologice transilvane şi dobrogene antice şi repetate întâlniri la
diferite congrese naţionale şi internaţionale de profil.
Strălucit cercetător şi conştient pedagog, Gavrilă Simion şi-a
desfăşurat neobosita activitate ştiinţifică într-un răstimp de 55 de
ani de muncă. Din 1955, domnia sa a fost directorul Muzeului
„Delta Dunării”, din Tulcea, muzeu pe care l-a condus cu deosebită
competenţă şi care a ajuns într-o scurtă perioadă de timp, o
instituţie cu renume european, cu profil atât arheologic, de artă,
etnografic, cât şi a ocrotirii mediului înconjurător din judeţ (printre
care şi celebra deltă a bătrânului fluviu Danubius). De asemenea,
tot lui Gavrilă Simion i se datorează descoperirea a numeroase
situri istorice, majoritatea cu valoare de unicat. Pasionat de
obiective pluridisciplinare, învăţatul creează „Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale al Dunării de Jos”, conducând această instituţie,
singura din ţară, din anul 1993 până în 2002.
Demn de remarcat este faptul că acelaşi „împătimit” arheolog
a fost confirmat în unanimitate, ca preşedinte al Comisiei XXX-a de
„Arheologie funerară” de sub egida „Uniunii Internaţionale de
Studii Preistorice şi Protoistorice" (UISPP), la congresul mondial
de la Forli (Italia, 1996), comisie care, în paranteză fie spus,
funcţiona, încă din anul 1994, sub patronajul său.
Activitatea de investigaţie arheologică a profesorului este
impresionantă, ea circumscrie multe epoci istorice, din neo-eneolitic
până în evul de mijloc timpuriu, cercetare concretizată într-o
impresionantă listă de titluri, cuprinzând valoroase monografii,
sinteze, articole ş.a. (de exemplu, foarte recent, în 2003 a văzut
lumina tiparului în prodigioasa editură clujeană „NereaMia
Napocae”, lucrarea de referinţă „Culturi antice în zona Gurilor
Dunării”, volumul I, Preistorie şi protoistorie). Prezenţa domniei
sale la congresele şi simpozioanele naţionale şi internaţionale s-a
concretizat prin comunicări deosebit de atractive, care au captat
atenţia auditorului.
Acum, este imperios necesar să mă aplec, cu atenţie, asupra
cărţii „Opaiţe greco-romane de bronz din România”, apărută sub
auspiciile Consiliului Judeţean Tulcea şi al Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale din acelaşi municipiu, volum pe care îl consider pe

deplin meritoriu, în primul rând, prin mesajul propus: informarea
generală a specialiştilor de peste hotare şi a celor dornici de a
cunoaşte istoria unui popor, ca vatră strămoşească şi existenţă în
spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Structurată în patru capitole mari, cu aproape 160 de pagini
(I. „Premisele pătrunderii opaiţelor de bronz în Dacia”; II.
„Problema originii lămpilor greco-romane din Dacia şi Scythia
Minor”; III. „Rezultatele analizelor metalografice”; IV. „Catalogul
pieselor”, cu o acribică clasificare a lor, în 12 tipuri), lucrarea se
referă la acele l u c e r n a e , care, după părerea autorului, „… au
constituit obiecte de lux costisitoare, fapt ce le-a clasat de la bun
început ca bronzuri de lux şi ca atare un gen de piese rare”.
Întrunind calităţi incontestabile din punct de vedere ştiinţific,
datorate unei mari erudiţii şi a unei viguroase pene de scriitor,
beneficiind totodată, de un aparat critic ce impresionează, de un text
aproape integral tradus în limba franceză şi de o remarcabilă
bibliografie completă, însoţită de o ilustraţie corespunzătoare 78 de
planşe cu 90 de desene încadrate catalogului, apoi, alte 24 de planşe
foto alb-negru şi 17 color). Cartea „Opaiţe greco-romane de bronz
din România” se adresează în egală măsură, tuturor celor pasionaţi
de istorie, în special de antichitate. Într-un cuvânt, o carte care se
citeşte cu multă plăcere!
Consider faptul că, în sfârşit, avem o imagine clară prin
reunirea într-un tot unitar a lămpilor de bronz antice (un număr de
79 de exemplare), descoperite pe teritoriul ţării noastre, până acum,
nu de mult, numeroase dintre ele disipate în diverse reviste de
specialitate sau rămase inedite. Deşi lucrarea a încercat, atât cât s-a
putut, să fie exhaustivă, Gavrilă Simion mărturiseşte cu sinceritatea,
care îl caracterizează, că poate a „scăpat” din repertoriu câteva
piese ale genului, ce „zac”, astăzi, fie în depozite muzeale, fie în
sertarele de birou ale unor cercetători, zic eu, mai puţin
„familiarizaţi” sau „certaţi”, deocamdată, cu datoria morală a
publicării lor.
Prin volumul de faţă, profesorul Gavrilă Simion a dovedit încă
o dată, dacă mai este nevoie s-o afirm, realele sale calităţi de istoric
ale cărui cunoştinţe şi experienţe le-a împărtăşit cu atâta
generozitate, tuturor!
În încheiere, un gând de deosebită preţuire amintitei Edituri
clujene „NereaMia Napocae”, o instituţie tânără, dar îndrăzneaţă şi
de înaltă ţinută, cu multe titluri publicate şi colectivului ei, anume:
preşedinte - Rodica Bogdan, director - Cristian Matos, director
adjunct - Ela Gheorghe, director tehnic - Cristian Sincovici,
tehnoredactor - Crina Sincovici, pentru străduinţa lor care s-a
materializat prin tipărirea acestui volum, în condiţii tehnologice şi
grafice deosebite.

Constantin POP

Cuvânt

înainte

Opaiţele sau lucernae cum le spuneau latinii, au născut
curiozităţi şi interese pentru oamenii timpurilor moderne.
Descoperite fortuit sau prin cercetări întreprinse de arheologi,
opaiţele au ajuns şi s-au păstrat mai întâi în colecţiile iubitorilor de
antichităţi. Mai târziu, fie prin achiziţii, donaţii sau noi descoperiri,
le găsim cu precădere la muzee unde le vedem în expoziţii ori sunt
conservate în depozitele acestora, toate devenind obiecte de studii şi
cercetări.
Prin frecvenţa lor destul de mare, prin diversitatea formelor şi
a decorurilor imprimate, opaiţele din ceramică au ajuns să
servească arheologilor ca material documentar pentru numeroase
studii şi chiar elemente de datare prin care se pot stabili până şi
limitele unor decenii. În schimb, opaiţele din bronz sau din alte
metale, fiind destul de costisitoare, au constituit pentru lumea antică
obiecte de lux şi ca atare, frecvenţa lor este destul de rară.
Pe de altă parte ele se bucurau de o folosinţă mult mai lungă,
constituind în multe cazuri bunuri date spre moştenire. De aceea, în
contemporaneitatea noastră, opaiţele din bronz se bucură de o
atenţie deosebită pentru importanţa lor documentară şi execuţia lor
artistică. Aceste valori, fie ele chiar şi în stare fragmentară, au
constituit subiect ale unor comunicări care au fost publicate în
paginile revistelor de specialitate, dând naştere la diverse
interpretări şi comentarii. Altele însă, au rămas să se bucure doar de
admiraţia colecţionarilor sau uitate prin depozite şi să rămână
inedite alături de alte izvoare arheologice mai puţin atrăgătoare.
O primă sinteză a opaiţelor din bronz din România a fost
alcătuită de Cloşca Băluţă care a întocmit o astfel de lucrare cu
lămpile elenistice şi romane din Dacia Superioară. Meritul acestui
mic studiu este nu numai pentru gruparea celor 21 de opaiţe de
bronz ce provin dintr-o anume regiune romană, ci mai ales prin
sistematizarea lor pe criterii cronologice şi prin clasificarea
orânduită după tipologia stabilită de literatura universală de
specialitate. Alte opaiţe din bronz, provenite de asemeni din
importantul sit al Sarmizegetusei, au constituit un capitol anexă la
studiul lui D. Alicu şi E. Nemeş despre lămpile romane de ceramică
descoperite în această mare rezervaţie arheologică.
Nici noi nu avem pretenţia că am ajuns să întocmim un studiu
complet, cu toate piesele întregi sau fragmentare care există în
depozitele instituţiilor muzeale şi în toate colecţiile particulare şi
nici nu am intenţionat să lansăm în discuţii datele şi interpretările
pentru unele din piesele catalogate de noi şi faţă de care literatura

de specialitate a abordat o serie de interpretări. Prin lucrarea
noastră am urmărit doar să ducem mai departe studiul colegului
Cloşca Băluţă, completându-l cu alte 58 piese descoperite în toată
Dacia romană şi pe acel teritoriu al Dobrogei romane care, mai
târziu, avea să se numească Scytha Minor. Am urmărit, de
asemenea, să completăm informaţiile despre opaiţele catalogate cu
date şi imagini cât mai necesare: desene, fotografii şi rezultate ale
analizelor FRX şi pentru doritorii de comentarii şi detalii, să le
oferim note bibliografice cât mai complete.
Pentru tot ce am reuşit să realizăm aduc mulţumirile cele mai
alese colegilor mei din muzee şi institute care mi-au pus la dispoziţie
piesele din colecţiile instituţiilor lor, împrumutându-mi-le, în unele
cazuri, pe perioade destul de lungi pentru a putea să întocmim
partea grafică necesară prezentării lor şi mai ales pentru efectuarea
de analize. Pentru realizarea acestui ultim deziderat aduc aceleaşi
alese mulţumiri pasionaţilor fizicieni, al căror nume se regăsesc ca
autori în paginile acestei cărţi, care, prin înţelegere şi activitate
suplimentară depusă în laborator au obţinut procentul elementelor
majore al compoziţiei bronzului din care s-a turnat lucernele grecoromane. Aducem aceleaşi calde mulţumiri actualei conduceri a
ICEM Tulcea pentru înţelegerea şi sprijinul acordat şi nu mai puţin
colegilor şi colaboratorilor din interiorul institutului sau din afara
lui, ale căror nume figurează în pagina tehnică a lucrării de faţă,
pentru eforturile depuse la realizarea şi procesarea imaginilor şi a
textului întocmit.
Toate eforturile noastre, ca şi a acelora de care am vorbit mai
sus, ar fi rămas ca simple consemnări în paginile unui manuscris
dosariat şi uitat, dacă nu ne-am fi bucurat, dealtfel ca în toate
realizările noastre, de sprijinul material şi moral pe care l-am primit
din partea Consiliului Judeţean Tulcea.
Graţie înţelegerii şi sprijinului dat, această carte a văzut
lumina tiparului, iar noi o dăruim cu toată dragostea cititorilor ei.

Autorul

Premise asupra pătrunderii opaiţelor de bronz în Dacia

Opaiţele de bronz au constituit în toată perioada antichităţii obiecte de uz costisitoare,
fapt ce le-a clasat de la bun început ca bunuri de lux şi ca atare un gen de piese rare. De aceea,
nu se poate vorbi că fabricarea lor a cunoscut vreodată o producţie de serie. Analogiile
existente sunt mai degrabă o multiplicare de forme şi tipuri cerute de preferinţele
cumpărătorului sau ca replici ale unor modele create de moda sau ideologia timpurilor.
Pe de altă parte, durata lor de existenţă le-a asigurat o funcţionalitate destul de lungă,
dând posibilitatea posesorilor lor să le lase chiar moştenire şi ca atare să se numere printre
obiectele care nu erau la îndemână oricui. Dacă oferim, doar câteva statistici comparative
privind densitatea lor, ne putem face o imagine asupra proporţiilor dintre numărul opaiţelor de
bronz şi cele confecţionate din ceramică.
Astfel, La Noviodunum, care în perioada romană trecea ca unul din marile oraşe cu grad
de municipium la cel mai important vad de trecere peste Dunăre, cunoscut ca sediu de legiuni
şi al flotei romane dunărene Classis Flavia Moesica, iar mai târziu sediu episcopal, cercetările
făcute de autorul acestor rânduri la necropola tumulară a cetăţii din sec. II d.Ch., au dus la
descoperirea a peste 200 de morminte. În fiecare mormânt era depus unul sau mai multe
opaiţe din ceramică. Singurele două opaiţe din bronz care ne-au parvenit din acest centru au
fost descoperiri fortuite pe ruinele cetăţii.
Cercetările de la Halmyris, judeţul Tulcea, au dat posibilitatea sistematizării unui număr
de 114 opaiţe din ceramică la care nu se înscrie nici unul din bronz 1, iar din cele peste 1.000
opaiţe greceşti şi romane aflate în colecţiile muzeelor din Constanţa şi Mangalia se numără
doar 10 fabricate din bronz2.
Tot astfel de situaţii găsim şi la colecţia formată prin descoperirile de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa unde, din 1254 opaiţe – înscrise într-un catalog bine sistematizat, se întâlnesc
doar 3 fabricate din bronz şi alte 3 fragmente de candelabre3.
Aceleaşi statistici, cu astfel de mari diferenţe, le putem constata şi la colecţiile de opaiţe
de la Porolissum, de la Drobeta, Sucidava sau Romula, ca să nu mai vorbim de rezultatele
cercetărilor din aşezări şi centre unde amploarea şi volumul investigaţiilor sunt mult mai mici.
Nici statisticile marilor centre antice din Europa nu modifică această balanţă
comparativă. Abordând problema în discuţie, Cristiane Boube – Piccot a întocmit o astfel de
statistică pentru colecţiile de la Délos unde, din 2.000 de opaiţe doar cca. 10 exemplare sunt
de bronz, restul fiind din lut; din cele 4.319 opaiţe descoperite în Panonia, doar 77 sunt
catalogate în grupa celor din bronz, iar la Vindonissa, alături de cele 1.054 opaiţe din argilă,
Loeschcke înregistrează doar 27 piese din bronz şi lista cu astfel de proporţii ar putea continua
şi pentru alte situri din Africa sau Asia Mică4.
Aceleaşi concluzii le formulăm şi pentru descoperirile de acest gen care s-au făcut pe
teritoriul României de azi unde, nu se poate afirma că antichitatea daco-romană a avut vreun
1
2
3
4

Topoleanu Fl., 2000, p. 177 – 219.
Iconomu C. 1967, p. 156 – 157; Idem 1986, Teză doctorat, mss, p. 145.
Alicu D., 1994, p.62.
Baube-Piccot Cr., 1975, vol. II, p. 41, nota 214.
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centru meşteşugăresc care să fi cunoscut o astfel de producţie de opaiţe din bronz. Pe de altă
parte, o astfel de cerinţă se situa pe o poziţie secundară în comparaţie cu cea de ordin
ideologic care, în mod cert realizarea zeităţilor din bronz era prioritară. De aceea, chiar cele
mai timpurii descoperiri ale unor astfel de lămpi care s-au făcut în aşezările geto-dace din
Câmpia Dunării la Piscul Crăsani, Tinosul sau Popeşti, ori în cele din nucleul statului dac de
la Piatra Roşie, din Munţii Orăştiei, nu pot fi trecute decât pe seama unor schimburi
comerciale5. Analizate sub aspect cronologic, prezenţa lor în mediul geto-dac corespunde
perioadei când, în urma evenimentelor militare din sec. I a.Ch. penetraţia romană ajunge să-şi
consolideze stăpânirea până la Dunărea de Jos. Afirmaţia noastră este susţinută de rezultatele
victoriilor din anul 72 a.Ch. repurtate de guvernatorul Macedoniei M. Terentius Varro
Lucullus, care a reuşit să scoată toate oraşele greceşti de pe coasta de vest a Mării Negre de
sub dominaţia regelui Pontului Mithridates al VI-lea Eupator şi să le aducă sub controlul
roman. Criza care a intervenit în evoluţia acestui program politico-militar, culminând cu
incursiunile de la sud de Dunăre şi distrugerea oraşelor pontice de către marele rege al dacilor
– Burebista, s-a terminat într-un timp relativ scurt. Dispariţia lui de pe scena politică şi
militară, ca şi a adversarului său de la Roma, avea să aducă mai târziu alte noi evenimente la
Dunărea de Jos. Acestea au fost marcate de campania lui M. Licinius din anul 29 a.Ch care,
nu numai că a fixat frontiera romană pe Dunăre, dar avea să înscrie şi o serie de schimbări în
mersul vieţii economice a acestei zone6.
Mărturiile epigrafice, tezaurele numismatice (emisiuni republicane sau coloniale), precum şi
natura materialului arheologic descoperit în provincia istro-pontică şi la nord de marele fluviu, ne
oferă dovada primelor contacte cu negustorii sau cămătarii romani precum şi noi detalii din
activitatea mereu crescândă, a schimbului de mărfuri cu centrele din Marea Mediterană.
Favorurile obţinute de la romani de către oraşele greceşti, unele chiar pe cel cu statutul
juridic de faedus (Callatis), stau la baza dezvoltării relaţiilor dintre aceste centre vest-pontice şi
cele egeo-anatoliene. Diploma pretorianului Aelius Aurelius Atticus, originar din Frigia, este
suficient de edificatoare în confirmarea dezvoltării unor astfel de relaţii7. Aceste căi, de natură
comercială care s-au dezvoltat în perioada penetraţiei şi a consolidării stăpânirii romane la sud de
Dunăre, explică prezenţa, printre alte mărfuri şi a lămpilor elenistice târzii în lumea geto-dacă.
Problema pătrunderii lămpilor elenistice din centrele din estul mediteranean sau a celor
romane din peninsula italică a fost abordată în mai multe studii referitoare la importurile unor
astfel de obiecte de lux în Dacia preromană şi mai târziu în cea romană8.
O privire de ansamblu asupra pieselor din catalogul nostru ne pune obsesiv întrebarea
pentru fiecare grup sau chiar pentru fiecare piesă, care este provenienţa lor. Căror centre de
producţie le aparţin sau în ce mediu de civilizaţie s-au fabricat, în ce perioade istorice s-au
creat şi care au fost drumurile penetraţiei lor.
Dacă pentru lămpile grupate în primele două capitole am făcut referiri asupra originii
lor greco-orientale, pentru celelalte tipuri, certitudinile noastre nu pot fi susţinute până la
capăt. Penetraţia lămpilor de origine elenistică în lumea tracă şi geto-dacă, precum şi în cea
romană ne este binecunoscută prin intermediul vechilor centre din sudul Italiei, dar şi direct
cu Roma. Ea ajunge la o mare fluctuaţie în perioada elenofilă, perioadă cercetată şi susţinută
de o bogată documentaţie9. Trăsăturile stilului elenistic care se individualizează prin
intermediul micului grup de piese ce formează capitolele A şi B, îşi vor pune amprenta în
5
6
7
8
9

Glodaru I., 1974, p. 238 şi urm.
Suceveanu Al., 1977, p.15 şi urm.
Ibidem, pass, p. 37-56
Glodariu I., op.cit, pass.
L.B. Popovič, D.Mano-Zizi, M. Veličkovič şi B. Jelečič, Greek, Roman and Early-Christian Bronzes in
Yoslavia, citaţi în continuare: ***, Antička Bronza u Jugoslaviji, Beograd, 1969.
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formarea artei romane. Acea fază elenofilă va reuşi să-şi impună linia artistică şi ideologia, nu
fără retuşuri însă, în arta oficială romană. Supusă unei analize, fie ea chiar şi superficială,
constatăm că robusteţea tehnicii romane avea să se citească nu numai la marile capodopere ale
artei, ci şi la micile obiecte uzuale adunate în catalogul nostru. Formele opaiţelor care s-au creat în
perioada imediat postelenofilă păstrează aceeaşi eleganţă tradiţională prin echilibrarea proporţiei
elementelor arhitectonice şi robusteţii formelor exprimate, în cazul documentaţiei noastre, prin
execuţia volutelor. Este trăsătura dată de caracteristica acelor forme rotunde marcate de un acord
perfect de senzualitate şi emfază.
Pătrunderea acestor obiecte în Dacia este atestată în perioada de după instaurarea
puterii romane, adică în sec. II d.Cr. Este tendinţa permanentă a provinciei de a imita modul
de viaţă din centrele vitale ale imperiului.
În această idee ne îndreptăm atenţia nu numai asupra marilor centre ale Italiei, ci şi spre
cele din Grecia şi estul mediteranean unde nevoile curente din arta plastică tinde spre exprimări
figurale. Robusteţea formelor sunt redate şi prin acele exemplare cu o capacitate mare, grupate
de noi în opaiţe de tipul piriform (cap. E). Locul volutelor este ocupat aici de frumuseţea
ogivelor din capătul ciocurilor, dar şi de formele figurale care decorează toartele. Diversitatea
lor, nu numai în exprimarea formelor, ci şi în ceea ce priveşte varietatea în tehnica de execuţie,
dovedesc existenţa unui număr apreciabil de centre de fabricaţie. Ideologia elenismului o găsim
persistentă în mai toate opaiţele a căror provenienţă este atribuită acestor centre estmediteraneene. Natura este exprimată prin diverse forme florale sau figuri de animale: capete de
cai sau chiar cai în galop, capete de tigri sau pantere şi mai ales în varietatea formelor de
candelabre. Stările spirituale sunt exprimate printr-o seamă de „măşti tragice” sau cu aspect
grotesc.
Tot acestor centre est-mediteraneene aparţine şi realizarea acelor lămpi figurative ce
redau capete de mistreţi, cochilii de melci, păsări etc. şi grupate de noi după forme şi varietăţi
în capitole separate.
Între aceste lămpi figurative, ne atrag atenţia acele piese cu figuri umane. De remarcat
că astfel de opaiţe plastice redau cu precădere figuri de negroizi, la care formele artistice pot
ajunge la modelări realiste, dar şi cu unele exagerări: ochi mari, sprâncene puternic arcuite,
păr buclat foarte frumos, buze groase, gură mare din care se modelează uşor orificii de
iluminat sau de alimentare.
Din panteonul greco-roman nu găsim reprezentări ale zeilor veneraţi. Imaginile lor se
opresc mai mult la acele personaje persiflate, de zei, semizei sau de personaje din ceata lor,
precum Dionysos, Silene, satiri etc., de obicei cu stările lor de beatitudine, în poziţii neglijente
ori groteşti. Toate aceste forme cunosc o penetraţie şi pe teritoriul Daciei romane. Este de
fapt, a doua pătrundere a lor, de data aceasta marcată de perioada stăpânirii romane, de noua
organizare şi stare socială care s-a instaurat în această nouă provincie. Opaiţele din catalogul
nostru constituie un documentar suficient în argumentarea acestei noi stări de fapt.
Totul exprimă epoca de apogeu a puterii politice, dar şi cea a artei romane. Extinderea
imperiului de la Oceanul Atlantic până la Pontul Euxin avea să aducă mari schimbări şi în
evoluţia relaţiilor economice şi culturale ale continentului european. Reînviază vechile
drumuri ale preistoriei care străbăteau ţinuturile de-a lungul marilor râuri şi fluvii, ca Rinul şi
Dunărea, ori se formează altele noi într-o expansiune comercială şi o schimbare de mărfuri de
la apus la Răsărit. În pragul şi în cursul celui de la III-lea secol, chiar şi împăraţii îşi petreceau
acum o mare parte de timp departe de Roma. Capitala imperiului devenise pentru ei doar locul
pentru festivităţi. Se nasc noi oraşe, noi centre meşteşugăreşti, au loc transferuri de legiuni şi
mutaţii importante de populaţii din toate stările sociale. Ca atare, începând de la sfârşitul sec.
II d.Cr. şi mai ales în secolele următoare asistăm la o renunţare a tradiţiilor ce domneau peste
legile artelor. Acele caiete cu forme şi figuri din arta alexandrină care circulau prin vechile
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centre meşteşugăreşti ale Imperiului nu mai sunt căutate şi nici cerute acum. Am putea spune
acum că în fabricarea opaiţelor chiar odată cu producţia de serie a tipului Firmalampen a
început şi diluarea interesului pentru crearea acelor lămpi cu o varietate de stiluri, forme sau
subiecte. Asistăm acum la acele forme cu volute degenerate, cu bazine discoidale ori
semidiscoidale şi ciocul scurt, într-un fel sau altul, la copii după modele vechi, mai mult sau
mai puţin reuşite şi lipsite de simţul proporţiilor. Sunt mărturiilor apariţiilor a noi centre
meşteşugăreşti, care chiar dacă stăpânesc tehnologia prelucrării bronzului nu cunoşteau ori au
renunţat la păstrarea acelor reguli care stăpâneau arta frumosului.
După domnia lui Constantin asistăm la o renaştere a elenismului, cu precădere în
regiunile sud-italice şi mai ales în cele est-mediteraneene. Frământările de pe limes-ul
septentrinonal al regiunilor europene a dat posibilitatea creşterii rolului vechilor centre, care
aveau să se înscrie acum în hotarele Imperiului Roman de Răsărit. Asistăm din ce în ce mai
mult la afirmarea şi maturizarea ideologiei creştine care se întrepătrunde pe fondul eleganţei şi
purităţii elenistice. În multe cazuri se copie sau se adaugă la imaginile vechiului fond,
reprezentări, forme şi interpretări ale ideologiei creştine: crucea, monograme, păsări şi peşti şi
chiar texte cu conţinut din istoria creştinismului.
În zona vechiului centru alexandrin avea să se nască acum formele noi arte creştine,
definită ca arta coptă. În fabricarea opaiţelor din perioada romană târzie – sec. V – VI, se aduc
în prim-plan vechile forme elenistice cu bazinul sferoidal, ciocul lung cu aspect cilindric, cu
orificiul de alimentare larg şi supraînălţat, de obicei prevăzut cu capac, iar cel de iluminat
discoidal şi concav ce seamănă cu un crater. La toarte sunt prinse sau sudate cruci sau păsări,
de obicei porumbei. Figura peştelui este de asemenea preferată pe corpul căruia se conturează
forma crucii monograma lui Christos : X+P. Pe alte vase s-au găsit scene de pescuit realizate
cândva întocmai în sec. I – II, tot pe vase, dar la care acum în această perioadă li se adaugă
texte cu nume de personalităţi de la începuturile creştinismului10.
Fie ele, chiar simple forme de artă minoră, aceste opaiţe prezentate în catalogul nostru
sunt ultimele elemente ce pot alcătui imaginea artei oficiale la sfârşitul antichităţii romane.
Pentru provinciile nord-dunărene, după plecarea administraţiei romane, fluxul relaţiilor
cu teritoriul septentrional a fost preluat de penetraţia creştinismului. Scythia Minor a rămas
mai departe un cap de pod menit a continua viaţa romană şi a face legătura permanentă între
centrele vitale ale Imperiului Bizantin şi zonele carpato-danubiene. Vechile drumuri
comerciale au rămas aceleaşi, desigur mult mai puţin animate de negustori, dar străbătute
totuşi cu precădere de misionari şi pelerini. Fenomenul este dovedit de o serie de monumente
paleocreştine din nordul Dobrogei11, precum şi de o serie de elemente paleocreştine, de
provenienţă bizantină, printre care se numără şi opaiţele noastre.
În ceea ce priveşte interesul ştiinţific pentru o grupare şi o sistematizare a acestor piese,
o primă încercare pentru acest gen de obiecte de la Sarmizegetusa, a fost făcută de D. Alicu şi
E. Nemeş, iar un prim studiu de sinteză a opaiţelor din bronz din Dacia Superioară îl datorăm,
după cum am amintit în cuvântul introductiv, lui Cl. Băluţă. El a reuşit să alcătuiască cea mai
mare grupare ce numără 21 de astfel de piese pe care le-a clasificat cronologic şi tipologic
conform criteriilor stabilite de literatura de specialitate.
Prin lucrarea de faţă nu încercăm decât să ducem mai departe studiul de sinteză întocmit
de colegul Băluţă, nu numai prin suplimentarea numărului de opaiţe, cât, mai ales, prin
întocmirea unui catalog cu o descriere mai detaliată a pieselor şi completată cu suficiente date
şi imagini care să ne redea cât mai aproape de realitate starea şi forma obiectului.

10
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G. Simion 1996, p. 122, fig. 1 şi p. 135, fig. 5.
Popescu E. 1976, pass.; Baumann V.H. 2000, 247-256.
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Cuvânt despre lămpile greco-romane de bronz
din Dacia şi Dobrogea romană. Problema originii lor

Problema cunoaşterii cât mai complete a lămpilor antice din bronz care s-au descoperit
pe întregul teritoriu al României a devenit pentru istoria artei antice româneşti o cerinţă
majoră. La sculpturile din piatră şi la reprezentările figurale din bronz sau din alte materiale
cunoscute12 se pot adăuga fără să greşim şi opaiţele de bronz. Acestea din urmă pot constitui
în aceeaşi măsură documente arheologice şi subiecte ale unor multiple studii de artă şi istorie.
De aceea prin realizarea acestui catalog s-a urmărit mai întâi a se pune la îndemâna
specialiştilor, ca şi a iubitorilor de istorie, un documentar cât mai complet care, pe lângă
datele biografice, să aducă şi alte informaţii asupra acestor piese.
Ca atare, pentru a se putea răspunde scopului propus şi enunţat în cuvântul de început al
acestei lucrări, s-a recurs la realizarea unei noi grupări în care au fost cuprinse, sperăm noi,
aproape toate opaiţele de bronz din România.
Piesele inventariate şi studiate de noi au fost clasificate după aceleaşi criterii de ordin
tipologic pe care le-au folosit marile monografii de specialitate, îndreptându-ne mai mult atenţia
asupra realizării unor grupări, în raport de forma unor modele create de moda timpurilor, de
reprezentările simbolice şi iconografia plastică care le marchează evoluţia lor în timp.
Pentru ca informaţiile noastre să fie cât mai complete am făcut apel şi la sprijinul
tehnologiei moderne prin efectuarea de analize atomice cu radiaţii de fluorescenţă cu raze X 13.
Scopul acestui studiu a fost de a cunoaşte elementele majore din componenţa metalului din
care s-a fabricat: Cu, Zn, Sn şi Pb, în vederea cunoaşterii unor centre metalurgice care
foloseau anumite formule sau practici în tehnologia bronzurilor.
Fiind cunoscut faptul că rezultatele analizelor depind de o serie de factori legaţi, fie de
fenomenele mecanice, fie de cele naturale care au intervenit în timp asupra distrugerii şi
îmbătrânirii pieselor respective, precum şi de dependenţa faţă de posibilităţile de curăţire
pentru înlăturarea impurităţilor de pe suprafeţele destinate analizelor prin FRX, toate acestea
ne determină să folosim cifrele obţinute în stabilirea concluziilor, doar ca valori aproximative
şi orientative şi nu definitorii. Pe de altă parte, nici depistarea elementelor minore din
compoziţia structurii pieselor noastre pentru a se afla eventuala sursă de provenienţă a
minereului care a servit la fabricarea lor, n-a constituit pentru noi o preocupare de cercetare.
De asemenea, fiindu-ne cunoscută larga circulaţie în timp şi spaţiu de care s-au bucurat
lămpile de bronz prin utilizarea lor chiar de mai multe generaţii, în multe cazuri, locul
descoperirilor şi stratigrafia în care au apărut nu poate fi luată ca o încadrare cronologică
certă.
12
13

Ţeposu – Marinescu, L., Pop, C., 2000, pass.
Cf. în continuare studiul lui I. Lazanu.
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Astfel, cele 90 de lămpi, candelabre şi accesorii de bronz din perioada romană le-am
clasificat, mai întâi, în 12 grupe şi subgrupe, orânduite, aşa cum am mai amintit, după
criteriile folosite de monografiile marilor colecţii. Primele două grupe de lămpi (capitolele A
şi B) au fost alcătuite din acele piese de origine elenistică (nr. 1 – 4) sau din perioada romană
(nr. 5 – 6), dar care au păstrat tradiţia formelor greceşti. Caracteristica lor este dată de forma
alungită a ciocului, de aspectul concav de tip crater al orificiului de iluminat, de diametrul larg
al orificiului de alimentare şi, mai ales, de acele accesorii care au dat posibilitatea suspendării
şi folosirii acestor lămpi pe funcţia de candelabre.
Al treilea tip de lămpi îl alcătuiesc cele cu volute (capitolul C). Indiferent că alveolele
marcate de aceste volute, ni se prezintă mai alungite sau mai scurte, mai puţin pronunţate sau
mai viguroase – ce ajung să semene cu nişte frunze, ele flanchează ciocul lămpii până aproape
de orificiul de ardere. De obicei bazinele lor sunt sferoidale, cu discul superior drept sau puţin
concav, nedecorat ori cu decor simplu alcătuit din cercuri în relief. Ele sunt prevăzute cu unul
(Pl. VIII – XII) sau cu două ciocuri (Pl. VII) rotunjite la capăt şi cu toarte simple, dispuse sub
oglindă. Sunt şi lămpi cu toarte ca un vrej ale căror capete sunt prinse de pereţii bazinului, iar
mijlocul formează o curbă arcuită în sus şi spre interior, dând forma unui boboc de trandafir
ori a fructului de alun. Oglinzile sunt cu aspect triunghiular sau în forma unei frunze de
Hedera helix. Toate poartă eleganţa tradiţiei elenistice. Excepţie face o singură lampă (Pl. XI,
nr. 11) care, atât ca formă, cât şi ca repartiţie de elemente în structura sa, se apropie mai mult
de tipul Firmalampen.
În ceea ce priveşte repartiţia elementelor compoziţionale, acestea se caracterizează
printr-un procent ridicat de cupru (peste 70%) iar cantitatea de staniu depăşeşte, în multe
cazuri, pe cea de plumb şi zinc.
Al patrulea tip este o variantă a celui de mai sus. Ele sunt grupate în capitolul D şi prezintă
opaiţe cu volute degenerate (Pl. XIII – XIV). Ele nu mai au eleganţa primelor, iar compoziţia
bronzului se caracterizează printr-un procentaj mai mic de cupru (70 %) şi o cantitate mare de
plumb (23 – 24%). Caracteristica compoziţiei la acest tip este cantitatea redusă de zinc (sub 1 %).
Grupa cea mai numeroasă şi mai variată o formează lămpile de tip piriform (capitolul E) şi
în raport de numărul descoperirilor, ele s-au găsit în toate regiunile Daciei romane. Prezenţa lor
într-un număr mult sporit faţă de celelalte tipuri susţin existenţa dezvoltată a unor relaţii de
schimb cu centrele de fabricare din sud-estul mediteranean, cât şi preferinţele societăţii pentru
acest gen de lămpi, de altfel mult întrebuinţate în toate provinciile imperiului. După forma şi
plastica lor, noi le-am împărţit în două capitole: E şi I.
În capitolul E (Pl. XV – XXIX) am repartizat lămpile cărora, prin forma plasticii lor, li
se atribuie o origine alexandrină. Din punct de vedere al formei ele se diferenţiază radical de
cele anterioare. Acestea sunt lămpi fără volute, cu corpul piriform, cu ciocul rotunjit în afară
şi care fac corp comun cu bazinul. După formă şi stil ele au fost grupate în două variante:
a) lămpi prevăzute cu toarte deschise, arcuite spre exterior şi terminate cu o reprezentare
plastică: figură umană, cap de zeu sau de animal, ori cu aspect de „mască tragică”. Ele
înregistrează dimensiunile cele mai mari, corpul piriform într-o manieră suplă, elegantă –
dacă putem spune aşa, piciorul scurt, chiar plat la unele, iar la altele mai înalt şi evazat.
Asemenea tipuri au fost descoperite în toate zonele ţării stăpânite de romani şi reprezintă cca.
¼ din totalul opaiţelor romane de bronz din România. Sub aspect compoziţional acestea se
caracterizează printr-o cantitate foarte redusă de zinc (0 – 3 % - în general, excepţie făcând o
singură piesă) şi o cantitate mare de plumb. Procentul de staniu oscilează şi el între 3 şi 11 %.
Tot în această grupă de tip piriform, am înscris şi unica lampă cu două ciocuri dispuse
diametral. Prin sistemul dispozitivului său de prindere (lănţişor – pentru a fi folosit numai prin
suspendare de un loc anume) şi prin forma şi ornamentica de pe corpul său (două capete de
meduză dispuse pendant cu diametrul ciocurilor şi realizate în tehnica altoreliefului), acest
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opaiţ îndeplineşte toate cerinţele de a fi considerată un lampadar. După forma sa cu aspect
piriform şi după ciocurile integrate în corpul lămpii, fără volute şi cu capetele rotunjite ca un
semicerc şi terminaţii unghiulare, ne obligă să ţinem seama de încadrarea tipologică făcută
acestei lămpi în literatura generală de specialitate şi să o repartizăm şi noi alături de lămpile
piriforme fără volute.
b) În această varianta au fost grupate opaiţe cu acelaşi aspect piriform dar care se
diferenţiază de prima variantă prin dimensiunile lor mai mici, prin existenţa unei borduri
înguste, circulare şi supraînălţate şi, mai ales, prin forma oglinzilor reflectorizante cu aspect
de frunze sau de „lună nouă” (Pl. XXIV – XXIX). Este o formă citată în toate lucrările de
sinteză, fiind mult răspândită în tot imperiul şi datată la sfârşitul sec. I d.Chr. La noi, acest tip
s-a descoperit atât în Transilvania (regiunea intracarpatică), cât şi în sudul ţării şi este
considerat ca produs al unuia dintre centrele italice. Noi am considerat aceste lămpi ca având
un stil propriu şi le-am grupat în varianta „b” al aceluiaşi capitol E.
O serie aparte este alcătuită din lămpile executate în diferite forme (capitolul F – Pl.
XXX – XXXV). Aspectul lor se profilează ca trăsături piriforme sau discoidale, ciocurile
rotunjite sau triunghiulare, bordura supraînălţată şi toarte inelare, cu terminaţie în formă de
lună nouă, sau fără oglindă, fiecare dintre ele fiind marcate printr-o serie de detalii ce le
individualizează în cadrul grupului, dar şi faţă de toate celelalte tipuri. De altfel, tot aşa de rar
şi fără determinări sau alte asociaţii, aceste lămpi le găsim şi în literatura de specialitate.
În ceea ce priveşte locul provenienţei lor, întregul grup de lămpi ce alcătuiesc capitolul
F a fost descoperit în zona de sud a României (ţinutul Olteniei).
Lămpile din capitolul G (Pl. XXXVI – XLI) sunt cele de tip Firmalampen cât şi cele
înrudite. Ele au aceleaşi caracteristici ale compoziţiei ca cele din capitolul C. Ceea ce ne
atrage atenţia la toate aceste lucernae este creşterea procentajului de plumb din compoziţia
lor, precum şi a celui de zinc şi de staniu, în detrimentul cuprului, dovedind prin această
situaţie realizarea lor în cadrul unor ateliere care foloseau această formulă în procesul de
fabricaţie. Aceeaşi unitate de grup ne atrage atenţia şi în ceea ce priveşte locul descoperirii
lor. Cu excepţia lămpilor ce formează primul tip, care după locul descoperirii se repartizează
în toate cele trei regiuni ale ţării stăpânite de romani, toate celelalte piese amintite până acum
au fost descoperite numai în zona de apus a României.
Sub aspectul formei şi a plasticii lor, lămpile de tip G nu comportă discuţii deosebite.
Aspectul lor ca marfă de serie ne este prea bine cunoscut, ca să ne oprim asupra acestui
capitol. Singurele caracteristici care ne-au atras atenţia la lămpile prevăzute cu toartă este
faptul că deasupra acesteia era fixată o oglindă, care din nefericire la unele nu s-au mai
păstrat. Sunt lămpi care au fost prevăzute, fie cu orificii de prindere a unor dispozitive
(lănţişoare) pentru a putea fi suspendate, fie cu prelungirea fundului sub forma unei tije pentru
fixarea lor la un suport.
Capitolul H este format din piesele care alcătuiesc categoria de felinare, sfeşnice şi
candelabre cu opaiţele şi suporturile lor. Ele au fost descoperite în coloniile greco-romane
Callatis şi Tomis, dar şi în restul teritoriului istro-pontic şi al Daciei romane, înscriindu-se,
desigur, ca piese de lux ale unei societăţi rafinate. În această categorie avem de-a face cu
candelabre cu suportul (tijă şi trepied) în formă de ramuri vegetale înmugurite sau, mai
degrabă, ramuri de trandafiri, dar şi candelabre cu tija canelată pe vertical, ori cu formă
pătrată sau dintr-o repetiţie de sfere suprapuse ori discuri. Unele sunt figurale, cu chipuri de
semizei sau de negroizi acrobaţi. Aceste tipuri le găsim la E. Pernice în grupa a III-a şi le
încadrează în perioada romană târzie, sau ni se prezintă ca unicate, nestudiate încă.
Un loc aparte în acest capitol îl ocupă candelabrele de la Callatis (Mangalia) (Pl. L, cu
Nr. 55 şi 57) şi de la Tomis (Constanţa) (Pl. XLVII, cu Nr. 53). Ele au tijele foarte înalte, de
formă pătrată sau rotundă, decorate cu figuri şi prin strunjire, iar trepiedul este ornamentat cu
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volute în stil ionic şi frunză de măslin şi se sprijină pe picioare de cabaline sau de caprine.
Opaiţele din această grupă sunt simple, cu bazinele şi ciocurile deschise.
Lămpile propriu-zise care însoţeau aceste candelabre sunt piese separate. Ele au corpul
piriform, cu bazinele închise sau deschise. Ciocul opaiţului cu bazinul închis (nr. 54) este
frumos rotunjit, toarta inelară, lată şi care a fost turnată separat, fiind sudată ulterior de corpul
lămpii. În partea superioară ea este decorată cu un porumbel realizat în tehnica altoreliefului.
În ceea ce priveşte structura chimică, elementele au fost lucrate într-un centru care, în formula
de fabricare folosea foarte puţin zinc şi plumb şi un procent mai ridicat de staniu. Sub acest
aspect, ele se asociază cu lămpile cu volute şi toarte în formă de tije vegetale, descoperite tot
în zona litoralului (Pl. XLVII, nr. 55).
Un alt grup îl formează sfeşnicele figurale, cu reprezentări umane: acrobaţi şi figuri ale
unor zeităţi care se încadrează în ideologia timpului (Pl. LI – LIII).
Lămpile capitolului I se înscrie ca un tip cu forme diferite. Unul dintre ele (nr. 69) are
două ciocuri, discul figurat cu un cap de bovină şi terminaţia toartei reprezintă un cap de
panteră, atribuindu-se astfel o origine alexandrină. Cealaltă lampă (nr. 68) are însă discul
decorat cu o scenă mitologică şi nu i se mai poate atribui aceeaşi origine. Este o scenă cu un
conţinut mitologic iniţiatic, pe care am mai întâlnit-o în decorul de pe pereţii unui vas de
bronz descoperit la Capidava (Dobrogea) şi interpretat de noi ca o evocare a toaletei nupţiale,
după celebra pictură cunoscută cu numele de Noces aldobrandines14. Prezenţa capului zeului
Pan în terminaţia toartei acestui opaiţ face parte integrantă din mitul redat în scena de pe
discul piesei. De altfel şi rezultatele analizelor asupra compoziţiei ne demonstrează o
diferenţiere netă a ei faţă de toate celelalte lămpi prin cantitatea mare de zinc ce o conţine
(25,34 %). De aceea, noi înclinăm să-i atribuim aceeaşi origine italică (chiar nord italică) ca şi
a vasului figural descoperit la Capidava.
În capitolul J am înscris toate lămpile modelate plastic în forme şi reprezentări cu subiecte
diferite. Ele ne apar cu aspectul unui cap de negroid, având oglindă şi toartă cu inscripţie fixate
în creştetul capului şi prin intermediul căreia suntem informaţi că el a aparţinut iniţial lui
„Alexandru din Smyrna” cum este cazul lămpii de la Tulcea, Dobrogea (PL. LX), ori cu figură
de negroid ce poartă pe cap o coroană de Sorbus terminalis din colecţia Muzeului din Timişoara
(Pl. LXI) sau lampa descoperită la Harghita, Transilvania, în formă asemănătoare, dar prevăzută
cu o tijă pentru agăţat, fixată în frunte prin acelaşi proces tehnologic de turnare. Toarta din
creştetul capului întregeşte imaginea coafurii cu coc (P. LXII).
Într-o formă aproape miniaturală se află lampa cu figura lui Dionisos tânăr, descoperită
la Porolissum, Transilvania (PL. LXIII). Aceleiaşi regiuni mediteraneene aparţin şi lămpile cu
aspect grotesc cu figuri de negroizi sau reprezentări ale lui Silene, ca şi a candelabrului cu
aceeaşi reprezentare a semizeului din ceata lui Dionisos, toate descoperite în Transilvania şi
care unele au fost atribuite impropriu artei copte15. Arta plastică zoomorfă se face prezentă
prin reprezentarea unui cap de mistreţ (PL. LXV) sau a formei unei cochilii de melc (Pl.
LXVI). Într-o periodizare mai târzie, înscriindu-se în arta creştină (capitolul L), ne apar şi
forme de păsări sau peşti. Toate aceste lămpi figurate păstrează în plastica lor canoanele
realismului tradiţional al artei elenistice. În ceea ce priveşte structura compoziţională, cu
excepţia lămpii cu figură de negroid ce poartă pe cap o coroniţă de Sorbus terminalis, toate
celelalte se caracterizează printr-un procentaj scăzut de zinc (între 0 – 3 %), prin cantitatea
ceva mai ridicată a staniului (în general sub 10 %) şi printr-o variaţie foarte mare la cantităţile
de cupru şi plumb. De fapt, proporţiile la aceste din urmă elemente oscilează în deplină
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Vlassa, N. 1979, p. 171-187.
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concordanţă cu încadrarea lor cronologică. Cantitatea de plumb se măreşte la piesele cu o
încadrare mai târzie (capitolul L).
În capitolul K au fost încadrate alte forme de opaiţe care au bazinele sferoidale sau
discoidale, decorate sau nu cu frunze sau ramuri cu aspect piriform sau nedefinit, dar care se
încadrează într-o perioadă târzie, sec. IV – VI d.Cr. Caracteristica lor constă în forma
miniaturală pe care o au.
Un ultim capitol îl formează lămpile cu semnificaţie creştină (capitolul L). În cea mai
mare parte aceste lămpi păstrează tradiţia formelor elenistice târzii. Ele au bazinul sferoidal,
ciocul lung şi gros şi orificiul cu aspect de crater. Toartele lor sunt inelare şi susţin de obicei o
cruce sau un cadru geometric în care s-a încadrat o cruce şi sudate apoi de corpul opaiţelor.
Ca reprezentări plastice, în această categorie, întâlnim opaiţe sub formă de peşti sau păsări
(porumbelul). Ele s-au descoperit în mormintele creştine timpurii din Sicilia sau în zonele
orientale16. Apartenenţa lor bizantină sau civilizaţiei mediteraneene în general, nu mai
necesită nici o discuţie.
*
*

*

Revenind la problema abordată de la început, privind originea lămpilor antice de bronz
din România, cu toate dificultăţile întâlnite şi insuficienţa probelor în susţinerea unor
certitudini de opinie, ţinem să facem unele sublinieri.
Nici o descoperire de până acum nu atestă existenţa unor preocupări în arta prelucrării
bronzului, anterioară romanilor şi nici după venirea acestora, nici în teritoriul marilor centre
greceşti de pe litoral şi nici în alte părţi ale Daciei. Nu s-a descoperit până acum nici un fel de
atelier, instalaţie sau tipar pentru turnarea figurinelor sau a opaiţelor de bronz. Până la proba
contrarie această lipsă de documente, ca şi celelalte aspecte ale problemei care nu pot pune în
discuţie existenţa unei arte locale, ne determină să susţinem ideea că toate descoperirile
noastre de acest gen sunt importuri. Ele au venit pe cale comercială sau aduse direct de
posesorii lor, care s-au stabilit în Moesia Inferior sau în Dacia.
În ceea ce priveşte identificarea centrelor sau a zonelor de fabricaţie vom încerca să o facem
prin realizarea unei corelări dintre elementele ce caracterizează simbolistica şi plastica fiecărei
grupe tipologice şi rezultatele analizelor făcute asupra structurii compoziţiei chimice a lor.
O primă localizare a noastră o facem pentru lămpile, considerate de noi greco-romane,
aşa cum sunt cele din capitolele A şi B.
Forma şi decorul lor, echilibrul proporţiilor şi tehnologia executivă a acestor piese le
dau nota caracteristică artei de tip elenistic.
Al doilea grup îl formează lămpile cu volute (capitolul C). Compoziţia chimică a lor se
caracterizează deopotrivă printr-o cantitate foarte redusă de zinc şi plumb şi un procent destul
de ridicat (între 10 şi 14 %) de staniu. Asociind aceste rezultate cu cele de la alt gen de piese,
atribuite ca aparţinând aceleiaşi arte greco-romane din acea perioadă elenofilă, de vehiculare a
valorilor în noua civilizaţie romană, considerăm că ele sunt produsul unuia din marile centre
greceşti din Balcani sau Asia Mică.
Înrudite cu ele, mai ales în respectarea unor canoane ale legii proporţiilor, sunt lămpile
ce alcătuiesc marele grup de tip piriform (capitolul E). Toartele lor sunt deschise şi terminate
cu o înfăţişare plastică, ciocul rotunjit în semicercul exterior, dar ale căror capete descriu
terminaţii unghiulare, mai mult sau mai puţin ascuţite. Linia formei lor, prin care volumul ce
se situează pe primul loc se echilibrează perfect cu supleţea artei est-mediteraneene. Originea
16
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lor alexandrină este susţinută şi confirmată de toţi specialiştii, fapt ce ne determină ca şi noi să
atribuim fabricarea lor în centrele de pe coastele Asiei Mici. La noi s-au descoperit în toate
regiunile ţării stăpânite de romani iar, din punct de vedere tehnologic, ele se diferenţiază de
primele doar prin procentul ridicat de plumb din compoziţia lor chimică.
Foarte apropiate de ele, identice aproape ca structură, sunt lămpile amintite în capitolul
C (cu volute) şi mai ales cele cu volute degenerate. Nu este exclus ca aceste tipuri de lămpi
care aparţin ca produs civilizaţiei romane, să aibă locul de fabricaţie în tradiţionalele centre
meşteşugăreşti din sudul Italiei.
Varietatea structurii chimice a lămpilor figurale nu ne poate ajuta să atribuim acest tip
alexandrin unui anume centru de fabricaţie. Este de asemenea posibil ca cerinţele noii
societăţi să fi impus realizarea unor astfel de produse ale artei alexandrine şi în alte centre
care s-au ridicat în perioada imperiului.
După cum am observat, opaiţele cu simboluri creştine păstrează aceleaşi tradiţii ale artei
elenistice est-mediteraneene care a câştigat întâietate în arta oficială a Imperiului Roman.
În concluzie putem face afirmaţia că multiplele forme şi tipuri de opaiţe descoperite pe
teritoriul Daciei romane şi pe cel al Scythiei Minor de mai târziu, dovedesc, fără doar şi poate,
că ele sunt produse de mai multe centre de producţie din Imperiu. Prezenţa lor în zonele
dunărene septentrionale este rezultatul unor schimburi comerciale cu celelalte provincii,
considerate impropriu ca importuri, căci de fapt, toate fac parte din aceeaşi mare unitate –
Imperiul Roman.
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Les lampes romaines en bronze et la question de leur origine

L'étude des lampes romaines en bronze mises au jour en Roumanie ne saurait prétendre
maintenant à l'inédit. En effet, il y a presque 24 ans déjà que Cloşca Băluţă a dressé la
classification chronologique des lampes romaines de la Dacie Supérieure, qu'il a intégrée dans
la typologie généralement acceptée par la littérature spécialisée. Une partie de ces lampes ont
été également enregistrées suivant les critères typologiques précisés par D. Alicu et E. Nemeş
en ce qui concerne l'ensemble des lampes de Sarmiségétusa, cependant qu'une autre partie fit
l'objet des communications ou études parues dans divers périodiques. Pour ce qui est des 89
exemplaires dont il sera question en ce qui suit, plus d'un tiers sont toutefois inédits. Telles
étant les choses et pour satisfaire au but que nous propose le titre de la présente contributions,
nous avons essayé de fixer les données d'une nouvelle typologie partant des pièces déjà
mentionnées, mais susceptible de s'appliquer à presque toutes les lampes de bronze du
territoire roumain.
A cet effet, tout en respectant les critères typologiques adoptés par les grandes
monographies spécialisées, nous avons tenu compte lors de notre classification de l'iconographie
et des symboles des représentations plastique qui décorent certains exemplaires, ainsi que et
surtout des modifications morphologiques marquant leur évolution à travers le temps.
A fin d'aboutir à quelques résultats plus sûr, en procédant à délimitation des différents
groupes typologiques selon les critères classiques, nous avons recouru aussi à l'appui de la
technologie moderne. C'est pourquoi les exemplaires étudiés ont été soumis à une analyse
atomique au moyen des radiations fluorescentes sous rayons X. De cette manière ont été
précisés les éléments composant leur alliage : Cu, Zn, Sn, Pb. Cela n'empêche que les chiffres
obtenus n'aient qu'une valeur approximative et orientative quant aux conclusions qu'ils
suggérent, car ils dépendent en réalité, d'une multitude de facteurs mécaniques ou naturels qui
ont influé sur les pièces examinées en entrainant leur vieillissement, sans oublier non plus
l'action exercée sur celles-ci par les procédés de nettoyage. À ces difficultés s'ajoutet encore la
pratique utilisée à large échelle au courant de l'Antiquité de la refonte des diverses pièces de
bronze qui écarte toute possibilité de remonter jusqu'à la région d'origine du minerai leur ayant
servi de matière première. Par ailleurs, compte tenu du fait que ces lampes ont été non
seulement véhiculées d'un endroit à l'autre, mais qu'elles ont aussi servi à plusieurs générations
humains, il serait vraiment difficile de fixer les limites chronologiques de leur utilisation.
Mais revenons aux 79 lampes de bronze d'époque romain. Elles se rangent en 12
groupes et sous-groupes établis – comme nous l'avons déjà annoncé ci-dessus – suivant les
critères des grandes collections.
Elles ont été faites savoir aux spécialistes à travers des communications et des études
publiés dans divers revues. En ce qui concerne celles de Sarmisezetusa ont a réalisé même
une typologie, celles avec des symbols chrétiens ont été groupes dans un catalogue
anniversaire – pour l'année 2002, pour les 21 pièces de la Dacie Supérieure on a réalisé une
classification typologie et chronologique.
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Les deux première groupes de lampes ont été constituées par des pièces d'origine
hellénistique ou de la période romaine (les no 1 – 4 et 5 – 6) mais qui ont conservé la tradition
des formes grecques. Leur caractéristique est donnée par la forme allongée des becs, de
l'aspect de cratère des orifices d'éclairage, du large diamètre des orifices d'alimentation et
surtout des accessoires prévus pour que ces lampes soient pendues et de servir pour de
candélabres.
La troisième groupe de lampes est celle englobant le type à volutes (Cap. C, no 7-14).
Qu'elles s'étirent ou qu'elles se rammassent sur elles-mêmes suivant un tracé rigoureux qui les
font ressembler à des feuilles, ces volutes flanquent le bec de la lampe, près de l'orifice source
de lumière. Cette sorte de lampes sont dotés d'une cuvette sphérique, avec le disque supérieur
droit ou légèrement concave, dépourvu d'ornement ou décoré d'un motif très simple, fait de
quelques saillies circulaires. Elles sont pourvues d'un ou deux becs arrondis (Pl. VII, no 7) et
d'anses simples disposées sous le miroir. Il y a aussi des pièces dont les anses s'élancent telles
une tige fixée sur la paroi de la cuvette s'élevant et s'incurvant à mi-chemin vers l'intérieur
suggérant un bouton de rose ou la forme d'une noisette. Quant aux miroirs, ils sont tantôt
triangulaires ornés de motifs végétaux, tantôt de la forme d'une feuille d'Hedera helix. Toutes
ces lampes portent la marque de l'élégance hellénistique. Cependant, il faut noter aussi
l'unique exception du lot (Pl. XI, no 11), un exemplaire qui par sa forme et la distribution de
ses éléments structurels se rapproche du type Firmalampen; en ce qui concerne les éléments
constituant son alliage, on constate le taux élevé du Cu (plus de 80%), ainsi que celui du Sn
qui dépasse le Pb et le Zn.
Le quatrième type de lampe délimité par nous représente en réalité une variante du
précédent, noté IV – Cap. D et englobant les exemplaires dotés de volutes dégénérées, qui ont
perdu l'élégance de celles précédemment décrites (Cap. D, no 13-14). Dans leur cas, le bronze
comporte un taux moins élevé de Cu (65-70%) et une quantité plus grande de Pb (23-24%),
mais ce qui caractérise cet alliage c'est la quantité minime de Zn (1%) qu'il comporte.
Le typé V – Cap. E (no 15-34) énglobe dans notre classification toutes les lampes dont
la forme et les représentations plastique suggèrent une origine alexandrine, tout en accusant
des différences radicales par rapport aux exemplaires de type E. Ces sont des pièces
dépourvues de volutes, la silhouette piriforme au bec élancé et s'incurvant vers l'extérieur qui
fait corps commun avec la cuvette. Ces lampes sont dotées d'anses ouvertes dessinant une
courbe vers l'intérieur et s'achevant par une représentation plastique. Compte tenu de la forme
de leurs becs et de la décoration de leurs cuvettes ou disques supérieurs, les lampes de ce type
ont été rangées dans trois sous-types.
La plupart des lampes de ce genre ont été rangées sons la rubrique de type piriforme –
Cap. E, la variante « a », no 15-21. Ce sont des pièces de grande taille, à la silhouette
piriforme, souple, élégante même, reposant sur un pied bas ou même plat, mais dans d'autres
cas aussi sur un pied haut et s'évasé. Leur anse s'achève toujours par une représentation
plastique soit végétale ou zoomorphe, soit un masque tragique. Ce type a été trouvé dans tout
le territoire roumain jadis sous la domination romaine et représente à peu près le quart de
toutes les lampes romaines de bronze mises au jour en Roumanie. L'alliage dont elles sont
fabriquées comporte un taux très réduit de Zn (de 3% à 0) si on excepte un seul des
exemplaires connus, alors que le Pb figure dans une quantité plus accusée; le Sn varie lui
aussi entre 3 et 11%.
Dans cette même catégorie, mais sous la rubrique d'un autre sous-groupe, note type E,
no 27 se range l'unique exemplaire de lampe dotée de deux becs diamétralement opposés. Cet
objet offre les caractères d'une véritable suspension des temps modernes, compte tenu de son
dispositif à chaînette et des autres détails montrant qu'on ne pouvait l'utiliser que suspendue.
Ses ornements en tête de Méduse faisant pendant, chacun, aux deux becs, sont réalisés en
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haut-relief. La morphologie de cette lampe, sa silhouette piriforme, ses becs intégrés au bout
arrondi en demi-cercle avec des terminaisons angulaires la rattachent à la catégorie décrite par
la littérature spécialisée comme englobant les lampes piriformes dépourvues de volutes.
Un petit groupe nettement distinct s'avère celui des lampes piriformes avec un bec
arrondi et la bordure du disque supérieur surhaussée. Cette forme est mentionnée dans tous les
ouvrages de synthèse comme particulièrement fréquente à travers la totalité de l'Empire et
datée de la fin du Ier siècle av. J.-C. En territoire roumain, elle est attestée aussi bien à
l'intérieur de l'arc carpatique, en Transylvanie, que dans le sud du pays. On attribue la
fabrication de cette sorte de lampes à quelque centre italique. Pour notre part, nous avons
considéré la pièce respective comme illustrant un style particulier et nous l'avons classée dans
la catégorie du type V, Cap. E, la variante « b », no 28-34.
On constate les mêmes traits caractéristiques chez l'alliage dont sont fabriquées les
lampes du groupe VII – Cap. G, également visibles dans le cas unique de lampe type
Firmalampen et de celles apparentées et numérotées par nous Cap. G - no 41-46. Ce qui attire
l'attention sur les lampes de cette catégorie c'est l'augmentation du taux en Pb de leur alliage,
ainsi que des Zn et Sn au dépens du Cu. Ce trait caractéristique suggère une origine commune
de certains ateliers utilisant cette formule pour l'alliage des lampes. Les sites où les pièces
respectives ont été trouvées indiquent cette même origine commune. En effet, alors que les
lampes du VIIe type (Cap. G) décrit sont distribuées à travers les trois région de l'actuel
territoire roumain ayant connues la domination romaine, toutes les autres dont il vient d'être
question ont été mises au jour uniquement en territoire transylvain.
Sous le rapport de leur forme, les lampes englobes dans le Cap. G ne prêtent guère à des
discussions particulières. Leur aspect de produits de série est trop bon pour qu'il soit nécessaire
d'insister à ce sujet. Le seul élément susceptible de retenir l'attention dans le cas des pièces
dotées d'une anse (no 41) est que celle-ci était surmontée d'un miroir qui ne s'est pas conservée,
du reste. Toutes les autres, y comprise la lampe à volute dont certains traits la rattachement sont
soit pourvues de quelques petits trous permettant d'y passer des chaînettes de suspension, soit
nanties d'une tige prolongeant leur fond et susceptible de se fixer sur un support.
Pour le type VIII – Cap. H, nous disposons comme illustration de 16 pièces formant des
candélabres complets, à savoir: les lampes proprement dites et leurs supports. Ces pièces ont
été mises au jour par les fouilles du site de Callatis (l'actuelle Mangalia), Tomis (Constanţa)
Tulcea et Potaissa (Turda). Ils s'agit certes d'objets de luxe destinés à satisfaire le goût de la
société raffinée de cette colonie gréco-romaine. Les supports des lampes, avec leurs tiges et
leurs trépieds, suggère une branche couverte de bourgeons ou plutôt les tiges avec une rose.
Chez E. Pernice ce type de lampe est classé dans le IIIe groupe, d'époque romaine tardive.
Quant à sa lampe, elle constitue une pièce à part (no 54), piriforme, avec le bec joliement
arque, sans la moindre angle à sa base. Son anse annulaire, coulée à part, lui a été soudée par
la suite. Un haut-relief reproduisant une colombe en constitue l'ornement. Quant à la structure
de son alliage, il semble que l'atelier dont cette pièce est sortie utilisait parcimonieusement le
Zn et le Pb, en revanche le taux du Sn était plus élevé de Sn. Sous ce rapport, cette lampe
serait à associer à l'exemplaire doté de volute en forme de tige florale, mis lui aussi au jour
dans la zone du littoral pontique.
Une place spéciale de ce chapitre est réservée aux candélabres de Callatis (Mangalia)
(Pl. XLVIII, L et Fig. 29) et de Tomis (Constantza) (Pl. XLVII et Fig. 28). Leurs a tiges sont
très hautes, de forme carrée ou ronde, ornées de figures par égrenage, et le trépied ornemental
avec des volutes en style ionique, avec des feuilles d'olivier qui s'apprit sur des pieds de race
chevaline ou de chèvres. Les veilleuses de cette groupe sont simples, avec les bassins et les
becs ouverts.
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Le Cap. I a englobé les pièces dépourvues de volutes, piriformes, à l'anse ouverte achevée
par représentation figurative (la tête de quelque divinité ou d'une bête). C'est le cas de la
deuxième pièce inscrite dans cette catégorie (Cap. I, no 68-69): elle est nantie de deux becs,
cependant que son disque s'orne d'une tête de bovin et la terminaison de l'anse d'une tête de
panthère, ce qui lui fait attribuer une origine alexandrine. Mais le cas du premier exemplaire
pris en considération dans ce groupe de lampe se révèle plus complexe. En effet, son disque
s'orne d'une scène d'initiation, la même figurant sur un récipient de bronze trouvé à Capidava
(Dobroudja) et que nous avons interprétée comme une séquence de « toilette nuptiale », dans le
genre de celle reproduite par la fresque célèbre intitulée (improprement d'ailleurs) « les noces
aldobrandines ». La tête de Pan par laquelle s'achève l'anse de cette lampe est bien en accord
avec le mythe évoqué par la représentation qui figure sur son disque. L'analyse de son alliage
contribue elle aussi à différencier les autres pièces, de par le taux de Zn (25,34%) qu'elles
comportent. C'est pourquoi nous penchons à lui attribuer une origine italique (même norditalique), la même que celle attribuée au récipient de Capidava (G. Simion).
Le groupe le plus nombreux, le plus varié aussi est celui des exemplaires alexandrins,
mis au jour dans toutes les régions de la Dacie romaine. Leur présence en quantité par rapport
aux autres types est révélatrice tant pour les relations d'échange du temps, qu'en ce qui
concerne les préférences de la respective société, qui avait adoptée cette sorte de lampes tout
comme l'avait fait au paravant les habitants des autres provinces de l'Empire. Pour notre part,
nous en avons distingué deux types, compte tenu de leur forme et des représentations
plastiques qu'elles reproduisent, à savoir type X (Cap. J) et type XII (Cap. L), le second se
prêtant d'ailleurs à d'autres sous-divisions.
Toutes les lampes modelées de façon plastique se rangent dans le Cap. J. Elles se
présentent souvent sous la forme d'une tête humaine. Notons, par exemple, une tête négroïde,
dotée d'un miroir et d'une anse à épigraphe fixée ou sommet; suivant cet épigraphe, l'objet a
commencé par appartenir à un certain «Alexandre de Smyrne» (cf. la pièce de Tulcea Dobroudja réproduite Pl. LX, no 70). Une autre lampe à tête négroïde couronnée d'un
diadème tressé de Sorbus terminalis fait partie des collections du Musée de Timişoara. Il y a
aussi cette lampe trouvée à Harghita (Transylvanie), analogue aux autres, mais avec une tige
fixée au front pour lui servir de suspension, cependant que l'anse partant du sommet de la tête
a été conçue de façon à compléter le chignon la coiffure (no 71-72).
De taille presque miniaturale, retenons la lampes à l'image de Dionysos sous les traits
d'un jeune home, trouvée à Porolissum (Transylvanie). A la même origine méditerranéenne se
rattache aussi la lampe reproduisant la figure grotesque d'un négroïde ou d'un singe; cette
pièce trouvée également en Trasylvanie, à Gherla, a été attribuée à l'art copte (no 78-79).
En ce qui concerne la plastique zoomorphe, plusieurs exemplaires en offrent
l'illustration, soit qu'il s'agisse d'une tête de sanglier (Pl. LXV, no 75), de la coquille d'un
colimaçon (Pl. LXVI, nr.76) ou d'exemplaires d'une période ultérieure (probablement IV e - Ve
siècle) qui les rattacherait à l'art chrétien, parmi lesquels nous citerons une lampe conçue sous
la forme d'un oiseau en plein essor. La plastique de toutes ces lampes s'avère respectueuse des
canons hellénistiques. Au point de vue de l'alliage dont elles sont fabriquées, à part celle à
l'image d'un négroïde de Sorbus (Cap. J, no 71), on constate chez tous les autres exemplaires
un taux fort réduit de Zn (3% - 0), celui quelque peu plus important du Sn, mais n'arrivant pas
en général à 10% et une très grande variabilité en ce qui concerne le Cu et le Pb, dont les
oscillations coïncident avec l'étape chronologique à laquelle ils appartiennent: le taux du Pb
augmente dans le cas des pièces d'une époque plus tardive.
Une autre groupe de lampes (Cap. K) engloberait tous les exemplaires de formes
variées. Il y en aussi des exemplaires piriformes avec le bec arrondi et la bordure du disque
surhaussée, mais dotés d'une anse ouverte terminée par une représentation plastique; d'autres
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exemplaires ont la cuvette sphéroïdale, le bec petit et circulaire ou encore une silhouette
piriforme avec bec triangulaire. Chaque pièce de ce groupe se remarque par toute une série de
détails qui servant à les individualiser tant par rapport aux autres types qu'au sein même de
leur propre groupe. Elles sont rarement mentionnées dans la littérature spécialisée et toujours
sans autres précisions ou analogies. A retenir aussi la zone limitée du territoire roumain
(Olténie méridionale) où a été mise au jour l'ensemble de ce lot de lampes.
La dernier chapitre est constitué par les lampes de significations chrétienne (Cap. L). En
majorité ces lampes conservent la tradition des formes héllenistique tardives. Leur bassin est
sphéroïdal, le bec log et gros et l'orifice a l'aspect d'un cratère. Leurs anses sont annulaires et
soutiennent d'habitude une croix un cadre géométrique. En quant des représentations
plastiques, on rencontre des veilleuse ayant des formes de poissons ou des oiseaux (la colobe).
Elles ont été découvertes dans les tombes chrétiennes de Sicily ou dans les zones orientales.
Leur appartenance byzantine ou la civilisation méditérrainnééne ne nécessite plus aucune
discussion.

*
*

*

Revenons maintenant à la question de l'origine de ces lampes de bronze trouvées en
Roumanie. Nous pensons pouvoir avancer certaines précisions, malgré les difficultés et
l'incertitude suscitées par les témoignages disponibles.
Tout d'abord une remarque négative: il n'y a pas le moindre indice d'un certain intérêt
pour le travail du bronze dans le territoire gétique et même dans les grands centres grecs du
littoral pontique avant l'arrivée des Romains. Du reste, un tel intérêt ne devait guère surgir ni
après la conquête romaine, puisque les fouilles n'ont pas dépisté jusqu'à présent aucun atelier
ou installation pour le moulage en bronze des figurines et des lampes. Telles étant les choses,
il ne saurait être question d'un développement local de ce genre d'artisanat. En effet, toutes les
pièces étudiées sont des produits d'importation, arrivés sur les lieux soit par la voie habituelle
du commerce, soit par le soin de leurs possesseurs respectifs, venue pour se fixer en Mésie
inférieure ou en Dacie.
Pour ce qui est de la localisation des centres ou des zones de production de cette sorte
d'objets, il n'y a rien d'autre à faire que d'avancer certaines hypothèses à partir des données
fournies par les traits caractéristiques, la plastique et la symbolistique relevés dans le cas de
chaque groupe typologique, données corroborées avec les résultats obtenus par l'analyse des
alliages respectifs.
Une première localisation reposant sur les critères déjà mentionnés suggère quelque
grand centre grec des Balkans ou d'Asie Mineure en activité à l'époque hellénophile durant
laquelle la civilisation romaine s'assimilaient les valeurs helléniques et la tradition artistique.
Les produits lancés sur le marché par de tels centre sont considérés par nous comme des
produits gréco-romains. C'est, par exemple, le cas de la lampe à volutes et grande anse
d'aspects floral, le candélabre et sa lampe.
Par leur forme et leur ornementation, l'harmonie de leurs proportions, la technique
avancée de leur exécution, ces pièces offrent toutes les caractéristiques d'un artisanat de type
hellénistique. A celui-ci s'ajoutent les particularités de l'alliage dont l'artisan s'est servi:
quantité minime de Zn et Pb face à un taux relativement élevé (de 10 à 14%) de Sn. Tous ces
éléments s'accordent parfaitement à ceux relevés dans le cas d'autres pièces du même genre et
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de la période hellénophile dont nous venons de parler et provenant des centres de production
balkaniques ou microasiatiques.
Apparentés à ces produits des proportions sont les exemplaires constituant le grand
groupe des lampes piriformes, pourvues d'anses ouvertes s'achevant sur une représentation
plastique et d'un bec arrondi en demi-cercle vers l'extérieur, dont les terminaisons forment des
angles plus ou moins aigus. L'accord parfait entre leur forme et leur volume font
immédiatement penser à la souplesse de l'art méditerranées. Du reste, les spécialistes sont
unanimes à considérer cette sorte de pièces comme un produit de l'art alexandrin, ce qui nous
incite à attribuer les exemplaires trouvés en Roumanie aux centres de production épanouis sur
le littoral microasiatique. Pour ce qui est de leur diffusion en territoire roumain, les lampes de
ce groupe sont attestées partout où est passée la domination romaine. Un mot encore au sujet
de l'alliage dont elles sont fabriquées : il ne diffère de celui utilisé dans le cas précédent que
par le taux élevé du plomb.
Si proches de ces lampes, presque identiques au point de vue de leur structure, sont les
exemplaires dotés de volutes, notamment ceux pourvus de volutes dégénérées de type I a et I
b. Il n'est pas exclu que ces produits typiquement romains viennent de quelques centres de
fabrication traditionnelle d'Italie méridionale.
La variété de la structure des alliages utilisés pour les lampes de bronze ornées de
représentations figurées empêche une localisation plus précise des centres de production
respectifs. L'unique fait à retenir en ce qui les concerne c'est qu'il s'agit évidemment
d'exemplaires de type alexandrin. Ajoutons aussi qu'il se peut fort bien que la nouvelle société
par l'expansion de la civilisation romaine ait exigé de tels produits pour son usage.

Opaiţe greco-romane de bronz din România

27

Analiza prin fluorescenţă de raze X
a unor piese antice din aliaje de cupru

Dr. Ionel Lazanu
Fizician – Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară
Fluorescenţa de raze X este o metodă de analiză atomică adecvată pentru determinări de
compoziţie, calitate şi cantitate ale elementelor majore cu Z – 17 din probe lichide sau solide.
Metoda prezintă o serie de avantaje: este nedistructivă, nu produce activarea probei de
măsurat, este relativ rapidă în comparaţie cu alte metode de analiză.
În cadrul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară au fost analizate prin această metodă
o serie de statuete şi opaiţe antice, de mari dimensiuni (15 – 30 cm) din aliaje de cupru.
Direcţia radiaţiei caracteristice de fluorescenţă a elementelor de interes a fost realizată
cu un detector cu semiconductor de tip p-i-u um de Si (Li), cu diametrul de 6 mm şi o
fereastră de Be de 100 mm iar înregistrarea informaţiei s-a făcut cu un analizator multicanal
cu 4096 canale.
În urma analizei efectuate au fost puse în evidenţă următoarele elemente: Cu, Zn, Sn,
Pb. Trei dintre statuete prezentau urme de aurire. Ca sursă excitatoare s-au folosit Pu – 238
(cu activitate de 30 ml) cu care a fost excitată seria K pentru elementele Cu şi Zn şi seria L
pentru Pb, iar cu Am – 241 (cu activitatea de 10 ml) s-a excitat seria K a Su. În limita
rezoluţiei energetice a detectorului de Si (Li) (180 eV pentru radiaţii de 5,9 KeV), spectrele K
ale elementelor Cu şi Zn sunt parţial suprapuse. Separarea anilor picurilor a fost efectuată cu
un algoritm de calcul.
Pentru determinările cantitative s-a folosit metoda etaloanelor. Au existat câteva dificultăţi
în evaluarea concentraţiilor elementelor puse în evidenţă, datorită particularităţilor probelor.
Compoziţiile extrem de variabile: Cu între 31 – 86 %; Zn : 0- 35 %; Sn: 1 – 16 %; Pb: 1 – 56 %,
au impus folosirea unor etaloane diferite dar care să reproducă efectele de matrice şi chiar s-a
folosit raportarea la etaloane din elemente pure (pentru Pb şi Sn a căror excitare nu putea fi
stimulată de prezenţa celorlalte elemente). Pe de altă parte procedeele metalurgice antice sunt
responsabile de posibile omogenităţi ale compoziţiei. Pentru a le înlătura a fost măsurată o
suprafaţă cât mai mare posibilă în limitele geometriei de lucru şi în mai multe puncte.
Pentru că prin această metodă se analizează numai un strat superficial din probă, de
ordinul sutelor de mii, o influenţă importantă în rezultatul măsurătorilor este dat de modul şi
gradul de curăţire şi conservare a probei. Pentru aceste aliaje antice modificările cele mai
frecvente sub influenţa mediului constau în modificarea superficială a compoziţiei aliajului
datorită radioactivităţii chimice diferite a elementelor constituente cât şi difuzia oxigenului în
interiorul metalului, însoţită de o difuzie a atomilor metalici în sens invers. Această
migraţiune spre exterior joacă un rol principal în formarea patinei. Dacă analizele sunt
executate pe suprafaţa cu patină trebuie presupus că compoziţia de suprafaţă este identică cu
cea din interiorul metalului. Acest lucru nu este perfect corect. Pe de altă parte, dacă analizele
sunt efectuate după decaparea patinei superficiale, este necesar de a ne asigura că nu apar
modificări în profunzime.

GAVRILĂ SIMION

28

Între statuetele analizate, modul şi gradul de curăţare a suprafeţelor a fost diferit. Pentru
a micşora aceste erori de măsurare s-a căutat numai măsurarea unor suprafeţe la care gradul
de curăţire să fie apropiat.
O sursă importantă de erori în acest tip de măsurători provine din formele foarte diferite şi
greu reproductibile ale suprafeţelor măsurate. Geometria diferită de măsură de la o probă la alta
afectează diferit informaţia înregistrată, în funcţie de energia caracteristică de fluorescenţă.
Erorile totale estimate în determinarea concentraţiilor elementelor constituente (normate
la 100 %) au fost de maxim 15 – 20 %.

După
curăţirea
patinei
Înainte de
curăţirea
patinei

Poziţia de
măsură
1 a
2 a
3 a
1 b
2 b
3 b
4 b

Cu
%
70,45 ± 14,1
87,94 ± 17,60
68,94 ± 13,80
52,73 ± 10,50
50,62 ± 10,12
43,48 ± 8,70
58,25 ± 11,65

Zn
%
21,4 ± 4,28
5,66 ± 1,13
6,60 ± 1,32
9,67 ± 1,93
12,06 ± 2,41
9,90 ± 1,98
15,21 ± 3,04

Sn
%
0,96 ± 0,2
0,88 ± 0,18
1,60 ± 0,32
1,31 ± 0,26
1,58 ± 0,32
1,66 ± 0,33
1,47 ± 0,29

Pb
%
7,19 ± 1,44
5,52 ± 1,10
22,86 ± 4,57
36,29 ± 7,25
35,90 ± 7,18
41,96 ± 9
25,06 ± 5,01

Rezultatele analizelor
Nr. catalog
Denumirea piesă

Locul
descoperirii

Colecţia
Nr. inv.
(nr. vechi)

Cap. A. Lămpi greceşti – perioada târzie
1. Lampă cu patru
necunoscut
IAB
braţe
158
Cap. C. Opaiţe romane cu volute
7. Opaiţ cu două
Turda
MBT
ciocuri
1234; (549)
8. Opaiţ cu oglindă în
Partaş,
MBT
formă de frun-ză
Alba Iulia
1236
Hedera helix
9. Opaiţ cu volute Tomis
MINAC
Tomis
31272
10. Opaiţ cu volute
Orşova, jud.
MBT
Mehedinţi
1235
11. Opaiţ cu volute fortuită
MC
Craiova
1- 56/3848
Cap. D. Opaiţe cu volute degenerate
12. Opaiţ cu volute
Colonia
Muz.Unirii
degenerate
Aurelia
Alba Iulia
Apulensis
7847
13. Opaiţ cu volute
necunoscut
IAB
degenerate I
1016
Colecţia
Nr. catalog Denumirea
Locul
Nr. inv.
piesă
descoperirii
(nr. vechi)
Cap. E. Opaiţe cu aspect piriform
14. Opaiţ piriform –
Castrul Micia
MITC
Micia
802
(4973)

Nr.
Buletin
analiză
3/88

III/
4, 88
III/
1, 88
I/
1, 88
I/
3, 88
I/88

II/
25, 88
II/
8, 88
Nr.
Buletin
analiză
II/
19, 88

Cu

Compoziţia
(%)
Zn
Sn

Pb

81,90

14,10

2,54

01,44

85,25

3,17

8,41

2,58

81,00

3,69

7,42

7,66

86,16

0,21

12,85

0,78

72,46

9,46

4,83

13,24

73,67

24,56

1,01

0,76

70,03

0,87

5,49

23,6

70,03

0,87

5,49

23,6

Compoziţia
(%)

64,27

3,12

9,66

22,96
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15. Opaiţ piriform Cluj

necunoscut

MJT Cl. 782

16. Opaiţ piriform, cu
floare în capătul
toartei
17. Opaiţ piriform, în
capul toartei cap de
panteră
18. Opaiţ piriform de la
Polovraci

necunoscut

19. Opaiţ cu mască
frigiană
20. Opaiţ cu mască
frigiană - Mamaia
26. Lampă piriformă cu
două becuri
27. Opaiţ piriform fără
toartă
30. Opaiţ piriform
33. Opaiţ piriform cu
două ciocuri
34. Lampă cu două
ciocuri

necunoscut

com.
Polovraci, jud.
Gorj
Mangalia,
Constanţa
Mamaia,
Constanţa
Sarmizegetusa
Cetatea
Drobeta
DrobetaTurnu Severin
Iluşua,
jud. Sălaj
Iliţua,
jud. Sălaj
Slăveni,
jud. Olt

Cap. F. Forme diferite
35. Opaiţ piriform şi
Romulacioc ogival
Malva,
jud. Olt
36. Opaiţ Noviodunum,
Noviodunum
Isaccea, jud.
Tulcea
38. Opaiţ - formă
Drobeta,
sferică
Dr.-TurnuSeverin, jud.
Mehedinţi
39. Opaiţ - Teliţa
Teliţa, com.
Frecăţei,
jud.Tulcea
Nr. catalog Denumirea
piesă

Locul
descoperirii

Cap. G. Opaiţe tip Firmalampen
41. Opaiţ tip
SarmizeFirmalampen cu
getusa
bordura decorată
43. Opaiţ tip
Şimleul
Firmalampen
Silvaniei, jud.
Sălaj
44. Opaiţ tip
Colonia Aurelia
Firmalampen cu
Apulensis, azi
picior
Alba Iulia

IAB
5

II/
18,88
II/
9, 88

72,94

IAB
0562

II/
5, 88

85,78

Muz Olt –
Craiova
I/744; (468)
MNIR
16683
MNIAC
16044
Muzeul
Deva
1122
Muz.
„Porţile de
Fier”
II / 9321
MITrC
806; (3237)
MITC
807
(3211)
Muz. Olt
Craiova
I /781

I/
9, 88

83,77

Muz. Rom,
Caracal
3916
ICEM
Tulcea
43539
Muz.
„Porţile de
Fier”
II /180
ICEM
Tulcea
43711
Colecţia
Nr. inv.
(nr. vechi)
Muzeul
Deva
1123
MITC
V/ 804
(395)
Muz. Unirii,
Alba Iulia
7848

II/
4, 88
14/ 86

Rezultate cu mari erori.
0,42

15,11

7,40

6,82

9,11

4,86

3,88

11,00

3,08

66,00

7,27

14,08

5,34

4,91

-

2,23
-

86,12

-

30,90

II/ 88

78,65

IV/
1, 88

11,52

81,08

4,82

II/
23,88
II/
24, 88

82,72

2,26

6,41

8,60

I/
13, 88

71,94

4,30

14,42

9,34

I/
11, 88

84,62

4,93

7,03

3,42

2,7±0,4 7,0± 0,6

35,3±3

Rezultate cu mari erori

I/43,92
55±3
IV/
2,88

87,66

4,09

4,36

3,86

90±4,00 0,8± 0,3 8,7± 0,6

0,50

1/986

Nr.
Buletin
analiză

Compoziţia
(%)

II/
15,88

57,98

7,52

16,30

1,53

II/
21,88

73,62

1,98

10,20

14,19

II/
26,88

63,48

4,18

9,02

23,22
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45. Opaiţ tip
Firmalampen
46. Opaiţ tip
Firmalampen
cu picior
52. Opaiţ

Cap. H. Candelabre
53. Candelabru
55. Candelabru Teliţa

necunoscut
neprecizat

Callatis Mangalia, jud.
Constanţa
Callatis Mangalia, jud.
Constanţa
Teliţa, jud.
Tulcea

MITC
777; (5759)
MITC
780
(5760)
MINAC
12740-a

MINAC
12740-b

II/
16,88
II/
17,88

Rezultate cu mari erori
50,37

5,84

12,38

31,42

87,45

1,68

10,40

0,45

77,52

2,83

14,09

5,50

90±0,4

0,8±0,3

8,7±0,6

0,50

68,34

25,34

3,41

2,71

80,00

9,69

3,46

6,80

81,60

2,30

2,80

13,30

79,27

14,42

3,86

2,44

56,59

2,66

7,86

32,88

I/ 6,88

I/12,88

ICEM
Tulcea
41533
Cap. I. Lămpi piriforme cu discul şi toartele decorate
61. Lampă piriformă cu
necunoscut
MBT
III/2,
decor - Timişoara
1238
88
62. Opaiţ cu figură necunoscut
MBT
III/3,
cap de bou
1239
88
Cap. J. Opaiţe plastice cu subiecte diferite
63. Lampă plastică cu
Fântâna Mare,
ICEM
15/86
inscripţie
jud. Tulcea
Tulcea
902
64. Opaiţ plastic - cap
Potaissa,
MBT
I/4,88
negroid cu coroană
jud.Timiş
1233
de sorb
65. Opaiţ cu figură de
Jud. Covasna
MITC
II/
negroid cu coc
805;
22,88
(I /1905)
66. Opaiţ cu figura lui
Porolisum,
MIA Zalău
II/ 2,88
Dionisos
Zalău
259
67. Opaiţ - masca lui
necunoscut
InsArhBuc
II/
Faun
8
22,88
Colecţia
Nr.
Nr. catalog Denumirea
Locul
Nr. inv.
Buletin
piesă
descoperirii
(nr. vechi)
analiză
68. Opaiţ cu figura
necunoscut
IAB
II/
unui cap de mistreţ
377
11,88
(7)
69. Opaiţ în formă de
necunoscut
IAB
I/ 10,88
cochilie de melc
53
70. Opaiţ cu
Gherla, jud.
MITC-N
II/
reprezentarea lui
Cluj
803
19,88
Silen - grotesc
76. Opaiţ în formă de
Porolisum
MIAZ
pasăre în zbor
379; (78)

Rezultate cu mari erori.
60,16

0,02

32,12

7,69

Compoziţia
(%)
88,29

0,90

77,75

-

64,27

3,12

2,25

8,55

12,37

9,88

9,66

22,96

Rezultate cu mari erori
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Abrevieri

AARMSI
AMN
AMP
DID
SCIV(A)

Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii de Istorie
Acta Musei Napocensis Cluj
Acta Musei Porolissensis Zalău
Din istoria Dobrogei
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie)

ICEM
IAB
M Deva
M Dr Tr Severin
M Romanaţi
MB Timiş
MC Sarmizegetusa
MI Turda
MIA Zalău
MINA Constanţa
MNBr Sibiu
MNIR Bucureşti
MNITr Cluj
MO Craiova
MU Alba

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti
Muzeul Civilizaţiei Dace şi Romane Deva
Muzeul „Porţile de Fier” Drobeta-Turnu Severin
Muzeul Romanaţilor Caracal
Muzeul Banatului Timişoara
Muzeul Cetăţii Sarmizegetusa
Muzeul de Istorie Turda
Muzeul de Istorie şi Artă Zalău
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca
Muzeul Olteniei Craiova
Muzeul Unirii Alba-Iulia

Măsurătorile sunt date în centimetri
Bul.an
Buletin de analiză însoţit de nr. curent şi anul
L.D.
Locul descoperiri
Dim
Dimensiuni
L
Lungime
I
Înălţime
diam
diametru
lat
lăţime
orif
orificiu
al
alimentare
il
iluminat
inv.
inventar
rez
rezervor
baz
bazin
pr
procent
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CATALOG
Planşa I.

Capitolul A. Lămpi greceşti - perioada târzie
Nr. 1. Lampă cu patru braţe (Fig. 1, nr. 1/a, b şi c)

L.D. : Necunoscut. Colecţia IAB, Inv. nr. 158
Dim: I : 4,8; I rez.: 4; diam: 17,2; diam.rez: 8,7; diam.orif.al: 6; diam.orif.il.: 0,6; dist. dintre orif.il: 10.
Compoziţie: Bul.an: 3/88; pr.%: Cu=81,90; Zn=14,10; Sn=2,54; Pb=1,44.
Patina moron-verzuie. Suprafaţa lustruită. Lucrat prin tehnica „turnat în gol”.
Bazinul are un aspect semisferoidal, având în partea superioară o bordură ovală, delimitată de
un cerc striat care marchează baza buzei. Caracteristica lămpii este dată, atât de deschiderea largă a
orificiului de alimentare, cât şi de dispunerea în cruce a celor patru braţe. Gurile braţelor sunt
rotunde, concave, creind aspectul unor cratere din centrul cărora se formează muştucurile orificiilor
pentru introducerea fitilelor. Fiecare braţ are prevăzut câte un cârlig, pentru prinderea lanţului în
vederea suspendării lămpii. Baza braţelor este marcată de un decor alcătuit dintr-o bandă cu trei
caneluri striate, iar capetele lor sunt decorate cu câte un cerc în relief. Fundul este plat, având în
centru o spărtură de 1,3 /1,4 cm. Urmele din centrul acestei spărturi trădează încercările unei
intervenţii de reparaţie.
Se datează în sec. II a.Cr.
Inedit.
Analogii:
Provoost, Apud Cl. Băluţă 1979 b, p. 166;
H. Bujucliev, Ancient Bronzes Stara Zagora,
nr. 130.
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Planşa II.
Nr. 2. Lampa de la Piscul Crăsani (Fig. 25, nr. 2/a, b şi c)
L.D. : Aşezarea getică de la Piscul Crăsani, com. Balaciu, jud. Ialomiţa. Descoperită prin cercetări,
publicată în 1924. Colecţia MNI R Bucureşti. Inv. nr. 16.537.
Dim: I (cu lanţ): 40; I rez.: 5,2; I gât: 2; I fund: 2,1; diam.rez: 9,4; diam.disc: 6; diam.fund: 8,3;
diam.orif.al: 3,3; diam. cioc: 3,2; distanţa: centrul rezerv. vârf braţ: 16,5.
Patina moron-roşcată. Realizat prin tehnica „turnat în gol” şi finisat prin lustruire şi strunjire.
Rezervorul are un aspect sferoidal, discul plat şi încadrat de un cerc în relief, gâtul circular şi orificiul
de alimentare cu buza evazată. A fost prevăzut cu un capac, dar care s-a pierdut. Fundul este inelar, cu
aspect bitronconic şi baza evazată. Din corpul bazinului se formează cele trei braţe, cu ciocurile
arcuite în sus având gurile pentru feştile în forma unor cratere. Pe linia de bombare maximă a bazinului
s-au prevăzut 3 urechi mici de care s-au prins lanţurile pentru a fi suspendat. Acestea sunt făcute dintro sârmă, tot din bronz şi se prind la capătul de sus de o verigă.
După formă, stil şi prin analogii, lampa de la Piscul Crăşani se datează în sec. I a.Cr. şi existenţa ei se
prelungeşte şi în perioade de început a erei creştine.
Bibliografie:
I. Andrieşescu, 1924, 85 87, fig. 277/a-e, pl.
3/1
V. Pârvan, ed. 1982, 131, fig. 181-182
I. Glodariu, 1976, 197, nr. 12, pl. 40
Goldhelm (Catalog), 1994, 173
I Daci (catalog) 1997, 280, nr. 599
Analogii:
I. Andrieşescu, loc. cit., p. 86, nota 2 face o
serie de analogii, din care amintim: Forrer, pl.
112; S. Reimech, 1913, Revue archéologique,
XXI, p. 77, pl. I şi II plus o serie de lămpi
expuse în muzee
D. Iványi, p. 302, XXXIX, nr. 4332; pl. LXIII/5.
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Planşa III
Nr. 3. Lampa de la Piatra Roşie
L.D.: Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Descoperită prin cercetări şi publicată în 1954. Colecţia MNITr
Cluj. Inv.4.475
Dim: I cu lanţ: 11; I bazin: 5; L. braţ: 7; distanţa între extremităţile braţ: 11; lat rez.: 6,5; diam. orif.alim:
2,1; diam. orif. il: 1,7 şi 3,4 în exterior; diam. fund: 3,9.
Patină nobilă maron-verzuie. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Rezervorul este sferoidal, cu
partea superioară alungită sub forma unui gât, gura largă şi buza evazată. Pe suprafaţa buzei sunt trei
orificii de care se prinde lanţurile pentru suspendare. Al patrulea orificiu este o perforare nereuşită şi
nefolosită. Cele trei lanţuri sunt prinse
într-o verigă tot din sârmă, dar cu un
diametru mai gros.
Fundul este inelar şi bine profilat.
Braţele sunt alungite, având în capetele
cu orificiile de iluminat în forma unor
cratere. Este considerată ca o lucrare de
origine elenistică realizată într-unul
din centrele meşteşugăreşti din sudul
Greciei. A fost încadrată la încep. sec. I
a.Cr. (C. Daicoviciu, p. 117).
Bibliografie:
C. Daicoviciu, 1954, 114 117, fig. 35 şi
36 (v. SCIV=1/1, 1950, 146 47 şi
SCIV = VI, 1-2, 1955, p. 221).
C. Daicoviciu şi colab. 1950, 146-147
I. Glodariu, 1968, p. 354 363
Idem 1976, 198, pl. 53 / B-19/h
Cl. Băluţă, 1979 a, 205, pl. 116/2
Idem, 1979b, p. 166, pl. I/1
Analogii:
I. Andrieşescu, 1924, 85-87, fig. 277/a
D. Iványi, 302, XXXIX, nr. 4332, pl. LXIII/5
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Planşa IV.
Nr. 4. Opaiţ de la Piatra Roşie (Fig. 25, nr. 4/a, b şi c)
L.D.: Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Publicată în 1950 şi 1954. Colecţia MNIR Bucureşti; inv. nr.
54.080 (nr. vechi MITC = 4.475)
Dim: I : 3,8; L = 12,2; diam. rez.: 6,5; diam. orif. al = 1,7; diam. orif. il: 1,4
Patină gri-verzuie. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Pereţii se prezintă cu aspiraţii şi goluri
în metal datorită tehnologiei turnării. Rezervorul are un aspect piriform şi bitronconic în profil. În
partea centrală a părţii superioare se află orificiul de alimentare care este prevăzut cu un gât, buza
evazată şi concavă ce-i dă aspectul unui crater. Ciocul este alungit şi corpul cu orificiul de iluminat
în forma unei cozi de pasăre. Toarta este inelară, lată, realizată în acelaşi proces de turnare. Fundul
este plat cu un aspect piriform şi în partea centrală, suprafaţa lui devine concavă.
A fost considerat a fi un produs al centrelor meşteşugăreşti din sudul Italiei, poate chiar din
Camapnia şi încadrat în sec. I şi în prima parte a sec. I d.Cr.
Bibliografie:
C. Daicoviciu, 1954, 87 88, fig. 30 şi 31;
C. Daicoviciu şi colab., 1950, p. 146 147
I. Glodariu, 1968, 357 şi 362
L. Cl. Băluţă, 1979, 205, pl. 116/1
I. Daci, Catalog 1997, p. 280, nr. 599
***,Antique Bronzes in Romania, p. 155, nr. 251
Analogii:
A. Provoost= III/tip. I, varianta C, p. 304
M.Ponsich, 1961 = tipul I C.
D. Iványi, 304, nr. 4348, pl. LXIII
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Planşa V.
Capitolul B. Opaiţe romane de tradiţie elenistică
Nr. 5. Opaiţ roman (Fig. 1, nr. 5/a, b şi c)
L.D.: Necunoscut. Colecţia I AB. Inv. nr. 0557
Dim: I: 9,6; I rez: 2,8; I picior: 1,4; L. rezervor şi cioc: 10,3; diam.rez.: 4,3; diam.orif.al: 2,3; diam.fund.: 3.
Patină nobilă maron-roşcată cu suprafeţe de oxid verde. Realizat prin tehnica „turnat în gol”.
Aspectul general al lămpii este piriform. Rezervorul este sferoidal, deasupra căruia se află
orificiul de alimentare care este destul de larg, cu buza groasă şi supraînălţată şi prevăzut cu un
capac, acum pierdut, de la care n-a mai rămas de cât urechile prin care acesta se prindea. Fundul este
înalt, sub forma unui picior cu aspect tronconic şi pătruns în centrul lui de o cavitate pătrată pentru
fixarea lui într-un suport. Ciocul este cilindric, cu capul rotund şi orientat în sus, având aspectul
unui crater, în mijlocul căruia se află orificiul de iluminat.
Toarta este realizată prin acelaşi proces al turnării şi ea redă o modelare a două ramuri de
trandafir care pleacă din corpul rezervorului apoi se strâng într-o legătură, după care iarăşi se
arcuiesc spre corpul opaiţului pentru a se uni şi a forma în final un boboc de trandafir. Opaiţul se
prezintă într-o stare de conservare bună, cu excepţia suprafeţei de sub orificiul de
ardere, unde pereţii ciocului sunt perforaţi prin erodare. Păstrează forma
elenistică clasică deşi le găsim şi la Pompei.
Se datează în sec. I II d.Cr.
Inedit.
Analogii:
H. Menzel, p. 106 şi 110, fig. 91/ 1, 2 şi 3.
V.H. Walters, pl. VI/104 şi pl. VIII/105
Vgl. Wulff-Volbach, p. 23, nr. 6809, fig. 8, susţine caracterul
elenistic al acestor opaiţe care au o cruce şi se găsesc în
mormintele creştine vechi din Sicilia.
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Planşa VI.
Nr. 6. Opaiţ roman de tradiţie elenistică (Fig. 26, nr. 6/a, b, c)
L.D. : Popeşti, jud. Argeş, în colecţia MNIR Bucureşti. Inv. nr. 136.870
Dim: I: 7,6; I rez.: 5,5; diam: 17,2; I bazin rez.: 2,9; L: 18,6; L rez.: 14,2; diam.rez.: 8; diam.orif.al: 2,4;
diam.orif.il.: 2,5 cm.
Patină mobilă maronie-roşcată, lucrat prin tehnica "turnat în gol”. Bazinul discoidal cu profil
bitronconic. Ciocul este alungit de tradiţie elenistică, capul rotund. Toarta a fost executată prin acelaşi
proces de turnare şi este realizată figurat din corpurile a doi şerpi care au capetele şi partea superioară
lipite de suprafaţa rezervorului, iar cozile se prelungesc şi se înnoadă formând un inel. Orificiul de
alimentare este prevăzut cu o bordură uşor înălţată, care are un capac simplu prins cu două urechiuşe.
Fundul este inelar şi se profilează destul de evident (1,3 cm înălţime). Baza este evazată pentru a-i mări
stabilitatea. Partea centrală a fundului este spartă, iar nitul de prindere al capacului de al cele două
urechi este dispărut.
Datat sec. I d.Cr.
Bibliografie:
R. Vulpe, Mat., VI, 1959, p. 314 şi fig. 12/6
I. Glodariu, 1974, p. 240, fig. 27/2, pl. 47.
Analogii:
Menzel, fig. 93/5
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Planşa VII.
Capitolul C. Opaiţe romane cu volute
Nr. 7. Opaiţ cu două ciocuri (Fig. 2, nr. 7/a şi b)
L.D. : Turda. Descoperire fortuită. Colecţia M B Timiş. Inv. nr. 1234; inv. vechi, nr.: 549.
Dim: I: 2,9; I rez.: 2,8; L: 11,5; diam. rez.: 5,4; diam.orif.al: 1,1; diam.orif.il.: 0,9: oglinda: 3,5/3; distanţa
între becuri: 3.
Compoziţie: Bul.an: III/4, 88; pr.%: Cu=85,25; Zn=3,17; Sn=8,41; Pb=2,58.
Probele au fost luate de pe oglindă şi de pe fundul opaiţului.
Patina verde-maronie, dispusă neuniform. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Rezervorul are un
aspect sferoidal şi este prevăzut cu două ciocuri, cu capetele rotunde. Ele sunt unite de corpul bazinului
prin volute, puternic conturate. Discul are o bordură bombată, după care, suprafaţa lui devine concavă.
În partea centrală se află orificiul de alimentare care are o buză uşor îngroşată. Apucătoarea sau
oglinda este dispusă în poziţie orizontală, având suprafaţa superioară decorată cu o ramură de măslin,
realizată tot prin turnare. Fundul este plat şi forate puţin profilat.
Se datează în prima parte a sec. I d.Cr.
Inedit.
Analogii:
S. Loeschcke, pl. XXI, tip. XV, nr. 1050
Ivanyi, tip XXIX
H. Menzel, p. 27, pl. 25/4 şi 11 (ceramică)
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Planşa VIII.
Nr. 8. Opaiţ cu oglinda în formă de frunză (Fig. 2, nr. 8/a şi b)
L.D. : Descoperire fortuită la Partoş, Alba Iulia. Colecţia MB Timiş, primit donaţie în 1889. Inv. nr. 1236;
inv. vechi, nr.: III/2551 sau 1551; nr. inv. anterior: 906.
Dim: I= 5,4; I rez.: 3,5; I picior: 1,1; L= 11,6; L. rez: 8; diam.rez.: 4,6; Diam. orif. alim.= 1.
Compoziţie: Bul.an: III/1, 88; pr.%: Cu=81; Zn=3,69; Sn=7,42; Pb=7,66.
Patina verde-maronie, cu pereţii nefinisaţi şi atacaţi de oxizi. Realizat prin tehnica „turnat în gol”.
Bazinul în forma semisferoidală cu discul plat, uşor concav, în centrul căruia se află orificiul de
alimentare. Ciocul alungit, cu capul rotund şi legat de rezervor cu volute laterale puternic conturate.
Toarta este inelară, realizată prin aceeaşi turnare şi pe care se sprijină oglinda. Aceasta se află într-o
poziţie oblică şi are forma unei frunze. Suprafaţa superioară a acesteia a fost decorată cu puncte
înconjurate de cercuri imprimate, realizate prin turnare, iar zimţii de pe marginile frunzei au fost
marcate de un şir de puncte. Fundul este redat printr-un picior de formă bitronconică.
Datare: primele 2/3 ale sec. I d.Cr.
Inedit.
Analogii:
S. Loeschcke, tip. XVI, pl. XXI
H. Menzel, p. 27, pl. 25/5 şi 13 (ceramică)
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Planşa IX.
Nr. 9 . Opaiţ cu volute (Fig. 35, nr. 9)
L.D.: Potaissa, Turda, jud. Cluj. Colecţia MI Turda. Inv. nr. 10590
Dim: I : 3,8; L: 9,4; diam: 4,9
Patină maro-închisă spre brun. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Rezervorul are aspect sferoidal,
cu orificiul de alimentare în partea centrală, având o deschidere largă, buza groasă şi supraînălţată.
Toarta este inelară; destul de groasă, rotundă în secţiune, realizată prin acelaşi proces tehnologic. În
partea superioară, ea susţine oglinda reflectorizantă care are forma unei frunze, acum ştirbită în partea
de sus. Ciocul este gros, puţin alungit şi capul rotund. El este flancat de ambele părţi de volute, puternic
marcate, având capetele ascuţite şi ieşite în afară. Fundul este inelar, cu aspect bitronconic şi bine
evidenţiat.
A fost datat în a doua jumătate a sec. I d.Cr. şi considerat ca piesă de import.
Bibliografie:
M. Bărbulescu 1994, p. 128 şi 139, pl. X/4
***Antique Bronzes in Romania, p. 156, nr. 253.
Analogii:
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Planşa X.
Nr. 10. Opaiţ cu volute - Tomis (Fig. 3, nr. 10/a-d şi Fig. 26/a, b)
L.D. : Descoperit prin cercetări în 1986 într-un mormânt la Tomis. Colecţia MINA Constanţa. Inv. nr.
31272.
Dim: I: 6,8; I rez.: 3,5; L: 19; L cioc= 5,4; Diam. rez. : 7,9; Diam. fund = 5,4 cm; Diam. orif. alim.= 2,8;
Diam. orif. ilum. = 1,5
Compoziţie: Bul.an: I/1, 88; pr.%: Cu=86,16; Zn=0,21; Sn=12,85; Pb=0,78.
Patină verde-gălbuie, dispusă uniform pe suprafaţa granulată a pereţilor. Lucrat prin tehnica
„turnat în gol”. Rezervorul este sferoidal, cu o bordură uşor bombată în partea superioară. Discul
este limitat de un cerc în relief, care îl face distinct de restul suprafeţei. Gura orificiului de
alimentare este largă şi prevăzută cu o buză îngroşată. Ciocul este alungit, cu capacul rotund, marcat
lateral de două volute viguroase cu marginile înălţate. Pe suprafaţa superioară a ciocului este
decorată cu un model în relief, format de o linie verticală flancată în părţi de două linii curbe şi care
susţin cercul din jurul orificiului de iluminat.Fundul este circular, puţin înălţat şi decorat cu 4
cercuri concentrice realizate la strung prin strunjire.Toarta a fost realizată prin turnare în acelaşi
tipar şi redă modelarea unui lujer de lotus? (romboidal în secţiune la capete şi rotundă în rest), unit la
mijloc printr-o legătură de fibre şi apoi arcuit şi buclat spre cioc pentru a se realiza imaginea unui
boboc de lotus. La baza buclei se desprind din lujer două stamine care întăresc imaginea acestei
stilizări florale, iar în vârf se conturează forma unui fruct. Pe peretele stâng al rezervorului se
constată, pe 6-7 cm.p., o intervenţie pentru a astupa o spărtură..
Datat în sec. II d.Cr.
Inedit.
Analogii:
V.H. Walters, pl. VIII/63;
S.Loeschcke, tip. XVI, pl.
II
D. Iványi, p. 297, tip XXX,
nr. 4280, pl.LIX/1
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Planşa XI.
Nr. 11. Opaiţ cu volute (Fig. 4, nr. 11/a, b şi c)
L.D. : Orşova, jud. Mehedinţi. Descoperire fortuită. Colecţia M B Timiş. Inv. nr. 1235. Provenit din
colecţia particulară Pasigusz.
Dim: I: 2,6; L: 9; diam.orif.al: 0,8; diam.orif.il.: 1: diam. fund. 4,5.
Compoziţie: Bul.an: I/3, 88; pr.%: Cu=72,46; Zn=9,46; Sn=4,83; Pb=13,24.
Patină nobilă verde-maronie
cu suprafaţa pereţilor bine finisată.
Realizat prin tehnica „turnat în gol”.
Rezervorul este semisferic, fundul
plat şi decorat cu trei cercuri
concentrice în relief, realizate prin
strunjire. Discul este concav,
perforat de două orificii (de
alimentare şi de aerisire), decorat cu
cercuri concentrice, realizate prin
strunjire. În extremitate, el este
delimitat printr-o bordură circulară,
care în părţile laterale ale ciocului,
aceasta se accentuează, formând
două volute bine conturate. Ciocul
are capul în formă unghiulară , ca şi
suprafaţa părţii inferioare. Capetele
volutelor se termină cu două urechi,
realizate prin acelaşi procedeu de
turnare şi care serveau pentru lanţul
necesar suspendării lămpii. La
spatele rezervorului a existat şi a
treia ureche, dar care s-a rupt. În
locul ei, peretele rezervorului
prezintă acum o spărtură.
Se datează în jumătate a sec. I
d.Cr.
Inedit.
Analogii: Nu s-au găsit.
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Planşa XII.
Nr. 12. Opaiţ cu volute - Craiova (Fig. 3, nr. 12/a, b, c şi d)
Descoperire fortuită. Colecţia MO Craiova. Inv. nr. I-756/3848.
Dim: I= 7; I rez.= 2,5; L= 9,3; diam. rez.: 4,3; diam.orif.al: 1,1; diam.orif.il.= 0,5.
Compoziţie: Bul.an: I/88; %= Cu=73,67; Zn=24,56; Sn=1,01; Pb=0,76.
Patina verde-maronie. Suprafaţa pereţilor nefinisată. Realizat prin tehnica "turnat în gol”. Rezervorul
în format semisferoidal, ciocul alungit flancat de două volute care susţin orificiul de iluminat. Discul puţin
concav, delimitat de o bordură proeminentă care se continuă pe marginile ciocului, marcând vigurozitatea
volutelor. Piciorul detaşabil şi prins de fundul rezervorului printr-un şurub filetat. Toarta arcuită în sus şi
terminată cu un cap de cal realizat într-o manieră artistică. Inconsecvenţă între forma rezervorului şi cea a
piciorului care se detaşează în timp. Totul este o copie sau o intervenţie ulterioară prin restaurarea
piciorului.
Inedit.
Analogii:
V.H. Walters: Pl. VI/95, v: pl. VII, 55H.
Menzel, Fig. 89/8, 674, p. 108, cu diferenţa că la Menzel are 2 ciocuri opuse.
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Planşa XIII.
Capitolul D. Opaiţe cu volute degenerate
Nr. 13. Opaiţ cu volute degenerate (Fig. 4, nr. 13/a, b şi c)
L.D. : Colonia Aurelia Apulensis. Descoperit prin cercetări. Colecţia MU Alba. Inv. nr. 7.847.
Dim: I= 3; L= 13; diam.rezerv.= 9,2; L.cioc= 3,8; diam.orif.alim.= 2,5; diam.orif.ilum.= 1;
diam. fund. = 5,5.
Compoziţie: Bul.an: II/25, 88; %= Cu=70,03; Zn=0,87; Sn=5,49; Pb=23,6.
Patină nobilă maronie-roşcată, pereţii lustruiţi, pătaţi pe alocuri de oxizi verzi. Realizat prin tehnica
„turnat în gol”. Rezervorul are o formă semisferică, cu ciocul scurt, capul triunghiular şi cu ogivele
laterale accentuate de volute executate însă într-o formă degenerată. Discul este concav, decorat cu
cercuri concentrice în relief în alternanţă cu cercuri canelate. Suprafaţa ciocului este de asemeni
decorată cu o ramură de măslin sau cu forma convenţională a pomului vieţii. Orificiul de alimentare
este larg şi buza îngroşată. Fundul este inelar şi puţin deformat ca urmare a unei presiuni care i-a produs
şi o fisură în pereţii rezervorului. De asemeni, a fost prevăzut u o toartă sau trei urechi laterale, sudate
de corpul rezervorului, dar care s-au dezlipit şi pierdut.
A fost datat în prima jumătate a sec. II d.Cr.
Bibliografie:
C. Daicoviciu 1954, p. 128 - 129, nr. 4; Idem, 1950, 1-2, p. 225- 228.
I.I. Rusu, 1947 - 1949, p. 149 - 159.
A. Popa, I.A.Aldea,1972, p. 209 - 220
Cl. Băluţă 1979 a, p. 205 - 209, pl. 117/7.
Analogii:
D. Iványi, p. 300, tip XXXII, nr. 4297/7
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Planşa XIV.
Nr. 14. Opaiţ cu volute degenerate I (Fig. 10, nr. 14/a, b, c)
L.D.: Necunoscută. Descoperire fortuită. Colecţia I A B. Inv. nr. 1016.
Dim: I actuală = 5; L= 11,6; diam.rez.= 6,3; diam. orif. de aeris.= 0,5; diam.orif.il.= 1,4/1,8; diam. fund. =
3,8/3,9; I fund = 0,3/0,4
Compoziţie: Bul.an: II/8, 88; %= Cu=70,03; Zn=0,87; Sn=5,49; Pb=23,6.
Patină verde-maronie, lucrat prin tehnica „turnat în gol”. Rezervorul este semisferic, puţin oval.
Discul se remarcă printr-o bordură ovală care se lăţeşte spre baza ciocului (0,8 cm). Cea mai mare parte
din partea centrală a lui este lipsă, fapt ce ne împiedică să ne pronunţăm asupra orificiului de
alimentare. S-a păstrat o parte din orificiul de aerisire. Ciocul este gros, cu capul rotund marcat lateral
de ogivele unor volute degenerate. La baza lor sunt două urechi realizate prin aceeaşi turnare. Este
posibil ca a treia ureche pentru prinderea lanţului ce servea la suspendarea lui, să fi fost prevăzută la
oglinda opaiţului care azi este dispărută. A fost prevăzut cu o toartă inelară (în cea mai mare parte
ruptă), pe care se sprijinea, după cum se pare, o oglindă în formă de lună nouă. Fundul este inelar, uşor
evidenţiat, fără decor.
Se datează în sec. I d.Cr.
Inedit.
Analogii:
S. Loeschcke, pl. XXI, 1053, tip XVIII
Iványi = XXXI
Cr. Boube-Piccot, vol II, p.273 - 274, fig. 203 şi 204.
Lj. Popovič şi colab, 1844 - 1969, p. 134, nr. 260, fig. 260
G. Kuzmanov 1984, p. 37, fig. 2.

0

1

2 cm

Opaiţe greco-romane de bronz din România

49

Planşa XV.
Capitolul E - Varianta “a”. Opaiţe cu aspect piriform
Nr. 15. Opaiţ piriform - Micia (Fig. 5, nr. 16/a, b şi c)
L.D.: Castrul Micia. Colecţia MNITr. Cluj. Inv. nr. 802 (nr. inv. vechi: 4973).
Dim: I = 5,3; L= 18,3; L bazin = 16,5; lat = 8; diam. disc. = 6,5; orif. alim. alcătuit din 3 perforări de 0,6;
diam. orif. il. : 0,9; diam.: 7,1 /4,9.
Compoziţie: Bul.an: II/19, 88; pr. %= Cu=64,27; Zn=3,12; Sn=9,66; Pb=22,96.
Patină nobilă verde-gălbuie. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Formă piriformă. Discul este
concav încadrat de o bordură (0,7) cu partea centrală cu o nervură adâncită care se prelungeşte de la
orificiile de alimentare până în apropierea celui de iluminat. Capul ciocului este rotund şi mărginit de
o bordură îngustă şi supraînălţată. Fundul este plat, cu aspect ovoidal şi se evidenţiază prin margini
scurte. Toarta, cu o formă dreptunghiulară în secţiune spre bază, prezintă forma unei arcuiri şi este
ruptă din antichitate.
Datat în sec. I d.Cr.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979, 206, pl. 116/7
*** -Antique Bronzes in Romania, 2003, p. 156, nr. 258.
Analogii:
S. Loeschcke, pl. II/20 şi pl. XXI/1055, tip XX
V.H. Walters, pl. XXXVIII/6 şi pl. VI/85, pl. VII/84
D. Iványi, p. 23, pl. LXI/6 şi pl. LXV/ 1, 2 şi 3.
G. Kozmanov 1984, p. 38, fig. 4
Cr. Boube-Piccot 1975, vol II, p. 151, nr. 174, pl. 83, identic
T. Szentléleky, nr. 284-C.
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Planşa XVI.
Nr. 16. Opaiţ piriform - Cluj (Fig. 5, nr.15/a, b şi c)
L.D.: Necunoscut. Colecţia MNITr. Cluj. Inv. nr. 782 (Inv. vechi, nr. 7546).
Dim: I: 3,3; L= 23,7; diam.rez.: 9; lat.cioc: 3,5; toarta trapezoidală în secţiune, de: 2,4/1,3; orif. al.
triunghiular cu latura de: 2,5; diam.orif.il.= 2,1/1,3; fund inelar cu I: 0,9 şi 1,3
Compoziţie: Bul.an: II/18, 88; Rezultate cu mari erori.
Patină nobilă verzuie şi pereţii bine lustruiţi. Realizat în aceeaşi tehnică şi cu acelaşi format ca la nr.
14. Discul încadrat între două borduri, fără nervură la mijloc. Orificiul de alimentare cordiform,
realizat prin perforări succesive. Ciocul alungit, are capul rotund. Toarta ruptă din antichitate. Fundul
este inelar.
Afost datat în sec. I d.Cr.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979, p. 206, pl. 116 /10.
*** - Antique bronzes in Romania, 2003, p. 157, nr. 259.
Analogii:
Ca la nr. 15
Identic: Cr. Baoube-Piccot 1975, II, p. 278, nr. 472, pl. 207.
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Planşa XVII.
Nr. 17. Opaiţ piriform, cu floare în capătul toartei (Fig. 6, nr. 17/a-d)
L.D.: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. nr. 5.
Dim: I: 7,5; I rez.: 4; L= 15,6; L. rez. fără toartă: 13; diam. fund. = 6,5/4; diam. cap toartă: 3,8.
Compoziţie: Bul.an: II/9, 88; pr. %: Cu: 72,94; Zn: 0,42; Sn: 11,52; Pb: 15,11.
Patină verde-maronie cu suprafeţe mari de oxid verde. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Corpul
piriform, ciocul are capul rupt. Bordura plată, discul concav cu nervură centrală adâncită de la orificiile
de alimentare până la cel de iluminat. Toarta arcuită, sudată de bazin şi rotundă în secţiune, se termină
cu o floare cu petalele răsfrânte. Fundul plat, cu aspect piriform. Suprafaţa lui şi a peretelui
rezervorului au suferit intervenţiile unor reparaţii prin aplicarea unor petece de metal. O presiune
ulterioară a dus la turtirea toartei şi la distrugerea ciocului. Pereţii au o grosime de 2,5 - 3 mm. şi chiar
mai mare pe margini şi bordură.
Se datează în sec. I şi încep. sec. II d.Cr.
Inedit
Analogii:
Aceleaşi ca cele citate mai sus, la nr. 15, pl. XV.
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Planşa XVIII.
Nr. 18. Opaiţ piriform, în capul toartei cap de panteră (Fig. 6, nr. 18/a, b)
L.D.: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. nr. 0562.
Dim: I= 11,5; I rez.: 4,5; L= 17,8; L. rez. cu cioc: 16,8; lat: 7,4; fund. = 8/4,3.
Compoziţie: Bul.an: II/5, 88; pr. %: Cu: 85,78; Zn: - ; Sn: 7,40; Pb: 6,82.
Patină verde-maronie. Corpul piriform, format mare, ciocul alungit cu capul în forma arcului frânt
Discul este concav, cu nervură adâncită între cele două orificii, mărginit de două borduri: plată şi cea
interioară ovală. Orificiul de alimentare este lanceolat, iar cel de iluminat, rotund. Toarta este rotundă
în secţiune, cu dimensiuni neuniforme, sudată destul de grosolan, de peretele rezervorului. La baza
toartei se află sudată şi o aplică mică cu figura unei meduze. În capătul de sus al toartei a fost sudat capul
unei feline (panteră?). Fundul este plat, păstrând aceeaşi linie piriformă. Din vârful lui se formează o
muche pe suprafaţa inferioară a ciocului, până în vârful lui.
Se datează în sec. I şi încep. sec. II d.Cr.
Inedit
Analogii: Aceleaşi ca mai sus, nr. 15.
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Planşa XIX.
Nr. 19. Opaiţ piriform de la Polovraci (Fig. 9, nr. 19/a, b şi c)
L.D.: Com. Polovraci, jud. Gorj. Descoperire fortuită. Colecţia MO Craiova. Inv. nr. I/744 (nr. vechi 468).
Dim: I= 5; L. rez.: 7,6; diam. rezerv.: 5,3; diam. orif. de al.: 2; diam. orif. il.: 1,3; diam. fund: 3.
Compoziţie: Bul.an: I/9, 88; pr. %: Cu= 83,77; Zn= 2,23; Sn= 9,11; Pb= 4,86.
Patină maron-verzuie cu suprafeţe atacate de oxid verde. Realizat prin tehnica „turnat în gol”.
Formă piriformă cu ciocul puţin alungit şi capul în forma arcului frânt. Discul este concav, încadrat
de o bordură supraînălţată care înconjoară marginile opaiţului şi cu orificiu de alimentare larg şi
buza îngroşată. Între cele două orificii, suprafaţa discului este decorată cu un motiv floral, realizat
prin striere. Toarta este arcuită şi redă capul şi gâtul unui cal. Fundul este inelar, distrus în cea mai
mare parte. O mică distrugere
se remarcă şi la marginile
orificiului de alimentare.
Afost datat în sec. II d.Cr.
Bibliografie:
D. Tudor, 1942, p. 101 şi 168;
Idem, 1958, p. 78
Gh. Cantacuzino, 1945 1947, p. 313-316. Face
trimitere la J. Toutain şi
Daremberg
Saglio,
Dictionaire des Antiquités,
III, 1904, pp. 1320-1322.
Analogii:
H . B u j u k l i e v, A n c i e n t
Bronzes - Stara Zagora, nr.
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Planşa XX.
Nr. 20. Opaiţ cu mască frigiană (Fig. 7, nr. 20/a, b, c şi d şi Fig. 34/a, b, c şi d)
L.D.: Mangalia, Constanţa. Colecţia MNI R Bucureşti. Inv. nr. 16.683 (inf. vechi).
Dim: I= 12; L= 18,8; I.rez.=2,6; L. rez.=15; diam. rez. = 6,8; orif. de al.: lanceolat; diam. orif. il.= 1,6;
diam. fund= 4,2; I.fund = 1,3.
Compoziţie: Bul.an: II/4, 88; pr. %: Cu= 86,12; Zn= - ; Sn= 3,88; Pb= 11.
Patină verzuie cu alternanţe de maron-roşcat. Lucrat prin tehnica „turnat în gol” bazinul şi
sudură la anexarea toartei. Corpul are o formă piriformă. Ciocul este alungit, cu capul rotund. Partea
superioară este prevăzută cu o bordură circulară plată, care în apropierea orificiului de iluminat
formează două colţuri laterale, în genul
volutelor. Discul este concav, prevăzut în
partea centrală cu o nervură adâncă care leagă
cele două orificii. În partea centrală a
rezervorului se află orificiul de alimentare,
format din două perforări mici, rotunde şi în
prelungire cu o deschidere lanceolată. Toarta
este plată şi sudată de rezervor. Ea este frumos
arcuită şi se termină cu o mască cu aspect
uman. Trăsăturile ei sunt masculine, având o
frunte îngustă, coafură bogată şi pe cap o
pălărie în stil frigian. Sub bărbie se află un
element decorativ sub forma stilizată a unei
frunze de sorb. Piciorul este inelar, în formă
tronconică cu buza mare în jos.
Se datează la sfârşitul sec. I şi prima jumătate a sec.
II d.Cr.
Bibliografie:
Goldhelm, 1994, 201, nr. 79 (C. Muşeţeanu)
*** Antique Bronzes in
Romania, 2003, 157, nr. 262.
Analogii:
H. Menzel, nr. 716, fig. 103
V. Walters,pl. XXXVIII/ 6
D. Iványi, pl. LXI/2
C. Baube-Piccot, p. 150, pl. 82
(Volubilis) şi p. 277, pl. 205
(Banasa).
D. Petroviči, p. 159, pl. LII şi LIII
R. Thouvenot 1927, nr. 412.
Antička, Bronza u Jugoslaviji, p.
135, nr. 264 şi 265 şi fig. 264 şi
265
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Planşa XXI.
Nr. 21. Opaiţ cu mască frigiană - Mamaia (Fig. 7, nr. 21/a-d)
L.D.: Mamaia, Constanţa, prin cercetări în mormânt din plăci de calcar tip sarcofag. Colecţia MNIA
Constanţa. Inv. nr. 16.044.
Dim: I= 10,7; L= 19; lat: 9; I.rez.= 2,1; diam. orif. de al.: 1,1; diam. figurină = 4,5/3,8.
Compoziţie: Bul.an: 14/ 86; pr. %: Cu= 30,9; Zn= - ; Sn= 3,08; Pb= 66.
Patină neagră-verzuie. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Corpul piriform. Discul este
încadrat de o bordură exterioară de formă plană, dublată de o a doua, care are un aspect bombat.
Discul se prelungeşte pe suprafaţa ciocului şi în jurul orificiului de iluminat. În partea centrală a
rezervorului se află orificiul de alimentare format prin perforarea a două orificii alăturate şi
prelungirea lor cu o tăietură unghiulară spre cioc. În vârful toartei este o mască cu figură umană,
coafată cu bucle şi cozi, poartă pe cap o pălărie frigiană. În partea centrală şi pe cea a ciocului, pe
suprafaţa celor două borduri, opaiţul prezintă mici suprafeţe deteriorate.
Se datează în perioada cuprinsă din a doua jumătate a sec. I şi prima jumătate a sec. II d.Cr.
Bibliografie:
M. Davidescu, 1965, p. 88 - 89
M. Irimia, 1966, p. 38, nr. 25
C. Iconomu, 1967, p. 156-157, fig. 1
***Antique Bronzes in Romania, 2003, p. 159, nr. 268.
Analogii:
V.H. Walters, pl. VII, nr. 84 şi 92
D. Iványi, pl. 65, nr. 1
Izvestia, Bulet. Inst. de
Arh-Bulgar, nr. XIII,
1939, p. 154;
Col. Inst. de Arh. şi
M.N.I.R.; idem, vol. 12,
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Planşa XXII.
Nr. 22. Mască umană tip frigian
L.D.: Castrul roman Romula. Descoperire fortuită în colecţia prof. R.M. Nica. Fără număr de inventar.
Dim: I= 6,5; lat= 5,8; faţa= 2,8/2,5
Compoziţie: Bul.an: I/ 2, 88; pr. %: Cu= 50,50; Zn= 1,08 ; Sn= 19,24; Pb= 29,1.
Patină neagră-verzuie. Realizat prin turnare în tipar. Reprezintă o figură tipică din terminaţiile
toartelor de la opaiţele
piriforme cu bordura plată
şi arcuită în stilul volutelor
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de la baza ciocului. Faţa
este rotundă, cu o coafură
pe care am putea să o
numim standard şi purtând
pe cap cunoscuta pălărie
frigiană. Sub bărbie, o
dantelărie, gen lavalieră,
realizată în forma unei
frunze de sorb.
Se datează în sec. I - II d.Cr.3
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Nr. 23. Mască umană tip frigian
L.D.: localitatea Dobrosloveni, jud. Olt. Descoperire fortuită în castrul roman de la Romula. Colecţia
Muz. Caracal. Inv. nr. 3935.
Dim: I= 7,6; lat= 6,5; faţa= 3,8/3
Compoziţie: Bul.an: I/ 7, 88; pr. %: Cu= 85,05; Zn= - ; Sn= 8,51; Pb= 6,44.
Patină maron-verzuie. Lucrată prin turnare în tipar. Se mai păstrează locul de sudură cu toarta.
Model de realizare a figurii frigiene standard. Ne atrage atenţia prin trăsăturile ovale ale feţei.
Se datează în sec. I II d.Cr.
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Nr. 24. Mască umană de tip frigian
L.D.: Castrul Malva, Romula. Descoperire fortuită.
Col. Muz. Caracal. Inv. nr. 1224.
Dim: I= 5,4; lat= 7; faţa= 3,8/3,3
Compoziţie: Bul.an: I/10, 88; pr. %: Cu= 25,30; Zn=
5,65; Sn= 12,96; Pb= 56,07.
Patină maron-verzuie, realizată după modelul
celor de tip frigian. Buclele atârnă liber, fără detaliu
de striere de la care se poate interpreta existenţa
împletirii părului în codiţe. De asemeni, în locul
pălăriei, ne apare existenţa unei coafuri cu moţ în
creştetul capului. Realizare artistică rudimentară.
Se datează în sec. I - II d.Cr.
Inedit.
Analogii pentru nr. 121, 22 şi 23:
R. Thouvenot 1954, p. 219, pl. XXXVII/3
C. Boube-Piccot 1975, p. 278, pl. 206
B. Vikič-Belančič 1975, pl. LII/1-2
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Nr. 25. Silene
L.D.: Comuna Dobrosloveni, jud. Olt. Descoperire fortuită.
Achiziţia Muz. Orăşenesc Caracal de la Reşca în 1969.
Inventariat ca ansă de opaiţ cu nr. 5.800.
Dim: I= 8; I.figurei= 5; lat= 3,2
Compoziţie: Bul.an: I/ 8, 88; pr. %: Cu= 60,04; Zn= 3,28 ; Sn=
10,20; Pb= 26,48.
Patină maron-verzuie. Figura reprezintă pe Silenus, cu
expresia feţei care redă o stare de beatitudine. Ochii mari,
mustăţi şi barbă dezorganizate, părul vâlvoi, toartă ovală în
secţiune, se continuă cu un model geometric striat, iar
partea din spate a figurii este concavă. În interpretarea
noastră nu excludem ca această terminaţie să poată aparţine
unui cap de toartă de la un vas.
Sec. II d.Cr.
Inedit.
Analogii:
Antička Bronza u Jugoslaviji, nr. 242

Nr. 26. Cal în galop de la Răcari
L.D.: Răcari, jud. Dolj. Descoperire fortuită. După Vasile
Pârvan 1913 - 1914, p. 56, pl. VI
Dim: I= 4,5
Bronz turnat plin. V. Pârvan ni-l prezintă ca un mic
fragment ce reprezintă un hippokamp de la care se
păstrează doar partea anterioară a corpului. A fost
identificat de noi ca figura din capătul unei toarte de
opaiţ. Situaţia prezentă a piesei nu ne este cunoscută.
Se datează în sec. I - II d.Cr.
Bibliografie:V. Pârvan, 1913-1914, p. 56, pl. VI/2
Analogii: Boube-Piccot, p. 354, nr. 648, pl. 282
M. Comstock, C. Vermeule 1971, nr. 489, p. 349 a
cărei analogie o redăm în figura alăturată.
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Planşa XXIII.
Nr. 27. Lampă piriformă cu două becuri (Fig. 8, nr. 27/a, b şi c)
L.D.: Sarmizegetusa. Descoperire fortuită. Colecţia M Deva. Inv. nr. 1122.
Dim: I= 4,1; L= 14,6; I. rez.: 2,6; orif. de alim.: 1,7; fund: 3,7/3,9 x 0,4; lat = 7,2; diam. rez.:6; diam
orif. de ilum.: 1,1 şi 1; Fig. aplică: 1,6/1,8.
Compoziţie: Bul.an: II/ 88; pr. %: Cu= 78,65;
Zn= - ; Sn= 7,27; Pb= 14, 08.
Patină nobilă maronie, neuniformă, curăţată pe
alocuri până la stadiul de bronz iniţial. Realizat prin
tehnica „turnat în gol”. Rezervorul cu două ciocuri
piriforme şi capetele rotunde în poziţii opuse.
Discul plat având în centru orificiul de alimentare
cu buza îngroşată. La baza ciocurilor se află două
urechi de care este agăţat un lanţ de zale în formă de
8, din sârmă şi două capete, pentru a fi suspendat de
un suport. Lateral, pe linia de bombare maximă a
rezervorului se află ca decor două capete de
meduză, realizate în tehnica alto-relief. Figurile
păstrează trăsăturile clasice ale meduzei, cu obrajii
bucălaţi, prinşi în palme şi părul ondulat. Fundul
este inelar şi bine marcat. Este bine conservat.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979 a, p. 206, pl. 117/8
Cl. Băluţă, 1979 b, p. 165-176
A. Rusu, 1979, 179, pl. IV/7 a şi b
D. Alicu şi E. Nemeş 1977, p. 18
D. Alicu 1994, tip XVI, p. 623 şi catalog nr.
1037, p. 186
I. Miclea, R. Florescu 1980, I, nr. 40
*** Antique Bronzes in Romania, 2003, p. 157, nr.
261.
Analogii:
V. Walters, I/48; II/49; VII/55
D. Iványi = XXXI, pl. 60/5
H. Menzel, p. 108, nr. 674, pl. 89/8
B.Vikič-Belačič, pl. L/1
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Planşa XXIV.
Capitolul E - Varianta “b”. Opaiţe cu aspect piriform
Nr. 28. Opaiţ piriform fără toartă (Fig. 9, nr. 28/ a, b şi c)
L.D.: Cetatea Drobeta, Drobeta-Turnu Severin. Colecţia M Dr Tr Severin. Inv. nr. II/9321.
Dim: I= 2,5; L= 10; diam. rez.= 6,6; diam. fund= 4,2; diam. orif. al.= 3,2; diam. orif. il=1,4.
Compoziţie: Bul.an: IV/ 1, 88; pr. %: Cu= 81,08; Zn= 4,82 ; Sn= 5,34; Pb= 4,91.
Patină maron-verzuie. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Bazinul este semisferic cu o formă
piriformă, iar ciocul are capul rotund. Discul este plan şi încadrat de o margine circulară supraînălţată,
În centrul lui se află orificiul de alimentare care are un diametru larg şi margine îngroşată. Fundul este
inelar . Bazinul nu a fost prevăzut cu toartă.
Se datează în sec. I - II d.Cr.
Inedit.
Analogii: Nu s-au găsit.
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Planşa XXV.
Nr. 29. Opaiţ cu oglinda în forma unei frunze de viţă
L.D.: Romula, jud. Olt. Descoperire fortuită din colecţia Constantinescu. Fără nr. de inventar.
Dim: I= 4,2; L= 13,5.
Opaiţ realizat prin tehnica „turnat în gol”. Formă piriformă, cu discul puţin concav şi mărginit de o bordură
circulară, îngustă şi supraînălţată. Orificiul de alimentare este
larg, ciocul puţin alungit, cu capul rotund. Toarta a fost turnată
în acelaşi proces tehnologic, are o formă inelară şi susţine
oglinda. Aceasta este dispusă într-o poziţie oblică şi are forma
unei frunze de viţă. Pe suprafaţa ei, în cele patru colţuri au fost
amplasaţi patru ciorchini de struguri, fiecare alcătuit din câte
4-6 boabe. La baza oglinzii se află o urechiuşă, care împreună
cu celelalte două laterale alcătuia sistemul de prindere al unui
lanţ pentru a putea fi suspendat. Fundul este inelar şi baza puţin
evazată.
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Se datează în sec. I - II d.Cr.
Nu se cunoaşte situaţia lui în prezent.
Bibliografie:
D. Tudor, 1958, p. 77-78, fig. 18
Analogii:
B. Vikič-Belačič, 1975, pl. L/7
Antička Bronza u Jugoslaviji, nr. 267

Nr. 30. Opaiţ piriform - Sucidava
LD: Castrul Sucidava, localitatea Celei, oraş Corabia, jud. Olt. După Dumitru Tudor. Opaiţul a fost
transferat altor muzee. Informaţii director muzeu Corabia.
Dim: Î: 4,4; L: 12,4; diam rez:6,7; diam orif. al.: 3,3.
Descoperit prin cercetări în castrul roman Sucidava.
Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Formă piriformă, cu
rezervorul semisferoidal. Discul este plat încadrat de o
bordură circulară, supraînălţată, având în partea centrală
orificiul de alimentare cu o deschidere largă şi buza
îngroşată. Ciocul este alungit şi capul rotund. Toarta este
mică, realizată în forma unui cap de lebădă al cărui cioc se
prinde de guşă, iar în inelul creat se află o verigă. În
alternanţă cu acest sistem de prindere se află alte două
orificii, amplaate pe pereţii rezervorului la baza ciocului
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4 cm
şi în care se află câte o verigă care împreună cu cea de la
toartă alcătuiau echilibrul corespunzător pentru
prinderea unui lanţ necesar suspendării opaiţului. Fundul
este inelar cu marginile puţin evazate.
Afost datat în secolul II d.C.
Bibliografie:
D. Tudor, 1948, p. 186, fig. 34/6 (menţionează
folosirea lui şi în secolele următoare încadrării lui
cronologice); Idem, 1958, p. 78 (menţionează descoperirea lui în nivelul de cultură în secolul IV-V)
Analogii:
Descoperirea de la Brestaviţa - Bulgaria, în Bulet. Inst. de Arh. Bulgar., XIV, 1940, p. 194, apud D.
Tudor 1958.
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Planşa XXVI.
Nr. 31. Opaiţ piriform (Fig. 10, nr. 31/a, b şi c)
L.D.: Ilişua, jud. Sălaj. Descoperire fortuită. Colecţia MNITr Cluj. Inv. nr. 806 (Inv. vechi nr. 3237).
Dim: I: 4,5; I.rez.:2;I.picior:0,35; L: 9,6; L.rez. cu cioc: 7,5; Diam.rez.: 4,4; diam. orif. al.: 2,5; diam. orif.
il.: 1.
Compoziţie: Bul.an: II/23, 88 Rezultatele cu mari erori.
Patina originală ştearsă prin curăţarea lui în laborator. A fost realizat prin tehnica „turnat în gol”.
Forma are aspect piriform, cu rezervorul semisferoidal. Discul este plan, încadrat de o bordură
circulară supraînălţată, având un orificiu de alimentare larg şi prevăzut cu o buză supraînălţată ca şi
bordura exterioară. Ciocul este lung cu capul rotund. Toarta este inelară, dar în cea mai mare parte
distrusă. Peste ea se sprijină oglinda, în formă de lună nouă. În concavitatea ei s-a prevăzut o ureche
mică, ce face pandant cu alte două asemenea orificii în vederea prinderii unui lanţ pentru a putea fi
suspendat. Piciorul este inelar, cu baza puţin evazată, iar fundul decorat cu cercuri concentrice realizate
prin strunjire.
Datare: sec. I d.Cr.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979, p. 206, pl. 116/6
Idem, 1979,
***Antique Bronzes in Romania, 2003, p. 156, nr. 256.
Analogii:
Loescheke, tip XXI
Menzel, 89, 7, 90, 3
Walters: 89 /7, 90, 3
C. Boube-Piccot, pl. 85-86
T. Szentléleky, nr. 278-a
G. Kuzmahov, 1984, p. 38, fig. 5.
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Planşa XXVII.
Nr. 32. Opaiţ piriform
L.D.: Sarmizegetusa. Descoperire fortuită. Colecţia MC Sarmizegetusa. Inv. Nr: 418
Dim: Î:3; Î rez: 2,5; L (în stare actuală): 8; diam rez.: 6; diam fund: 3,6; dim orif al: 3.
Patină maronie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Bazinul în formă semisferică. Discul puţin
concav este încadrat de o bordură bombată, iar orificiul de alimentare are buza îngroşată. Fundul inelar,
decorat cu patru cercuri concentrice realizate la strung prin strunjire. Ciocul alungit, rupt aproape de
bază ca şi toarta care a fost inelară, dispărută aproape în totalitate.
Se datează la sf. sec. I şi încep. sec. II d.C.
Bibliografie:
D. Alicu, E. Nemeş, 1987, p. 84
D. Alicu, 1994, tip XVI, p. 62, nr. 10-38, p. 186
*** Antique Bronzes in Romania, 2003, p. 156, nr. 257.
Analogii:
C. Boube-Piccot, p. 155, nr. 179, pl. 86
(Volubilis)
S. Loeschcke, XXI
D. Iványi, XXXIII
R. Thouvenot, nr. 419
B. Vikič-Belančič, pl. L/4
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Planşa XXVIII.
Nr. 33. Opaiţ piriform cu două ciocuri (Fig. 11, nr. 33/a, b şi c)
LD: Ilişua, jud. Sălaj. Descoperire fortuită. Colecţia MNITr Cluj. Inv. Nr: 807 (Inv. vechi: 3211)
Dim: Î:7; Î rez: 2,5; Î picior: 1; L: 11; L rez. cu cioc: 8,3; diam rez: 5,3; diam fund: 3,4; dim orif al:
1,7; diam orif. il: 0,7.
Compoziţie: Bul.an: II/24,88; pr.%: Cu: 82,72; Zn: 2,26; Sn: 6,41; Pb: 8,60.
Patină maron-verzuie cu pete de corodare. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Bazin semisferoidal
cu uşoară tendinţă spre forma piriformă. Discul este plat cu margine circulară supraînălţartă, având în
centru orificiul de alimentare. A fost prevăzut cu o toartă inelară acum ruptă şi pierdută. Oglinda are o
formă triunghiulară, terminată cu o sferă mică şi dispusă în poziţie oblică. Rezervorul este prevăzut cu
două ciocuri pentru iluminat, rotunde la capăt. Piciorul este inelar şi are un aspect tronconic cu baza
mare în jos şi marginea evazată.
A fost datat la sf. sec. I şi în plină jum. sec II d.C.
Bibliografie:
D. Alicu, E. Nemeş, 1987, p. 84
Cl. Băluţă, 1979, p. 206, pl. 116/9
Analogii:
B. Vikič-Belančič, 1975, pl. XLVI/1-4.
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Planşa XXIX.
Nr. 34. Lampă cu două ciocuri /Fig. 11, nr. 34/a, b şi c)
LD: Slăveni, jud. Olt. Descoperire fortuită. Colecţia MO Craiova. Inv. Nr: I/781
Dim: Î: 2,35; Î rez: 1,5; L.sit actuală: 7;diam rez: 4,7; diam orif. al: 1,6.
Compoziţie: Bul.an: I/13,88; pr.%: Cu: 71,94; Zn: 4,30; Sn: 14,42; Pb: 9,34.
Patină verde-maron cu oxizi. Pereţi nefinisaţi, prost conservaţi. Realizat prin tehnica “turnat în
gol”. Rezervorul are o formă semidiscoidală cu tendinţă către un aspoect piriform piriform. Discul
este plat, cu o bordură circulară îngustă şi supra înălţată. A fost prevăzută cu două ciocuri pentru
iluminat, azi rupte şi dispărute ca şi toarta şi oglinda. Aceeaşi situaţie se află şi la baza opaiţului unde tot
fundul şi o parte din pereţii rezervorului sunt distruşi.
Se datează la sf. sec. I şi în sec. II d.C.
Inedit
Analogii:
B. Vikič-Belančič 1975, pl. XLVI/1-4
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Planşa XXX.
Capitolul F. Opaiţe cu forme diferite
Nr. 35. Opaiţ piriform şi cioc ogival (Fig. 12, nr. 35/a, b şi c)
LD: Romula-Malva, jud. Olt. Descoperire fortuită. Colecţia MRomanaţi-Caracal. Achiziţie 1969 de la
Roşca. Inv. Nr: 3916
Dim: Î: 3,5; Î rez: 3,1(fără
buza orif.al); L: 10,5;L rez:
9,5; diam: 6,5; diam cioc:
2,9;diam toartă: 2,7/1,8;
diam orif. al: 1,8; diam orif
il: 1/0,8.
Compoziţie: Bul.an: I/11,88;
pr.%: Cu: 84,62; Zn: 4,93;
Sn: 7,03; Pb: 3,42.
Patină verde-maronie
lucrat în tehnica “turnat în
gol”. Pereţi nefinisaţi cu
pete de oxizi verzi.
Rezervorul are o formă
discoidală cu aspect
bitronconic. Linia de
bombare maximă este
marcată printr-o muchie
îngroşată. Discul este plat,
iar orificiul central cu buza
îngroşată, ciocul scurt cu
tendinţa de marcare a unor
volute şi capul cu aspect
ogival. Toarta a fost
realizată prin aceeaşi
turnare, având o formă
inelară, rotundă în secţiune
şi subţire. Partea superioară
a toartei este ruptă. Fundul
este plat, cu o prelungire în
formă de coamă în partea
inferioară a ciocului până în
vârful lui.
Se datează la sf. sec. I - sec. II
d.C.
Bibliografie:
Inedit
Analogii: Nu s-au găsit.
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Planşa XXXI.
Nr. 36. Opaiţ - Noviodunum (Fig. 13, nr. 36/a, b şi c)
LD: Noviodunum, Isaccea, jud. Tulcea. Descoperire fortuită pe ruinele cetăţii. Achiziţie de la prof.
Zamfira. Colecţia ICEM-Tulcea. Inv. Nr: 43539.
Dim: Î: 4; Î rez: 2,2; L: 9;diam disc: 4,6; diam orif. al: 0,9; diam fund: 2,6.
Compoziţie: Bul.an: I/43,92; pr.%: Cu: 55±3; Zn: 2,7±0,4; Sn: 7,0±0,6; Pb: 35,3±3.
Patină nobilă maron-verzuie cu pereţii frumos lustruiţi. Realizat prin tehnica “turnat în gol”.
Bazinul în formă semisferoidală cu tendinţa generală spre o linie piriformă. Discul este concav,
înconjurat de o bordură uşor bombată şi delimitat de un cerc puţin supraînălţat. Ciocul este scurt şi cu
capul rotund. Toarta inelară, plată cu aspect ovoidal şi pe care se sprijină oglinda în formă de lună nouă,
având capetele terminate cu câte o sferă mică. Bine conservat.
Se datează la sf. sec. I - sec. II d.C.
Bibliografie:
G.Simion, 1995, p. 221, fig. 5/6
Analogii:
Loeschcke, 1919, XXI
Ivànyi, 1935, XXXIII
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Planşa XXXII.
Nr. 37. Opaiţ miniatural (Fig. 13, nr. 37/a, b şi c)
LD: Necunoscut. Colecţia M.I.A.- Zalău. Inv. Nr: 250/73
Dim: Î: 1,4; L: 6,6; L cioc: 1,5;diam rez: 3,4.
Patină arămie-roşcată. Pereţii cu multe goluri mici rezultate din turnare şi cu mici suprafeţe de
oxizi. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Rezervor semisferic. Suprafaţa superioară se distinge prin
existenţa unei borduri cu muchia decorată cu zimţi care imită fierăstrăul. În interiorul bordurei se află
un al doilea cerc concentric lat de 4 mm de culoarea alamei şi încadrat de două cercuri concentrice
subţiri şi supraînălţate. Al treilea cerc se remarcă prin aspectul său canelat, iar cel de al patrulea îşi
schimbă şi el patina, iar orificiul de alimentare din centru are un aspect dreptunghiular cu capetele şi
mijlocul aproape rotund. Toarta pe care o putem numi apucătoare, are poziţia puţin oblică, aspectul de
lună nouă cu capetele sferoidale şi unite. Ciocul cilindric şi fundul plat. A suferit deteriorări parţiale şi
restaurat cu materiale sintetice.
Se datează în sec. II d.C.
Bibliografie:
Inedit
Analogii:
T. Szentléleky, nr. 287/a şi b
D. Iványi, pl. LXI, 10
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Planşa XXXIII.
Nr. 38. Opaiţ - formă sferică (Fig. 12, nr. 38/a, b şi c)
LD: Drobeta, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi. Colecţia MDr Tr Severin. Inv. Nr: II/180
Dim: Î:3,8; Î rez: 2,2; L: 11; diam rez: 7,3; diam disc: 4,6; diam orif. al: 3; diam orif il: 1,2; diam
toartă: 3; diam fund: 3,5.
Compoziţie: Bul.an: IV/2,88; pr.%: Cu: 87,66; Zn: 4,09; Sn: 4,36; Pb: 3,86.
Patină maron-verzuie.Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Formă circulară, bazin semisferoidal,
ciocul scurt, rotund şi aproape integrat în rezervor. Discul este simplu, concav, cu orificiul de
alimentare larg şi marginea îngroşată. Toartă inelară, sprijinea o oglindă a cărei formă nu o cunoaştem,
în prezent aceasta fiind dispărută. Fundul plat, rotund şi foarte puţin evidenţiat.
Se datează la sfârşitul sec. I - sec. II d.C.
Inedit
Analogii: Nu s-au găsit
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Planşa XXXIV.
Nr. 39. Opaiţ - Teliţa (Fig. 12, nr. 39/a şi b)
LD: Teliţa, com. Frecăţei, jud.Tulcea. Descoperirt prin cercetări arheologice în 1987. Colecţia ICEM Tulcea. Inv. Nr: 43.711
Dim:Î: 2; L: 7,5; diam: 6.
Compoziţie: Bul.an: 1/986; pr.%: Cu: 90±4; Zn: 0,8±0,3; Sn: 8,7±0,6; Pb: 0,5.
Patină maron-verzuie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Bazinul semisferoidal, discul circular
cu formă concavă, încadrat de o bordură cu suprafaţa bombată care se lăţeşte spre cioc. Acesta din urmă
este scurt, cu capul rotund şi fără volute sau alte forme. Fundul este plat puţin evidenţiat. Orificiile cu
dimensiunile foarte mici. Nu a fost prevăzut cu toartă. Slab conservat, cu părţi din corp lipsă şi
restaurate cu răşină.
Afost datat în sec. I - II d.C.
Bibliografie:
V. H. Baumann, 1995, 82, p.3, pl. 23/abc
G. Simion, 1995, p. 220, fig. 4/2 şi 224
Analogii:
Nu s-au găsit
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Planşa XXXV.
Nr. 40. Opaiţ discoidal (Fig. 30, nr. 40/a, b şi c)
LD: Tomis - Constanţa, Colecţia MINA Constanţa. Inv. Nr: 35.911.
Dim: Î: 2,5; L: 8,9; diam. rez: 7,4; diam. orif. al: 2; alim. orif. ilum: 1; diam. fund: 4,4.
Patină originală curăţată în laborator, cea actuală maron-arămie. Realizare îngrijită prin tehnica
“turnat în gol”. Forma rezervorului
este discoidală cu ciocul foarte mic, cu
capul rotund, arcuit în sus şi foarte
puţin detaşat din muchia bazinului.
Pereţii au suprafeţele frumos netezite
şi fără toartă sau alte ornamente.
Orificiul de alimentare este larg, cu
buza supraînălţată cu un cerc realizat
din turnare şi finisat prin strunjire.
Fundul este inelar, puţin evidenţiat şi
decorat în centru cu un punct şi un cerc
realizate la strung ca şi cel exterior.
Bine conservat.
Se datează în sec. I - II d.C.
Inedit.
Analogii:
Cele mai apropiate forme la:
G. Kuzmanov 1984, p. 38, nr. 6
B. Vikič-Belančič 1975, pl. LI/5
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Planşa XXXVI.
Capitolul G. Opaiţe tip Firmalampen
Nr. 41. Opaiţ tip Firmalampen cu bordura decorată (Fig. 14, nr. 41/a, b şi c)
LD: Sarmizegetusa, în condiţii fortuite. Colecţia M Deva. Inv. Nr: 1.123.
Dim: Î:3; Î rez: 2,2; L: 8,6; L cioc: 2,4; diam. disc: 3; diam. rez: 4,6; diam. orif. al: 0,8; diam. orif. il:
0,9; diam. fund: 2,8; diam. toartă: 1,8.
Compoziţie: Bul.an:II/15,88; pr.%: Cu: 57,98; Zn: 7,52; Sn: 16,30; Pb: 1,53.
Patină maron-verzuie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Opaiţul prezintă caracteriticile
asemănătoare tipului “Firmalumpen”. Discul este plat şi se prelungeşte cu un canal până aproape de
orificiul de iluminat. Bordura este lată şi decorată cu o serie de grupaje de câte două şi trei linii incizate.
Capul ciocului are o formă triunghiulară. Toarta este inelară şi sprijinea oglinda (azi ruptă), care avea
după cât se pare forma de lună nouă. Fundul plat, rotund şi decorat cu cercuri concentrice incizate
realizate prin strunjire. O mică parte din suprafaţa fundului este deteriorată.
A fost datat între sf. secI şi prima jumătate a sec. II d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979, p. 207, pl. 117/2
Idem, 1979, p. 169, pl. III/2
D. Alicu, 1994, p. 62, pl. 24/1039
Analogii:
S. Loeschcke, nr. 1066, XXII (fără decor şi ciocul cu capul rotund)
D. Iványi, asemănător pl. LXII/1
Bernhardt, 1955, 357, pl. 128.
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Planşa XXXVII.
Nr. 42. Opaiţ tip Firmalampen (Fig. 16, nr. 42/a, b şi c)
LD: Necunoscut. Descoperire fortuită într-o localitate din Transilvania. Colecţia MNITr Cluj. Inv. Nr: 777
(inv vechi nr: 5759).
Dim: Î: 4,5; Î rez: 2,7; L: 9,1; diam. rez: 4,9; diam.disc: 2,5; lat.bordură: între 1,6 şi 0,7; diam. orif. al:
1; diam orif de il: 0,9; diam toartă: 2,5.
Compoziţie: Bul.an:II/16,88; rezultatele cu mari erori.
Patină verzuie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Suprafaţa pereţilor prezintă multe goluri de aer
de la turnare şi este nelustruită. Bordura este ovală, circulară şi supraînălţată. Discul este plat şi se
prelungeşte până la marginea orificiului de iluminat. Forma lui tinde către un aspect piriform. Ciocul
este puţin alungit şi capul rotund. Este prevăzut cu o toartă inelară care păstrează în partea superioară
urmele unui decor. Fundul este inelar şi puţin evidenţiat.
A fost datat în prima jumătate a secolului II d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979 a, p. 207, pl. 117/3
Idem 1979 b, p. 169, pl. IV/2
Analogii:
S. Loeschcke, XVII
D. Iványi, pl. LXII/1
B. Vikič-Belančič 1975, pl. LI/1 şi 7
S. Leart 1954, pl. XXIV/208
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Planşa XXXVIII.
Nr. 43. Opaiţ tip Firmalampen (Fig. 14, nr. 43/a, b şi c)
LD: Descoperit la Şimleul Silvaniei, jud. Sălaj.Colecţia MNITr Cluj, Inv. Nr: V/804, Inv. vechi Nr: 395.
Dim: Î:43; Î rez: 3,7; L: 10,2; L cioc: 3,7; diam. rez: 6,5; diam disc: 4,7; diam. orif. al: 1,7; diam. orif.
il 1,6; diam. fund: 4,5.
Compoziţie: Bul.an:II/21,88; pr.%: Cu: 73,62; Zn: 1,98; Sn: 10,20; Pb: 14,19.
Patină maron-verzuie. Finisajul nu a reuşit să elimine golurile din pereţide la turnare. Realizat prin
tehnica “turnat în gol”. Rezervorul are o formă semiferică ai cărei pereţi se prelungesc cu o bordură
puţin bombată, delimitată de un brâu în relief care închide suprafaţa discului şi a ciocului. Pe suprafaţa
lui se află orificiul de alimentare, iar pe cea a ciocului două orificii de aerisire precum şi orificiul de
iluminat. Peste bordură se află amplasate simetric, trei urechiuşe realizate prin turnare care au servit la
prinderea unui lanţ pentru a putea fi suspendat. Fundul este plat, având în partea centrală o încercare
neizbutită a unei scene figurative şi a unui text. Cl. Băluţă a propus descifrarea numelui IANVARIVS.
A fost datat în prima jumătate a sec. II d.C.
Bibliografie:
C. Daicoviciu 1945, p. 128, nota 4 şi p 171, nota 1
Cl. Băluţă, 1979a, p. 207, pl. 117/5î
Idem 1979 b, p. 170, pl. IV/1
Analogii:
T. Tzentéleky, nr. 287
B. Vikič-Belančič, 1975, pl. LI/3
***Antička Bronza u Jugoslaviji 1844-1969, nr. 269
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Planşa XXXIX.
Nr. 44. Opaiţ tip Firmalampen cu picior (Fig. 15, nr. 44/a şi b)
LD: Descoperit la Colonia Aurelia Apulensis, azi Alba Iulia. Colecţia MU Alba. Inv.Nr:7.848.
Dim: Î: 5,2; Î rez: 2,2; L: 7,1; L cioc: 3,7; diam. rez: 5,4; diam disc: 3/3,5; lat bordură: de la 1 la 0,2;
diam. orif. al: 1,7; diam. orif. de aeris: 0,4; diam.orif. il: 1,7/1,8; diam picior: 2.
Compoziţie: Bul.an:II/26,88; pr.%: Cu: 63,48; Zn: 4,18; Sn: 9,02; Pb: 23,22.
Patină maron-verzuie cu părţi din suprafaţă poroase şi oxidate. Realizat prin tehnica “turnat în
gol”.Discul este plat şi delimitat de un brâu în relief care porneşte din buza orificiului de alimentare şi
se continuă pe lungimea ciocului până la orificiul de iluminat. Aproape de baza ciocului există două
urechi mici realizate prin acelaşi proces de turnare. Pe ele se prindeau lanţurile pentru a fi suspendate.
Fundul rezervorului se prelungeşte cu un picior cilindric care se introducea într-un suport. Piciorul este
gol în interior, iar pe exterior, la 1,4 cm, este prevăzut un inel dispus în relief pentru a-i stabili limita de
îmbucare în tija candelabrului.
A fost încadrat în limitele de la începutul sec. II până în a doua jumătate a sec. III d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979 a, p. 207, pl. 117/6
Idem 1979 b, p. 169, pl. 3/4
Fără analogii.
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Planşa XL.
Nr. 45. Opaiţ înrudit cu Firmalampen cu picior (Fig. 15, nr. 45/a, b şi c)
LD: Neprecizat. Colecţia MNITr Cluj. Inv. Nr: 780 (inv vechi nr: 5760).
Dim: Î:3,1; Î picior: 1,3; L: 8,5; L cioc: 2,9; diam. rez: 5,6; diam. orif. al: 2,5; diam. orif de il: 1,2;
diam picior: 2,8.
Compoziţie: Bul.an:II/17,88; pr.%: Cu: 50,37; Zn: 5,84; Sn: 12,38; Pb: 31,42.
Patină nobilă verzuie. Lucrat prin tehnica “turnat în gol”. Rezervorul în formă bitronconică,
formând o muchie pe linia de bombare maximă. În centrul discului e formează un orificiu de alimentare
foarte larg. Buza orificiului este îngroşată printr-un cerc realizat prin strunjire, tehnică folosită şi la
delimitarea discului de la bordură. Pereţii laterali ai ciocului sunt oblici şi capul rotund. Este lipsit de
toartă. Fundul se prelungeşte cu un picior cu aspect cilindric pentru a putea fi fixat pe un suport. Un
brâu în relief, la numai 0,6 cm de capătul de jos, îi stabileţte limita de îmbucare. Pe cioc, lângă orificiul
de iluminat s-a produs două mici perforări.
A fost datat în a doua jumătate a secolului I şi prima parte a secolului II d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979 a, p. 207, pl. 116/8
Idem 1979 b, p. 169, pl. II/4
Analogii:
Pentru aspectul discului: D. Iványi, pl. LXII/7
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Planşa XLI.
Nr. 46. Opaiţ înrudit cu Firmalampen
LD:Descoperire fortuită în zona “Pester Komitat”. Provenit din colecţia “Astra” cu Inv. Nr: 756,
1981; azi colecţia MN Br Sibiu, cu Inv. Nr: A:6727.
Dim: Î:4; Î rez: 3,2; L: 12; L cioc: 3,3; diam. disc: 4,4; diam. rez: 6,2/5,8; diam. orif. al: 2; alim. orif.
ilum: 1,1; diam. fund: 4; diam. toartă: 3.
Patină verde-maronie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Rezervorul are o formă tronconică.
Discul este delimitat de bordură oblică şi două cercuri concentrice supraînălţate cu o grosime de 0,4
cm. Orificiul de
alimentare are
buza îngroşată ca
şi orificiul de
iluminat. În
partea dinspre
baza ciocului,
rezervorul prezintă din turnare
două mici urechi
care, împreună cu
orificiul de
deasupra toartei,
serveau la
prin der ea
lanţului destinat
suspendării
opaiţului. Ciocul
are pereţii laterali
oblici, iar capul
rotund. Toarta
inelară, lată, cu
două caneluri în
exterior. Fundul
plat şi decorat cu
două cercuri
concentrice
realizate la trung
prin strunjire.
Se datează în sec. III d.C.
Inedit
Analogii:
S. Loeschcke, XXII
D. Iványi, pl. LXII/
4 şi 7
G.Kuzmanov, 1984,
p. 38, fig. 7
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Planşa XLII.
Capitolul H. Candelabre, sfeşnice,
felinare şi lămpi cu rezervorul deschis
Nr. 47. Felinar (lanterna) (Fig. 27, nr. 47)
LD: Tomis - Constanţa. Descoperit prin cercetări într-un mormânt al necropolei romane. Colecţia
MINAConstanţa. Inv. Nr: 31271.
Dim: Î totală: 50,5;Î carcasă: 18,7; diam. carcasă: 17,7; diam. interior carcasă: 12,5; diam. capac: 18.
Patină maron-roşcată. A fost realizat prin turnare plină. Elementele componente au fost realizat
separat şi apoi prinse între ele prin îmbucare în orificii sau prin sudură. Carcasa de bază cu fundul
felinarului, cu rezervorul şi cu arzătorul sunt
lipsă. Se păstrează cercurile care susţineau
carcasa cu elementele sale. Acetea sunt prinse de
doi suporţi laterali, ataşaţi prin încastrarea lor în
orificiile prevăzute în acest scop, precum şi prin
sudură. În capetele de sus, suporţii au fost
aplatizaţi şi prevăzuţi cu orificii pentru prinderea
lanţului necesar suspendării lămpii. Acesta a fost
realizat, tot din bronz, prin împletirea unei
sârme, în forma unor zale care au în capetele de
sus prevăzute cu două inele ce se prind în
orificiile unui cârlig în formă de “U”. Între cercul
de sus al lămpii şi bară se putea culisa un capac
prins cu inele de cele două lanţuri, precum şi de
un cârlig fixat în axul central de care se prindeau
cele două bare. Capacul cu un aspect concav, are
suprafaţa exterioară decorată cu trei benzi de
cercuri concentrice realizate prin strunjire. Bara
de sus are forma unui jug pentru a putea fi prins
în suporţi. Conservare bună.
Se datează în secolul I şi II d.C.
Bibliografie:
C. Iconomu, Teză de doctorat, manuscris
M. Bucovală, 1969, 326-327
Analogii:H. Roux Ainé 1840, 90, pl. 62
S. Loeschcke, 1908, 370
H. Menzel, 1969, 116, nr. 712, fig. 99
H. Bujukliev, 1986, Ancient Bronzes - Stara
Zagora, nr. 132
D. Nikolov, H.Bujukliev, 1967, 27-31, fig. 16
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Planşa XLIII
Nr. 48. Lanternă (felinar) (Fig. 27, nr. 48)
L.D.: Situl arheologic „Livadă”, localitatea Micăsasa, jud. Sibiu, în 1969. Colecţia MNITr. Cluj. Inv. nr.
43921
Dim: I : 14,8; I cu suport: 32; I totală: 44, diam.
Bronz, realizat prin turnare plină a elementelor componente şi apoi sudate sau prinse prin îmbucare
în orificii prevăzute în acest scop. Piesa a fost descoperită la adâncime foarte mică, fapt ce a permis
agenţilor naturali să acţioneze asupra conservării ei. A necesitat intervenţii deosebite pentru restaurare.
Ca formă şi aspect este identică celei descoperită la Tomis-Constanţa, având în plus fundul de la
carcasa de bază şi rezervorul cu arzătorul. În rest, aceeaşi formă concavă a capacului, cu acelaşi sistem
de culisare a lui pe cele două lănţişoare şi acelaşi sistem de pârghii pentru suspendarea lui.
Descoperitorul l-a încadrat în sec. III d.Cr.
Bibliografie:
Mitrofan, 1996, p. 177 178, fig. 2, 7 şi 8.
Analogii:
H. RouxAimé, 1840, p. 90, pl. 62.
M. Bucovală, 1969, p. 326-327.
S. Loeschcke, 1980, 370.
H. Menzel, 1969, 116, nr. 712, fig. 99
H. Bujukliev, 1986, nr. 132.
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Planşa XLIV
Nr. 49. Opaiţ (sfeşnic) (Fig. 35, nr., 49)
L.D.: Necunoscut, provenit din Transilvania. Colecţia MNITr. Cluj. Inv. nr. V.779
Dim: I : 2,5; I rez: 2; L: 9,3; L. Rez: 7,7; diam. 5,7
Patină neagră-roşcată. Are forma unui bol, prevăzut cu o toartă plată şi două ciocuri ascuţite.
Bazinul este complet deschis, iar cele două ciocuri ascuţite au fost interpretate ca simple şanţuri pentru
scurgerea lichidului. Cuiul din centrul rezervorului (azi dispărut) a fost de asemenea interpretat ca
suport pentru fixarea lumânării. Analogiile ne determină să-l grupăm alături de opaiţele cu rezervorul
deschis, iar ciocurile sunt pentru feştilele de iluminat. Cuiul din centrul rezervorului ar fi putut să
servească şi ca element pentru suspendarea opaiţului.
Afost datat în perioada sec. II III d.Cr.
Inedit
Analogii:
Cr. Boube-Piccot, vol. II, 1975, p. 170-171, pl. 100 şi 101.
S. Loeschcke,
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Planşa XLV.
Nr. 50. Opaiţ cu bazinul deschis (Fig. 16, nr. 50/a şi b)
LD: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. Nr: 9 .
Dim: Î: 3,5; Î rez.: 2,5; L: 15,5; L rez cu cioc: 13,3; L cioc: 4,2; diam. rez: 10; diam cioc: 4,2; diam
toartă: 2,5; lat toartă: 2.
Turnat în bronz într-o tehnică foarte puţin îngrijită, cu pereţi nefinisaţi, acoperiţi cu un strat gros de
oxizi şi chiar rugină. Bazinul, ca şi ciocul sunt deschise, separate doar printr-o singură bară. Toarta este
inelară şi lată, sudată de corpul rezervorului. Deasupra ei a existat o oglindă (acum dispărută), care a
fost prinsă de corp prin nituri. Aceeaşi tehnică a fost folosită şi pentru cele două plăcuţe de pe bucla
ciocului, precum şi pe peretele de la spatele bazinului în scopul prinderii lanţului ce servea la
suspendarea opaiţului.
Se datează în a doua jumătate a secolul I şi se continuă şi în sec. II d.C.
Inedit
Analogii:
S. Loeschcke, p. 330, fig. 19/2, 3 şi 4, tip XXIV-A şi XXV-A
C. Boube-Piccot, p. 170, nr. 193, pl. 100 şi 101 (Vindonisa)
V.H. Walters, pl. XXXVIII/9.
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Planşa XLVI.
Nr. 51. Opaiţ cu bazinul deschis (Fig. 35, nr. 51/a şi b)
LD: Tomis, Constanţa. Descoperit într-un mormânt prin cercetări făcute pe Bulevardul Ferdinand (fost
Republicii - p. Cinema). Colecţia MINAConstanţa. Inv. Nr: 237 .
Dim: Î: 1,8; L: 8,7; Diam: 6,7.
Patină brună turnată în formă, fără disc. Rezervorul este deschis, în formă circulară, pereţii verticali.
Ciocul rotund şi definit ca formă de orificiul de iluminat datorită prelungirii în interior a pereţilor care
produce o opturare între bazin şi cioc. Toarta este inelară şi are ataşată o prelungire în forma unei
frunze. Fundul plat. Bine conservat.
Afost datat în secolul II d.C.
Bibliografie:
C. Iconomu, 1967, p. 156, nr. 808, fig. 209
Analogii:
Aceleaşi ca la nr. 50.
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Planşa XLVII.
Nr. 52-53. Candelabru şi opaiţ deschis
(Fig. 28, nr. 52/a şi b şi nr. 53/a, b, c şi d)
LD: Tomis - Constanţa. Descoperit prin cercetări în 1986, într-un mormânt din necropola
romană de pe Bulevardul Ferdinand (fost Republicii) de către C. Chera şi V. Lungu. Colecţia
MINA Constanţa. Inv. Nr: 38070-38071.
Dim. opaiţ: Î:2,8; L: 14,3; diam. rez: 7,5; diam. orif de il.1,3.
Dim. candelabru: Î tijă:117,5; Decoraţia din partea superioară: 5,5; diam. tijă: 2 (la bază) şi
1,3 (în partea superioară); diam.discurilor suporţi: 11,8 şi 8,8.
Patină maron-roşcată cu suprafeţe verzui. Realizat prin turnare în tipare. Ete format din
două grupe de piese: a) opaiţul propriu-zis; b) candelabru cu accesoriile sale.
Nr. 50. Opaiţul are, atât rezervorul cât şi ciocul, deschise, diferenţiate doar printr-o simplă bară
lată, realizată prin acelaşi proces de turnare. Bazinul este rotund din care se prelungeşte
ciocul care este scurt şi cu capul rotund. Este prevăzut cu o toartă inelară care susţinea o
oglindă în formă de frunză. Fundul este plat.
Nr. 51. Candelabrul se compune din trei părţi bine distincte:
1) Suportul care este format dintr-un trepied ce poate devenii independent. În
partea centrală este trunchiul, perforat la mijloc pentru a se introduce tija care se fixa cu
ajutorul unei pene. Din trunchiul respectiv se formează trei picioare a căror parte superioară
poate fi considerată un coronament ce se termină cu o frunză (de măslin?) şi în partea de jos
cu volute asemănătoare capitelului ionic. Acest element decorativ se sprijină pe părţile
inferioare ale unor picioare de cabaline. În final, fiecare picior se aşeza pe un picior mobil de
formă tronconică, gol la mijloc, realizat tot din bronz.
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2) Tija propriuzisă, care din nefericire (probabil
pentru a încăpea în mormânt sau mai curând pe motive
rituale), a fost ruptă în trei părţi şi curbată în partea
superioară în mod forţat - la cald. Tija se termină în
partea superioară cu un coronament modelat. La baza
tijei ca şi la capătul superior se introducea câte un disc
care servea fie ca suport pentru opaiţ, fie ca protecţie
împotriva scurgerii de grăsimi.
Se datează în secolul I - II d.C.
Bibliografie:
Goldhem, Schwert und Silberschätze, 1994, p.
203, fig. 80/8
Analogii:
a) pentru opaiţ, vezi mai sus, la nr. 48.
b) pentru candelabru:
H. Pernice, p. 20, fig. 31-32
C. Boube-Piccot, II, p. 178, nr. 219, pl. 109, 124
şi 234 (în special tija) şi pl. 110 (pentru platou);
pl. 123 (pentru trepied)
Antička Bronza u Jugoslaviji, 1848 - 1969, nr.
313 şi 314.
M. Comstock, C. Vermeule, 1971, p. 353, nr. 496.
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Planşa XLVIII.
Nr. 54 - 55. Candelabru cu tija în formă de ramură
(Fig. 17, nr. 54/a-d şi nr. 55)
LD: Callatis - Mangalia, jud. Constanţa. Decoperit într-un sarcofag din necropola tumulară a cetăţii în
1970, alături de un bogat mobilier de ofrandă. Colecţia MINAConstanţa, Inv. Nr: 12740-a (opaiţ) şi
1274-b (candelabru) .
Nr. 54. Opaiţ
Dim opaiţ: Î:6; Î rez.: 2,8; L: 10,7; L baz. cu cioc: 7,8; diam. rez: 5,9; diam disc: 3,5; diam orif al: 2,1;
diam orif il: 1; diam fund: 3; diam toartă: 2.2.
Compoziţie: Bul.an:I/6,88; pr.%: Cu: 87,45; Zn: 1,68; Sn: 10,40; Pb: 0,45.
Piesă distinctă, independentă. Patină fină maronie-galbenă, pereţi lustruiţi, lucrat în tehnica “turnat în
gol”. Formă piriformă cu rezervorul semisferoidal. Discul este concav cu orificiul de alimentare cu buza
îngroşată şi decorată cu două cercuri concentrice. Este încadrat de o bordură bombată care face muchie cu
peretele întregului bazin. Ciocul alungit, capul rotund. Fundul inelar cu marginea evazată. Toarta inelară,
lată şi sudată de bazin (acum dezlipită), susţine în partea superioară o frunză mică şi un porumbel. Bine
conservat.
Se datează în secolul I - II d.C. (A fost datat cu monede, emisiuni de la Faustina Senior, a. 141 d.C.)
Bibliografie:
A. Rădulescu şi colab. 1973, p. 247 - 265, fig. V/2; I. Miclea şi R. Florescu, 1980, fig. 551
Analogii:
Alfonso di Frnciscis, 1970, p. 77, fig. 102.
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Nr. 55. Candelabru
Dim tijă: Î: 29,5; diam. suport: 10; distanţa între picioarele trepied: 13,5.
Compoziţie: Bul.an:I/12,88; pr.%: Cu: 77,52; Zn: 2,83; Sn: 14,09; Pb: 5,5.
Trepiedul, tija şi suportul pentru opaiţ sunt părţi componente ale unei singure piese. Patina maronverzuie. Turnat în formă plină. Totul redă o ramură de copac cu mugurii amplasaţi, atât pe trepiedul, cât
şi pe tija candelabrului, unde aceştia sunt amplasaţi mai rar în zona inferioară şi mai deşi în cea
superioară. Deasupra se află suportul pentru opaiţ care are o formă rotundă, plată, cu marginile uşor
supraînălţate şi fixat de tijă prin nituire. Se sprijină imaginar pe trei secţiuni de ramură tăiate
longitudinal, sudate de suport şi ale căror capete sunt frânte în jos.
Afost datat la începutul epocii augustine (Pernice)
Analogii:
E. Pernice, p. 20, fig. 31, 32
C. Boube-Piccot, II, p. 287 şi urm., pl. 219 şi 220
Alte analogii: la bibliografia citată mai sus de la nr. 53.
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Planşa XLIX.
Nr. 56. Candelabru - Teliţa
(Fig. 17, nr. 56)
LD: Teliţa, jud. Tulcea. Decoperit în 1988 prin
cercetări arheologice. Colecţia ICEM
Tulcea, Inv. Nr: 41533.
Dim: Î: 29; Î tijă: 24; suport picior: 15,4.
Compoziţie: pr.%: Cu: 90±0,4; Zn: 0,8±0,3;
Sn: 8,7±0,6; Pb: 0,5.
Patină verde-maronie. Realizat prin
turnare plină şi cizelat prin strunjire.
Trepiedul propriuzis are forma părţilor
inferioare ale unor picioare de leu, ce sunt
acoperite cu 6 frunze de arţar dispuse în
formă de stea şi legate în partea centrală
şi la extremităţi de un sistem de bucle
inelare. Tija este formată dintr-o serie de
16 moduli cu aspect sferoidal. Conservare
bună. Lipsă partea superioară şi suport.
Bibliografie:
V.H. Baumann, 1995, 86/47, pl. 23/9.
G. Simion, 1995, 220, fig.4/3.
Analogii:
C. Boube-Piccot 1975, vol. II, 197
e.s., pl. 130 pentru tijă; pentru trepied
vezi pl. 216, 217, 225, 237 şi bibliografia
citată mai sus la nr. 53, 55 şi 57.
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Planşa L.
Nr. 57. Candelabru din Mangalia II
(Fig. 29, nr. 57)
LD: Callatis - Mangalia, jud. Constanţa. Decoperit în 1961
prin cercetări într-un mormânt de incineraţie. Colecţia
MNIRomânia, Inv. Nr: 48903
Dim: Î: 80,3; Î corp: 52; lat tijă: 2,2.
Patină verde cu suprafeţe roşiatice şi maronii.
Realizat prin tehnica “turnat în gol” - tija şi celelalte
piese au fost turnate pline. Candelabrul se compune
din trei părţi.
a) Suportul este alcătuit din trei picioare în forma
celor de la nr. 53. cu rozetă centrală. În spaţiul dintre
picioare au fost prinse trei evantaie dispuse orizontal.
b) Corpul propriu-zis este format dintr-o tijă cu profil
pătrat, goală în interior, în care se introduce o bară
turnată plină şi prevăzută cu o serie de orificii pentru
fixare. În partea centrală a tijei, pe două suprafeţe ale
ei au fost sudate două aplice în formă de falosuri, poate
cu scop ex voto. Capătul superior al tijei este decorat cu
o hermă bifrontală, înfăţişând figurile a două menade.
c) Capătul superior al barei mobile are în prelungirea
sa o decoraţie cu aspect circular uniform care se termină
cu un suport în formă de clopot, turnat plin. Se află în
stare de conservare foarte bună.
A fost datat în secolul I şi II d.C.
Bibliografie:
C. Preda, 1965, 237
M. Irimia, 1966, p. 24 - 26, nr. 14
Goldhelm, 1994, 201, nr: 78
Analogii:
Paul Jebel, 1962, 29, pl. XXXV
I. Velkov, 1928 - 1929, V, pp. 31-32, fig. 38, 39.
Identic la : H. Bujukliev, Ancient Bronzes - Stara Zagora,
nr. 119, descoperit la Čatalka într-un mormânt
tumular.
Alte analogii: la bibliografia citată mai sus la nr. 53 şi 55.
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Planşa LI.
Nr. 58. Sfeşnic (Fig. 37, nr. 58)
L.D.: Potaissa, Turda, jud. Cluj. Descoperit prin cercetări arheologice în camera 10 a edificiului principia
din castrul legiunii. Colecţia MI Turda. Inv. nr. 6605
Dim: I : 11,1;
Patină verde-maronie. Realizare figurată prin tehnica „turnat plin”, iar suporţii au fost realizaţi prin
tehnica „turnat în gol”. Analizat în ansamblul său, sfeşnicul respectiv, este o compoziţie artistică ce
întruneşte o serie de elemente de decor care se concentrează în centrul figurii care îl reprezintă pe
Silenus. Acesta este redat în starea lui obişnuită de beatitudine, aşezat într-un jilţ cu marginile
modelate în forma unor frunze, având piciorul sculptat masiv, ce redă aspectul unui picior de pasăre de
pradă. În locul spătarului s-a ataşat un suport rectangular din care se desprindeau trei ramuri curbate,
din care s-a păstrat doar una. În faţa jilţului s-a ataşat al doilea suport la care se ataşa o a patra ramură.
Totul este amplasat pe un suport circular, cu aspect tronconic şi decorat cu cercuri concentrice
canelate, realizate prin strunjire. Ramurile cu forma şi mai ales cu capetele lor definesc caracterul
funcţionalităţii de sfeşnic, fără ca să excludem şi funcţia de candelabru. Această ultimă ipoteză este
plauzibilă în cazul când admitem ca platformele din capătul ramurilor să fi fost locul unde se fixau
opaiţele ţinând cont că în perioada timpurie a antichităţii nu se cunoştea fabricarea lumânărilor (C.
Pop, 1938, 469).
Afost datat în sec. II d.Cr.
Bibliografie:
M. Bărbulescu, 1987, p. 146.
Idem, 1994, p. 138, pl. 10/3 şi fig. 31 (reconstituite)
***Antique Bronzes in Romania, p. 162, nr. 280.
Analogii:
Nu s-au găsit.

reconstituire de M. Bărbulescu
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Planşa LII.
Nr. 59. Sfeşnic (sau candelabru) (Fig. 36, nr. 59)
L.D.: Potaissa, Turda, jud. Cluj. Descoperit prin cercetări arheologice în camera nr. 5 a edificiului
principia din castrul legiunii. Colecţia MI Turda. Inv. nr. 7001
Dim: I : 17; L figurii: 8,2; diam bazei: 4,7; diam. florii: 4,5
Patină maronie-închisă. Realizat prin tehnica „turnat plin”. Piesa se compune din patru elemente:
baza sau soclul, tija care are un aspect figurativ, o sferă şi suportul elementului de iluminat în forma
unei flori şi pe care literatura de specialitate ni-l prezintă ca talger de sfeşnic (Boube-Piccot). Acesta
din urmă suportă interpretări de ordin funcţional. Bolţul din centrul florii a fost interpretat ca vârf
pentru fixarea unei lumânări. În acest caz el îndeplineşte funcţia de sfeşnic. Inexistenţa lumânărilor
din perioada clasică (C. Pop, 1984, 540), ne determină să interpretăm că acest element servea pentru
fixarea unui opaiţ prevăzut cu orificiu în bazin) sau a unui disc pe
care se aşeza opaiţul. În susţinerea acestei ideii vezi, M.
Bărbulescu, 1994, p. 138, pl. X/1. În acest caz, piesele poartă
denumirea de candelabru.
Piesa respectivă poate fi apreciată ca o compoziţie cu o
valoare artistică deosebită şi completă. Soclul care are în partea
superioară o mică platformă destinată ca suprafaţă limită pentru
desfăşurarea acrobaţiei. Saltimbacul este surprins în momentul
desăvârşirii exerciţiului său de echilibristică, ţinând pe tălpile
picioarelor sale o sferă, care la rândul ei, constituie un suport
pentru o vază sau, pur şi simplu, un suport cu aspectul unei flori de
crin cu petalele larg deschise. Înălţimea suportului este aproape
egală cu cel al soclului, adică jumătate din cea pe care o măsoară
acrobatul. Toate aceste dimensiuni sunt proporţii respectate în arta
elenistică, ca şi în cea clasică romană.
Acrobatul se sprijină pe partea inferioară a braţelor, capul este
ridicat şi acoperit cu o scufiţă legată sub bărbie. Faţa prezintă
trăsături negroide cu privirea spre înainte. Îmbrăcămintea este
sumară subligacolum decorat. Verticalitatea picioarelor sale
permite ca orizontalitatea tălpilor să susţină în echilibru o sferă pe
care se sprijină cun suport cu aspectul unei flori. Una dintre
petalele de la suportul cu aspect de floare este lipsă.
Afost datat în sec. I - II d.Cr.
Bibliografie:
C. Pop, 1984, p. 137 140, fig. 3.
M. Bărbulescu 1987, p. 146.
Idem, 1984, p. 138, pl. 10/2
Idem şi colab. 1982, pl. XI/7
***Antique Bronzes in Romania, p. 162, nr. 279.
Analogii:
V. Barbu, 1965, p. 398, fig. 15
M. Irimia 1977, p. 40-41, nr. 27
M. Gramatopol, 1982, p. 185.
C. Pop, 1984, p. 538, fig. 1 şi fig. 4.
W. Donea, 1953 îl interpretează ca dansul saltimbacilor legat
de cultul morţilor
D. Kent Hill, 1977, p. 75 81.
Cr. Boube-Piccot, vol. II, p. 244 245, pl. 178 şi 179
(Volubilis), p. 325 326, pl. 264 (are în vârful picioarelor o sferă).
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Planşa LIII.
Nr. 60. Candelabru (Sfeşnic)
L.D.: Potaissa, Turda, jud. Cluj. A existat în colecţia lui Téglás István. Reprodusă şi publicată după
fotografia colecţionarului de István Bajucz.
Dim: Lipsesc
Piesa redă în forme artistice remarcabile exerciciul de acrobaţie al unui saltimbanc. Este îmbrăcat
sumar doar cu un subligaculum, iar la glezne nişte apărători. Capul este încins cu o bentiţă legată sub
bărbie. Nu se poate şti dacă a avut soclu, lucru nelipsit de altfel în schimb, partea de sus este un disc,
interpretat ca un apărător pentru resturile de la lumânare. Ne alăturăm şi susţinem ideea lui C. Pop că
piesa cu discul său deasupra să fi avut cu siguranţă funcţia de candelabru.
Afost datat în sec. II d.Cr.
Bibliografie:
I. Bajusz, 1987, p. 169 - 174.
M. Bărbulescu, 1994, p. 137, pl. X/1
Analogii:
Aceleaşi ca cele citate la pl. LII, nr. 59.
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Planşa LIV.
Nr. 61. Sfeşnic sau candelabru (suport sau ex voto) (Fig. 37, nr. 61)
L.D.: Simoneşti, jud. Harghita. Descoperire fortuită. Colecţia MNITr. Cluj. Inv. nr. 1061
Dim: I : 8,2; L: 13,3; diam. orif.: 4,8; adâncimea orif.: 4.
Patină maro-închisă spre brun. Turnată plin în zona oaselor tarsiene şi prin tehnica „în gol”
încheietura gleznei şi partea din gambă. Piesa reprezintă laba piciorului drept şi este redată într-o
formă artistică reuşită. Ea a fost încălţată într-o sanda simplă, alcătuită doar din talpă şi o cureluşă
împletită (aspect redat prin incizii în zig-zag), care înconjoară călcâiul, glezna şi gamba prin partea din
faţă. De aici, o altă cureluşă legată printr-un nod, traversează pe deasupra oaselor tarsiene şi printre
degetul mare, unde se prinde de talpă. Gura din centrul gambei are o buză evazată orizontal, decorată
la exterior cu un cerc de perle.
În ceea ce priveşte funcţionalitatea ei, piesa suferă următoarele interpretări:
- orificiul respectiv poate servi ca locaş pentru lumânare. În acest caz, ea joacă rolul de sfeşnic
(exclus în perioada timpurie când nu se fabricau lumânări);
- sau poate fi loc de fixare a unei lămpi, eventual a unei tije cu lampă. În acest caz, piesa devine
candelabru sau suport de candelabru;
- ori poate fi un ex voto, oferită unor zeităţi în scop profilactic sau ca recunoştinţă pentru vindecarea
unor maladii (E. Crişan, 1970, p. 191). În acest caz, piesa nu mai are rol funcţional.
A fost datată către jumătatea sec. II d.Cr.
Bibliografie:
C. Pop, 1983, p. 469-471, fig. 3.
Pentru ex voto , v. Studiul E. Crişam, 1970, p. 489-499
***Antique Bronzes in Romania, p. 159, nr. 269.
Analogii:
Iványi, Tip XL, nr. 4344 şi 4345, pl. LXIV/7 şi 11
S. Loeschcke = XXIII, 1084, 1085.
A. Kaufmann - Heinimann, pl. 162/264
Cr. Boube-Piccot, 161, nr. 188, pl. 94
L. Leart, 1954, 34, nr. 212 (A131, pl. XXIV/212)
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Planşa LV.
Nr. 62. Candelabru - Răcari (Fig. 36, nr. 62)
LD: Răcari, Jud. Dolj. Descoperire fortuită pe ruinele castrului roman de la Răcari. Colecţia MO Craiova,
Inv. Nr. 47528
Dim: Î: 17.
Patină nobilă maronie. Realizat prin turnare plină şi strunjire. Poate fi clasat pentru funcţia de suport
în care se fixa un opaiţ sau ca sfeşnic destinat lumânărilor, ca urmare a lungimii pe care o are în
comparaţie cu celelate forme şi tipuri de candelabre. El se sprijină pe patru picioare în formă de peşti,
dispuşi cu capetele în jos şi care servesc ca puncte de sprijin. Aripile sunt desfăcute şi cozile prinse de
tijă. Partea inferioară a tijei ete modelată prin turnare şi strunjire, creindu-se un profil marcat de o suită
de şase discuri, iar în cea superioară, aproape cilindrică, este decorată cu o serie de cercuri striate.
Lipeşte discul din partea finală.
A fost datat în perioada secolelor IV-VI d.C şi i s-a atribuit o origine bizantină (Menzel, p. 123).
Bibliografie:
V. Pârvan, 1913, 18,nr. 20, pl. VI/5 (nedatat)
I. Gudea, 1986, p. 209-211, pl. V/Ae7
***, Paleocreştinism şi Creştinism, Catalog, 2000, p. 54, nr. 43, fig. 43
Analogii:
Pentru trepied: identic la R. Thouvenot, I, 1927, nr. 457; pentru tijă, vezi: Cr. Boube-Piccot, pl.
130 şi pl. 139.
H. Menzel, p. 123, nr. 720, fig. 107.
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Planşa LVI.
Nr. 63. Fragment candelabru (Fig. 36, nr. 63)
LD: Tinosul, Prahova. Descoperit prin cercetări în staţiunea La Tène din localitatea amintită, situată pe un
promotoriu din vecinătatea râului Prahova. Colecţia MNIR, Bucureşti. Inv. Nr: 16538.
Dim: Î: 13,3; diam deschiderii: 11.
Patină maron-verzuie.Turnat în tipar, finisat, cizelat şi decorat cu o repetiţie florală. Fragmentul
reprezintă partea superioară de la o tijă de candelabru. Dimensiunile deschiderii nu ne pot asigura o
stabilitate a oricărei forme de candelabru, fapt ce ne determină să o atribuim părţii superioare a tijei.
Forma piesei respective seamănă cu un clopot. După o formă discoidală realizată prin strunjire, corpul
piesei este decorat în primul etaj cu o serie de palmete ovale, dispuse vertical. Suprafaţa de mijloc a
pereţilor este decorată cu şase rânduri de frunze sau de fulgi de păsări, dispuse cu vârful în sus. În
partea superioară a lor se află un cerc alcătuit dintr-o alternativă de flori, cerculeţe şi linii verticale.
Extremitatea superioară a
piesei este decorată pe
suprafaţa ei arcuită cu o
r amură înf runzită ş i
decorul aşezat în sistem
pereche. Acelaşi sistem
floral, dublat de o serie de
cercuri concentrice
alcătuite din motive
geometrice sau arabescuri,
îl găsim şi pe suportul
opaiţului.
A fost datat în perioada de
început a epocii imperiale,
a doua jumătate a sec. I
a.Cr.
Bibliografie:
R. Vulpe, Ec. Vulpe,1924,
p. 215-217
V. Pârvan, 1982, p. 339340, fig. 461.
I. Glodariu, 1974, p. 241,
33 -a, pl. 34.
Analogii:
J. Brunšnid, 1913-1914,
XIII, p. 266, nr. 275.
E. Saglio, Candelabrum,
II, p. 874.
M. Rostovtzeff, 1914, p.
207, pl. LX, 5.
E. Pernice, p. 20 şi urm.,
clasificarea lui în grupa II.
Cr.Boube-Piccot, 1975,
vol. II, p. 98-99; 176-183,
pl. 30, 32, 108-113.
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Planşa LVII.
Nr. 64. Bază de candelabru - Sucidava
LD: Sucidava, loc. Celei, oraş Corabia, Jud. Olt. După Dumitru Tudor, situaţia piesei- necunoscută.
Dim: Î: 11,5; diam: 3,4.
Bronz turnat cu o grosime mică în formă de clopot, astupat cu o aplică
sudată. Interiorul a fost umplut cu plumb prin cele cinci orificii mici ale
plăcii. La descoperire acesta s-a descompus. La fiecare capăt este
prevăzut câte un cui de formă piramidală. Scopul existenţei lor era pentru
prinderea lui într-un suport de lemn sau de alte elemente care puteau servi
pentru la fixarea lui de un suport sau de o tijă. Lipsă elemente de decor
precum şi elemente de datare.
Bibliografie:
D. Tudor,1945-1947, p. 190, fig. 36/6
Analogii: Nu s-au găsit.
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Nr. 65. Cap tijă candelabru
LD: Sucidava - Corabia, Jud. Olt. După Dumitru Tudor.
Dim: Î: 2; lat.: 3,4; diam: 3,4.
Probabil capul de la o tijă peste care se fixa suportul opaiţului.
Bibliografie:
D. Tudor, 1945-1947, p. 190, fig. 36.
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Nr. 66. Trepied candelabru
LD: Potaissa, jud. Cluj.
Dim: Lipsesc.
Trepied de la un candelabru - element bine cunoscut la piesele descrise mai sus la nr. 55, 56, 57.
Bibliografie:
M. Bărbulescu, 1994, p. 136-137, fig. 29/1

Nr. 67. Lanţ candelabru
LD: Potaissa, jud. Cluj
Dim: Lipsesc.
Element de suspensie verticală a opaiţelor însoţit cu piesele de fixare în plafon, grinzi, arcade etc.
Datare: sec. I - III d.Cr.
Bibliografie:
M. Bărbulescu, 1994, p. 136-137, fig. 29/2.
Analogii:
S. Loeschcke 1919, 109, nr. 1062-1065, fig. 90/5; fig.
93/1 şi fig. 19/1-4.
H. Menzel, nr. 697, pl. 93/1.
Cr. Boube-Piccot, 1975, II, p. 285, pl. 215.

95

GAVRILĂ SIMION

96

Planşa LVIII.
Capitolul I. Lămpi piriforme cu discul şi toartele decorate
Nr. 68. Lampă piriformă cu decor - Timişoara (Fig. 18, nr. 68/a, b şi c)
LD: Provenienţă necunoscută. Colecţia MB Timiş. Inv. Nr: 1238.
Dim: Î:5,3; Î rez: 2; L: 9,8; L bazin şi cioc: 7,6; diam rez: 5,2; diam orif de al: 0,5; diam orif il: 0,6;
Supraf decorat: 3,2/3,8.
Compoziţie: Bul. An: III/2, 88 pr. %; Cu: 68,34; Zn: 25,34; Sn: 3,41; Pb: 2,71
Patină verde închis cu suprafaţa granulată. Realizat prin tehnica “turnat în gol”. Formă piriformă cu
discul plat, decorat cu figuri realizate în tehnica basorelief. Scena medalionului este formată din două
personaje în faţa unui suport de toaletă pe care se află un mic bazin (lighean) cu apă. Una din personaje
deserveşte procesul îmbăierii, turnând apă dintr-un mic recipient, cealaltă aşteaptă acţiunea ritualului
purificării. Scena poate fi atribuită unei acţiuni rituale. Asemenea imagine este întâlnită şi pe mai multe
opaiţe cu volute sau confecţionate din ceramică, precum şi pe un vas de bronz descoperit la Capidava Dobrogea (G. Simion, 1988, pl. IV/4a).
Se datează în sec. I - II d.Cr.
Inedit
Analogii:
Menzel, p. 44, pl. 34, nr. 15 (opaiţ ceramică)
M.Comstock, C. Vermuele, 1971, p. 352, e.s, fig. 495.

0

1

2 cm

Opaiţe greco-romane de bronz din România

97

Planşa LIX.
Nr. 69. Opaiţ cu figură - cap de bou (Fig. 18, nr. 69/a, b şi c)
LD: Necunoscut. Colecţia MB Timiş. Inv. Nr: 1239 (inv. vechi. Nr. 295 şi Nr. 1237).
Dim: Î: 7,3; Î rez: 4,2; L: 12,4; L rez: 8,6; diam fund: 4,1/2,5; diam orif de al: 1,1; diam orif il: 0,8;
Diam fig toartă: 2/2 x 2;
Compoziţie: Bul. An: III/3, 88 pr. %; Cu: 80; Zn: 9,69; Sn: 3,46; Pb: 6,8
Patină verde-maronie. Realizat prin turnarea a celor trei elemente: bazin, capac şi toartă şi apoi
sudate. Bazinul are forma paralelipipedică, pe ale cărei dimensiuni s-a turnat partea superioară
(capacul). Acesta (al doilea element), are forma unei aplice cu interiorul concav şi exteriorul cu figura
unui cap de bovideu. Coarnele sunt arcuite spre partea frontală, urechile inegale, părul realizat prin
grupaje de reliefuri şi incizii iar pe partea centrală a botului, două caneluri tranversale simulează
imaginea unei părţi de căpăstru. Limba este alungită mult, puţin concavă la mijloc în capătul căreia se
deschid două orificii de iluminat. În fruntea bovideului s-a perforat orificiul de alimentare iar în
creştet s-a sudat toarta opaiţului. Aceasta este curbă şi are sudat în celălalt capăt un cap de animal,
interpretat ca
fiind de panteră.
Din punct de
vedere artistic
realizarea lui
este destul de
slabă, împiedicându-ne să ne
pronunţăm în
de t er m i n a r e a
certă a speciei.
A fost considerat ca fiind o
piesă de import
din zonele
Egiptului.
Datată în perioada
din a doua
jumătate a sec I
şi prima parte a
sec. II d.Cr.
Bibliografie:
0
1
2 cm
Cl Băluţă, 1979
a, p. 206, fig.
116/3
Idem 1979 b, p.
166, pl. 1/3
Analogii:
V.H. Walters,
pl. XIII, nr. 426
D. Ivànyi, pl.
LXIII/10
T. Szentléleky,
1969, nr. 277/a
şi c.
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Planşa LX.
Capitolul J. Opaiţe plastice cu subiecte diferite
Nr. 70. Lampă plastică cu inscripţie (Fig. 19, nr. 70/a, b, c şi d)
LD: Fântâna Mare, com. Ciucurova, jud. Tulcea. Descoperire fortuită. Colecţia ICEM -Tulcea. Inv. Nr:
902.
Dim: Î: 5,8; L: 14,4; diam.: 6,5.
Compoziţie: Bul. An: 15/86; pr. %; Cu: 81,6; Zn: 2,3; Sn: 2,8; Pb: 13,3.
Patină nobilă maron-verzuie. Realizat prin tehnica “turnat în gol”, cu pereţii lustruiţi, cizelaţi şi
oglinda inscripţionată. Lampa este realizată în forma unui cap uman cu aspect de negroid. Pomeţii
puternic evidenţiaţi, gura ridicată din bărbie, alungită şi terminată într-o formă cilindrică pentru a servi
corespunzător ca orificiu de iluminat. În fruntea figurii este fixat un orificiu pentru prinderea unui lanţ
în vederea supendării şi a utilizării lui sub formă de candelabru. Părul capului este redat ondulat şi
stufos, realizat prin tehnica inciziilor. Toarta este inelară şi realizată prin acelaşi proces de turnare. Din
creştetul capului se formează oglinda. Aceasta are o formă triunghiulară ce imită frunza de iederă şi pe
care s-a gravat inscripţia:
în traducere: Alexandros din
Smirna. Fundul este distrus.
A fost datat în sec. I şi prima jumătate a sec. II d.C
Bibliografie:
A. Opaiţ, Al. Barnea, 1977, p. 239-243, fig. 1 şi 2
G. Simion, 1988, p. 365 - 379, pl. II/2a-b
Analogii:
D. Iványi, 1935, p. 303, nr. 4340-4342, pl. 64/5, 6, 8-10
V.H. Walters, pl. XII, nr. 410
B. Vikič-Belančič, 1975, pl. LIV/1 şi 1a
E. Ruprechtsberger, 1984, p. 24-31, fig. 1-12 (studiu complet
asupra unor astfel de opaiţe plastice)
*** Antička Bronza u Jugoslaviji, 1844-1969, nr. 251-254.
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Planşa LXI.
Nr. 71. Opaiţ plastic - cap negroid cu coroană de sorb (Fig. 19, nr. 71/a, b şi c)
LD: Potaissa, jud. Timiş. Colecţia MB Timiş. Inv. Nr: 1233.
Dim: Î: 5,7; Î bază gât: 1,2; L: 10,6; L corp: 9; L cioc (bărbia): 2; diam rez.: 5,4; diam disc.: 4; diam
orif al: 1,2/1,3; diam orif ilum (gură): 0,9/0,5;diam gât: 4,7/4,5; toartă trapezoidală cu BM: 3,6;
Bm: 1,9; lat: 1,5 şi 2,1; .
Compoziţie: Bul. An: I/4,88; pr. %; Cu: 79,27; Zn: 14,42; Sn: 3,86; Pb: 2,44.
Patină nobilă maron-verzuie cu suprafaţă grosieră nefinisată şi pereţii foarte groşi. Realizat prin
tehnica “turnat în gol”. Figura reală trăsăturile unui negroid. Nasul şi ochii sunt proeminenţi şi se
înscriu în proporţia trăăturilor realiste ale feţei. Fruntea este teşită şi se prelungeşte pe orizontalitatea
circulară a creştetului capului unde e formează orificiul de alimentare. Restul capului până la tâmple
este acoperit cu păr redat în şuviţe ondulate, dispuse neregulat. De la ceafă în sus şi spre tâmple se
formează o coroniţă din două ramuri de sorb. Toarta este realizată prin acelaşi proces de turnare şi este
în formă trapezoidală. Ciocul cu orificiul de iluminat este realizat prin prelungirea maxilarului
inferior şi a gurii. Buza de jos susţine limba, uşor curbată (covăţică), pe unde se introducea feştila
pentru iluminat. Gâtul figurinei este prevăzut cu un orificiu cu adâncimea de 1 cm şi diametrul de 0,6
cm care servea pentru fixarea lui într-un suport.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979a, p. 206, pl. 116/4
Idem, 1979 b, p. 167, pl. I/4
Analogii:
Walters, XII, p. 413 (identic) şi 410.
Analogii cu fig. din bibliografia citată la nr. 70.
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Planşa LXII.
Nr. 72. Opaiţ cu figură de negroid cu coc (Fig. 20, nr. 72/a, b şi c)
LD: Neprecizat, în jud. Covasna. Colecţia MNITrCluj. Inv. Nr:805 (inv vechi nr: I/1905). Descoperire
fortuită în fostul judeţ Trei Scaune.
Dim: Î:7,4; Î rez: 4,5; L: 12,3; diam. rez.: 5,3; diam. orif. al.: 1,6/1,4; diam orif ilum: 2; Î tijă: 2,8.
Compoziţie: Bul. An: II/22,88; pr. %; Cu: 56,59; Zn: 2,66; Sn: 7,86; Pb: 32,88.
Patină nobilă maronie cu suprafaţa finisată uniform. Executat prin tehnica “turnat în gol”. Realizare
artistică deosebită, figură umană cu trăsături negroide: nasul cârn, ochii oblici, marcaţi printr-o suită de
trei caneluri ovoidale concentrice şi un punct central. Sprâncenele sunt marcate prin striuri verticale,
dispuse în două arcade oblice. Urechile sunt realizate
proporţional cu celelalte părţi ale feţei. Buza de jos este
alungită mult pentru a forma ciocul cu orificiul de iluminat. În
partea centrală a frunţii s-a realizat o tijă de formă plată şi
prevăzută cu un orificiu pentru prins cârligul unui lanţ în
scopul suspendării lui. În prelungirea frunţii s-a plasat
orificiul de alimentare ale cărui margini sunt îngroşate şi uşor
supraînălţate. Calota craniană este netedă, creştetul se
prelungeşte cu o coadă în capătul căruia s-a realizat prin
forme şi striuri imaginea unui coc şi care ţine loc de
apucătoare. A fost interpretat ca drept personaj din alaiul
Bacchic. Se păstrează urmele unor intervenţii de reparaţii la
frunte, ureche, gură şi nas.
Datat la sfârşitul secolului II d.C.
Bibliografie:
C. Pop, 1970, p. 157, fig. 2 şi 5
Cl. Băluţă, 1979a , p. 206, pl. 116/5
Idem, 1979b, p. 167, pl. I/6
I. Miclea, R. Floresscu, 1980, I, nr. 277.
Analogii:
Asemănări la trimiterile de la bibliografia citată la nr. 70
- 71.
Trăsături artistice identice la H. U. Nuber, 1980, p. 197 199, fig. 2-4.
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Planşa LXIII.
Nr. 73. Opaiţ cu figura lui Dionisos (Fig. 22, nr. 73/a-d)
LD: Porolisum, Zalău. Colecţia MIA Zalău. Inv. Nr: 259
Dim: Î: 4,4; Î rez: 3,5; L: 9; lat fig: 4,8; diam. rez.: 2,5/3,1; diam. orif. al.: 0,6; diam orif il: 0,9.
Compoziţie: Bul. An: II/2,88; pr. % Rezultate cu mari erori.
Patină verde-maronie lucrat din două părţi şi unite prin sudură. Partea superioară a rezervorului
inclusiv cu toartă, oglinda şi ciocul au fost turnate deodată şi formează partea figurativă a corpului.
Fundul lămpii care a fost realizat dintr-un alt metal, a fost sudat de bazinul rezervorului. Partea
figurativă a lămpii îl reprezintă pe zeul Dionisos - tânăr, cu faţa ovală şi detaliile feţei realizate prin
adâncire. Fruntea este lată şi încadrată de o coafură bogată ce cade în două bucle pe fiecare parte. Din
creştetul capului se formează o cunună dintr-o coardă de viţă cu frunze şi truguri ce acoperă tâmplele şi
urechile. Totul păstrează canoanele proporţiilor artei figurale elenistice. Tot din creştet se formează
oglinda cu aspect codiform sau de frunză. Aceasta prezintă un decor realizat dintr-un marcaj de puncte,
elemente decorative din care s-ar putea reconstitui text (MAMAN). Acelaşi decor este redat şi pe
suprafaţa superioară a ciocului. La baza frunzei se află orificiul de alimentare care are forma unui cerc
neregulat. La baza ciocului, în unghiurile formate de volute din pereţii laterali, s-a prevăzut câte un
orificiu de fiecare parte, care împreună cu cel din vârful frunzei alcătuiesc sistemul de prindere a unui
lanţ în scopul suspendării lui în spaţiu.
Afost datat în secolul II-III d.C.
Bibliografie:
D. Pop, 1972, p. 180, fig. 10/1
Cl. Băluţă, 1979a, p. 206, fig. 117/9
I. Miclea, R. Florescu 1980, nr. 209.
Analogii:
Memoires de la sociétéarchéologique du midi de la France, p. 10, nr. 29. Apud Cl. Băluţă, 1979
b, nota 22.

0

1

2 cm

GAVRILĂ SIMION

102

Planşa LXIV.
Nr. 74. Opaiţ - masca lui Faun (Fig. 20, nr. 74/a şi b)
LD: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. Nr: 8
Dim: Î:5; Î fund: 1; L: 9,7; diam. rez.: 3,4; diam. orif. al.: 0,8/0,9; diam orif il.: 0,8/1; diam fund:
3,9/2,5.
Compoziţie: Bul. An: II/22,88; pr. %: Cu: 60,16; Zn: 0,02; Sn: 32,12; Pb: 7,69.
Patină maron-verzuie cu pete mari de oxid. Realizat prin sudura a două părţi. Partea superioară este
figurativă şi redă trăsăturile (mult prelungite) ale zeului Faunus sau poate o simplă mască. Accentul
cade asupra ochilor care sunt oblici şi frumos conturaţi, cu arcadele reliefate şi sprâncenele arcuite pre
tâmple. Fruntea şi tâmplele teşite de unde se reliefează forma unor urechi mari. În zona maxilarului
inferior apar smocurile a doi perciuni de unde pornesc fascicole de păr care alcătuiesc barba în vârful
căreia s-a realizat orificiul de iluminare. Din creştetul capului se înalţă un coc, care constituie tubul
orificiului de alimentare. Toarta face corp comun cu ceafa şi orificiul de alimentare, dând opaiţului un
echilibru artistic perfect. La ceafă şi din creştetul capului se formează doi lujeri care se apropie pe
frunte, alcătuind un boboc de floare susţinută de două pistile. Fundul este realizat dintr-o placă de
bronz care a fost sudată de restul figurinei.
Se datează în secolul I d.C.
Inedit
Analogii:
D. Iványi, p. 20, nr. 4370/5, pl. IV/10
C. Baube-Piccot, 1975, p.160-161, pl. 94
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Planşa LXV.
Nr. 75. Opaiţ cu figura unui cap de mistreţ (Fig. 21, nr. 75/a şi b)
LD: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. Nr: 377, inv. vechi: 7
Dim: Î:6,3; L: 10,8; L bazin şi cioc: 10,3; lat: 4,8; lat rez: 4;diam. orif. al.: 1,2;diam orif ilum: 1,1/1,3;
diam fund: 3,6/3,2.
Compoziţie: Bul. An: II/11,88; pr. %: Cu: 88,29; Zn: 0,90; Sn: 2,25; Pb: 8,55.
Patină nobilă maron-roşcat. Reprezintă figura unui cap de mistreţ într-o realizare artistică
frumoasă. Părul de pe bot şi frunte este scurt, redat printr-o repetiţie de striuri, iar cel de pe guşă şi
creştetul capului, prin grupaje de linii curbe şi onduleuri. Ochii expresivi, iar urechile sunt perforate
ţinând locul şi ca orificii pentru prins lanţul. Cel de-al treilea orificiu pentru echilibru se află în vârful
râtului. Pe ceafă în ambele părţi ale coşului cu orificiul de alimentare, se află două ramuri de măslin,
iar în frunte, o floare cu trei petale. Fundul opaiţului este inelar, într-o formă ovală, dar cu placa
centrală spartă. Gura deschisă puţin cu buza inferioară prelungită pentru a îndeplini funcţia de orificiu
de iluminat.
Se încadrează în a doua perioadă a secolului I şi în prima perioadă a secolului II d.C.
Inedit
Analogii:
Figuri asemănătoare nu s-au găsit.
La V. Walters, pl. I/4 este în aceeaşi formă figura unui câine, iar la pl. XIII/429, figura unui
berbec.
La A. Kaufmann - Hernimann, nr. 269-271 găsim figura ca piesă de mobilier.
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Planşa LXVI.
Nr. 76. Opaiţ în formă de cochilie de melc (Fig. 21, nr. 76/a, b şi c)
LD: Necunoscut. Colecţia IAB. Inv. Nr: 53.
Dim: Î:4,8; Î rez: 4,3; L: 7,6; diam rez: 4,5;diam. gură cochilie: 3,6/3,1; diam orif: 1.
Compoziţie: Bul. An: I/10,88; pr. %: Cu: 77,75;Zn: -; Sn: 12,37; Pb: 9,88.
Patină nobilă maron-verzuie. Executat în tehnica “turnat în gol”. Forma opaiţului are înfăţişarea
unei cochilii de melc. Gura cochiliei este acoperită cu o placă, în mijlocul căreia s-a realizat un orificiu
care a servit, atât pentru alimentare, cât şi pentru feştila de iluminat. În apropierea ei s-au perforat alte
două mici orificii pentru aerisire. Pe suprafaţa bombată de lângă gură s-au realizat prin acelaşi proces
de turnare două urechiuşe mici cu orificii pentru lanţul necesar suspendării lui. Pe partea cea mai
stabilă a cochiliei au fost prevăzute trei picioruşe sferice pentru stabilitate. Ele sunt dispuse la distanţe
neregulate, dar în punctele care să-i asigure
o stabilitate totală.
Se datează în secolele I şi II d.C.
Inedit
Analogii: Nu s-au găsit forme asemănătoare.
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Planşa LXVII.
Nr. 77. Opaiţ în formă de picior (Fig. 37, nr. 77)
L.D.: Porolissum, Moigrad, jud. Sălaj. Descoperit în 1985 prin cercetări arheologice în amfiteatrul cetăţii.
Colecţia MIA Zalău. Inv. nr. CC-29/1985
Dim: I : 3,7; L: 7,2; diam orif. al.: 1,4; diam. orif.il: 0,8; L petalelor: 1,1.
Patină gri-roşcată obţinută în acţiunea de curăţare în laborator. A fost realizat prin tehnica „turnat în
gol”. Opaiţul are forma unei labe de la piciorul drept şi este realizată într-o manieră artistică stângace,
mai ales în ceea ce priveşte gamba şi degetele. Este încălţată într-o sandală simplă, am putea spune,
chiar improvizată, alcătuită din fâşii de piele tăiate neglijent şi prinse de o talpă aproape imaginară. Ele
traversează laba piciorului prin faţa gleznei şi a gambei, ca şi prin zona din apropierea degetelor. Între
ele, pe deasupra oaselor tarsiene, se află o altă cureluşă care le leagă. Orificiul de alimentare este
realizat prin tăierea dreaptă a fluierului piciorului şi împodobit cu 4 petale care s-au ataşat lateral, sub
buză şi dispuse orizontal în formă de cruce. Gamba piciorului are un aspect tronconic, iar forma
degetelor au fost redate într-o formă stângace prin strivirea largă, adâncită şi inegală. Degetul cel mare
a fost mult îngroşat, în comparaţie cu celelalte, dându-i-se un aspect cilindric îndoit în sus pentru a
putea îndeplini rolul de orificiu de iluminat .
Afost datat în sec. II d.Cr..
Inedit: informaţii Al. Matei
***Antique Bronzes in Romania 2003, p. 158, nr. 266.
Analogii:
Aproape identic ca tehnică în realizarea degetelor în:
Antička Bronza u Jugoslaviji, Nr. 256.
V: bibliografia de la pl. LIV, nr. 61.

GAVRILĂ SIMION

106

Planşa LXVIII.
Nr. 78. Opaiţ cu reprezentarea lui Silen - grotesc (Fig. 22, nr. 78/a, b şi c)
LD: Gherla, jud. Cluj. Descoperire fortuită în castrul roman. Colecţia
MNITrCluj. N. Inv. Nr: 803.
Dim: Î:5,2; L: 10,4; lat rez: 3,1;diam fund: 3/2,5;diam. orif al: 1,5/2,1;
diam orif il. 1,1.
Compoziţie: Bul. An: II/19,88; pr. %: Cu: 64,27; Zn: 3,12; Sn: 9,66;
Pb: 22,96.
Patină brun-verzuie. Executat în tehnica “turnat în gol”.
Suprafaţa piesei se prezintă cu multe goluri şi nefinisări. Pentru o
claritate figurală corespunzătoare, după turnare s-a intervenit cu
dalta în modelare. Figura reprezintă chipul lui Silen, bătrân cu barba
stufoasă, ochii mari, a căror privire exprimă acea stare permanentă
de beatitudine. Corpul este redat într-o poziţie ghemuită cu braţele
întine care ţin în palme faloul, de o proporţie exagerată şi care
îndeplineşte rolul ciocului cu orificiul de iluminat. Coapsele, ca şi
îmbrăcămintea sunt modelate printr-o suită de caneluri. Toarta este
inelară, realizată prin acelaşi proces de turnare, constituind totodată
şi element de uţinere pentru oglindă. Aceasta are o formă de frunză
cu aspect triunghiular amplasat în poziţie orizontală cu vârful frânt
şi terminat cu o mică sferă. Fundul ete inelar, cu o formă ovală.
Afost datat în perioada sec. IV - V d.C.
Bibliografie:
C. Pop, 1970, p. 155-157, fig. 2/4, catalogat f. nr inv
Cl.Băluţă, 1978, p. 170, pl. IV/3
Idem, 1979, p. 207, pl. 117/4
N. Vlassa, 1979, p. 171-187, fig. 3-4 şi 5-6;
Nu împărtăşim părerea autorului de a atribui această figură artei
copte.
I. Miclea, R. Florescu, nr. 253
Analogii:
S. Reinach, 1904, p. 18, nr 8
H. Menzel, 19 , p. 112, nr. 697, pl. 93/1
***Antička Bronza u Jugoslaviji, 1844-1969, p. 133, nr. 255.
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Planşa LXIX.
Nr. 79. Opaiţ cu figura lui Silen - grotesc (Fig. 24, nr. 79)
LD: Potaissa, oraş Turda, jud Cluj. Descoperire fortuită. Pierdut. A existat în colecţia lui Botár Imre.
Desen păstrat în caietul lui I. Téglás, 1910
Opaiţul trece ca o piesă figurală care îl prezintă pe Silen în aceeaşi stare de relaxare generală
rezemat pe un fotoliu. Părul şi barba dezordonate, braţele adunate peste pântec în jurul orificiului de
alimentare. De sub şezut se formează ciocul care are un aspect de falos exagerat, în capul căruia se află
orificiul de iluminat. Toarta care se formează din spătarul fotoliului, arcuieşte spre exterior, ca apoi să
se sprijine în final pe creştetul figurinei. Piesa este dispărută, înscrisă în catalogul nostru pentru a
reliefa răspândirea cultului lui Bacchus şi ca exemplar care a circulat în Dacia romană.
Datează într-o
perioadă târzie
sec. IV-V d.C.
Bibliografie:
R. Ardevan,
A.A. Rusu,
1979, p. 377406, fig. 7
Analogii:
T. Szentéleky,
1969, p. 143,
nr 283

Nr. 80. Sfeşnic
LD: Castrul roman Potaissa, Turda, jud. Cluj. S-a
păstrat desenul realizat de Lugosi Fodor András.
Fără inventar. După C. Pop.
Figurină din bronz legat de cultul falic,
având funcţia de sfeşnic (suport pentru
lumânări).
Afost datat în secolul III d.C.
Bibliografie:
C. Pop 1995, p. 319, fig. 2/2
Analogii:
Nu s-au găsit.
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Planşa LXX.
Capitolul K. Diferite forme de opaiţe târzii
Nr. 81. Opaiţ (Fig. 31, nr. 81)
L.D.: Apulum, Alba-Iulia, jud. Alba. Descopere veche fortuită în regiunea Parteş. Colecţia MNITr Cluj.
Inv. nr. 778
Dim: I : 6,9; L: 6,9; L baz: 8,5; diam: 3,9.
Patină verde închis cu pete maron-roşcate. Realizat prin tehnica „turnat în gol”. Rezervorul
sferoidal, cu orificiul de alimentare cu deschidere largă, buza inelară, îngroşată şi supraînălţată.
Fundul plat şi uşor îngroşat. Ciocul este alungit, capul rotund şi aspectul sferoidal. Pe lateralele de
bombare maximă a ciocului, două caneluri drepte, în poziţie verticală decorează ciocul de la gura
orificiului de iluminat la baza lui. Acelaşi decor vertical, de data aceasta în formă proeminenţă a fost
realizat la baza ciocului. Toarta este inelară, realizată prin acelaşi proces tehnologic împreună cu
oglinda reflectorizantă. Aceasta are aspectul unei frunze de viţă, puţin curbată după forma gurii
rezervorului.La marginea superioarălipsesc părţi din suprafaţă .
Afost datat în sec. II-III d.Cr.; dupã S. Loeschcke se dateazã în sec. IV - V d.Cr.
Inedit.
Analogii:
S. Loeschcke, p. 122 (Lămpi bizantine), nr. 718, fig. 105 (în locul frunzei este amplasată o cruce)
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Planşa LXXI.
Nr. 82. Opaiţ cu bazinul decorat (lateral) în tehnica altorelief
(Fig. 32, nr. 82/a, b şi c)
LD: Tomis - Constanţa. Colecţia MINAConstanţa. Inv. Nr: 18197
Dim: Î: 3; L: 5 (în starea actulă); L (cu decor): 4,5; diam. rez.: 4; diam. orif. al.: 2,3; diam fund: 3,7..
Patină eliminată în laborator. Curăţare artificială făcută până la apariţia bronzului natur. Realizat
prin tehnica "turnat în gol". Rezervorul cu aspect miniatural are o formă sferoidală, prevăzut cu un
cioc alungit care îi dau opaiţului o linie piriformă. Orificiul de alimentare are un diametru destul de
larg, în comparaţie cu volumul rezervorului. Buza lui este groasă şi puţin supraînălţată. A fost prevăzut
cu un capac şi o toartă. Acum acestea ca şi ciocul sunt distruse. Pe linia de bombare maximă, bazinul
este decorat cu două frunze, dispuse lateral ca două apucători. Ele au fost realizate prin acelaşi proces
de turnare în tehnica altorelief. Fundul este inelar, cu diametru aproape cu aceaşi dimnsiune ca şi
rezervorul.
Se încadrează într-o perioadă târzie: sec. IV - VI ?
Inedit
Analogii:
Nu s-au găsit.
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Planşa LXXII.
Nr. 83. Opaiţ miniatural - Capidava (Fig. 31, nr. 83/a, b şi c)
LD: Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa. Descoperit de către Zizi Covacef prin cercetări sistematice în
sectorul de est al cetăţii. Colecţia MINA Constanţa. Inv. Nr: 39824.
Dim: Î: 4,2; Î rez: 2; L: 7; diam rez: 4,2.
Patină maron-roşcată obţinută în laborator şi cu suprafeţe verzui.Lucrat în tehnica “turnat în gol”.
Formă discoidală, ciocul mic, capul rotund, fundul plat şi linia de bombare maximă - ovală. Este
prevăzut cu o toartă inelară, realizată prin nacelaşi proces de turnare. Susţine o oglindă cu aspect
triunghiular în formă de frunză care păstrează urme vagi ale unui decor. În partea superioară se află
orificiul de alimentare care a fost prevăzută cu un capac din care nu a mai rămas decât urechiuşele de
care era prins. Stare de conservare bună. Lipsurile de corp au fost restaurate în laborator.
Datată în sec. VI d.C.
Inedit - fişă întocmită de Z. Covacef

Nr. 84. Opaiţ mic cu trifoi (Fig. 32, nr. 84)
LD: Tomis.Colecţia MINAC
Dim: Î: 2,3; L: 8,5; diam orif al: 2,5/2,7; diam orif il: 0,6; lat tot: 5.
Patină nobilă neagră lucioasă. Lucrat în tehnica “turnat în gol”.
Aspect piriform. Rezervorul în formă discoidală. Ciocul este
alungit, subţire şi cu orificiul de iluminat rupt. Aceleaşi distrugeri
sunt înregistrate şi pe disc, în jurul orificiului de alimentare. Toarta
ruptă, păstrându-se parţial decorul de deasupra ei. Apucătoarea se
află în poziţie orizontală şi redă un trifoi cu patru petale şi două
frunze în jur. De-a lungul rezervorului pe linia de bombare maximă,
se află un model asemănător cu două braţe care ajung până la
jumătatea ciocului. Braţul din dreapta şi o parte din ornamentul de la
apucătoare sunt rupte. Fundul este plat, puţin reliefat şi prevăzut cu
patru picioruşe. În capătul braţelor de pe lângă rezervor; ca şi la baza
apucătoarei sunt prevăzute orificii pentru prinderea lanţului care
servea la suspendarea lui.
Inedit
Analogii:
Nu s-au găsit.
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Planşa LXXIII.
Capitolul L. Opaiţe cu simboluri creştine
Nr. 85. Opaiţ cu cap de păun (Fig. 24, nr. 85)
LD: Porolisum - Moigrad, com Mirişid, jud. Sălaj. Descoperire fortuită.
Donaţie făcută la MIA Zalău de către familiile Wesselényi - Teleki din
Jibou în 1958.. Inv. Nr: c.c. 262/1958.
Dim: Î: 4,7; L cap: 1,8; L (creastă): 1,7; lat orif al: 2,2.
Suprafeţe cu patină nobilă şi cercuri incizate umplute cu email albastru. S-a
păstrat numai capul, gâtul şi o parte din pieptul pasărei. În locul guşei este
realizat orificiul de alimentare. Ochii au fost redaţi prin două cercuri
concentrice incizate care nu mai păstrează stratul de email. Ciocul este scurt,
proporţional cu restul capului şi întins spre înainte. Deasupra capului se
remarcă aspectul crestei alcătuite din trei protuberanţe, dispuse în forme
ascuţite (cele laterale) şi rotunjit cel din mijloc. Pe fiecare protuberanţă a fost
incizat câte un cerculeţ umplut apoi cu email galben. Alte şase cerculeţe
decorează marginile orificiului de alimentare (guşa pasărei) care şi ele au fost
umplute cu email albastru. Piesa a fost pusă în circulaţie ştiinţifică bine
documentată şi cu diverse variante de restaurare. A fost atribuită artei copte,
folosită de cultul creştin. Este o piesă de import din regiunile orientale ale
Imperiului Bizantin.
Datat în secolul VI d.C.
Bibliografie:
E. Chirilă, N. Gudea, 1982, p. 140
N. Gudea, I. Ghiurco, 1946, p. 209-214, fig. 1
***, Paleocreştinism şi Creştinism - Catalog, 2000, p. 55, fig. 46
Analogii:
H. Menzel, 1969, nr. 699, fig. 93/3
Cr. Boube-Piccot, 1975, p. 167-168, nr. 191, pl. 98/2, pentru
descoperirea de la Volubilis şi p. 281-282, nr. 478, pl. 211/2 pentru lampa
de la Banasa. Le datează în secolul V-VI d.C; vezi şi bibliografia citată.
Desenele: N. Gudea şi colaboratorii:
a) fragmentul original
b) întregire după opaiţul de la Romula
c) întregire după Cr. Boube-Piccot
d) întregire după H. Henzel
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Planşa LXXIV.
Nr. 86. Opaiţ în formă de pasăre în zbor (Fig. 23, nr. 86)
LD: Porolisum. Descoperire fortuită. Colecţia MIA Zalău. Inv. Nr: 379 (inv vechi nr: 78).
Dim: Î: 5,8; Î rez: 4,6; L : 8; lat: 6,8; diam orif al: 1,3; diam. orif. il: 0,6.
Compoziţie: Analizele cu mari erori..
Patină verde-maronie. Realizat prin tehnica "turnat în gol". Pasărea este redată în zbor, cu aripile
întinse şi în loc de picioare a fost executat un cilindru pentru fixarea opaiţului într-un suport. Pe spate
"parţial" şi pe burtă penele sunt redate succesiv printr-un semicerc şi 4-5 linii paralele care cad
perpendicular pe interiorul arcului. Pe aripi penele sunt redate sugestiv doar prin mici striuri. Întreaga
decoraţie a fost realizată prin tehnica inciziei. În vârful cozii a fost supraînălţat orificiul de alimentare,
iar în creştetul capului, cel de iluminat. De asemenea, pe spate au mai fost prevăzute două mici orificii
pentru aerisire.
Afost datat în sec. IV- V d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979a, p. 207, pl. 117/10.
Idem 1979b, p. 170, pl. IV/4
N. Vlassa 1979, p. 171 - 187, fig. 1.
Analogii:
Nu se cunosc.
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Planşa LXXV.
Nr. 87. Opaiţ în formă de peşte (Fig. 33, nr. 87/a, b)
LD: Neprecizat. Regiunea Dobrogea, cu probabilitate la Tomis. Colecţia MNIR Bucureşti. Inv. Nr:
102259 (inv vechi nr: II/261, I ser). Provine din colecţia M. Istrati-Capşa, Drobeta-Turnu-Severin.
Dim: Î: 7,9; L : 23.
Patină frumoasă, verzuie în alternanţă cu maron-roşcat. Lucrat în tehnica “turnat în gol”. A fot
executat în formă de peşte din familia crapului. Acesta se află într-un moment în care înghite un alt
peşte mai mic căruia i-a rămas capul ieşit în afară. Gura acestuia îndeplineşte funcţia de orificiu de
iluminat. Este o realizare artistică frumoasă cu suprafaţa corpului netezită prin şlufuire şi striere.
Solzii şi aripioarele au fost imprimaţi prin acelaşi proces de turnare. Aripile din regiunea dorsală au
fost perforate pentru prinderea lanţului necesar suspendării lui. Lanţul este executat din zale în formă
de “8” cu sârmă tot din bronz. Între aripile de sus s-a prevăzut gura orificiului de alimentare. Pe corpul
peştelui se află pe o parte crucea cu braţele egale (de 3,7 cm), iar pe cealaltă parte - monogramul lui
Cristos - X-P (de 3,8 cm înălţime).
Afost datat în sec. IV- V d.C.
Bibliografie:
D. Tudor, 1935, p. 31-32, nr. 21
R. Vulpe, I. Barnea, 1968, p. 496
E. Popescu, 1976, p. 92, nr. 55. Îl datează după forma
chrismonului în sec. IV d.C
***, Paleocreştinism şi Creştinism - Catalog, 2000, p.
25 şi 54, nr. 42
***, Antique bronzes in Romania, 2003, p. 184.
Analogii:
Identic la : M. Graziani Abbiani, 2000, p. 78, pl. X, fig. 40,
nr. 232
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Planşa LXXVI.
Nr. 88. Opaiţ cu pasăre şi cruce (Fig. 33, nr. 88/a, b şi c)
LD: Necunoscut:. Gherla, Căşei sau Dej. Colecţia MNIR Bucureşti. Inv. Nr: 69904 (inv vechi nr: 686).
Dim: Î: 8,1; Î rez: 2,8; L : 7,7; diam. rez.: 3,4; diam. orif. al.: 1; diam. orif. il.: 1; diam fund: 2,6/2,3.
Patină verde. Lucrat în tehnica “turnat în gol”. Bazinul are o formă semisferoidală cu ciocul lung şi
capul rotund. Discul plat, prevăzut cu o bordură circulară supraînălţată care are în jurul orificiului de
iluminat şi la baza ciocului o serie de 5 proeminenţe. Toarta este inelară cu o formă semicirculară. În
capătul de sus al toartei şi în extrema din spatele discului s-a sudat un cadru din bronz de formă
romboidală care are realizat în centru o cruce. Colţurile laterale au în capete câte o proeminenţă sferică.
În prelungirea de sus a rombului se află un porumbel. Fundul este bitronconic, inelar cu buza de jos
evazată pentru creşterea stabilităţii.
Afost datat într-o perioadă târzie sec. IV- V d.C.
Bibliografie:
Cl. Băluţă, 1979a, p. 207, pl. 117/10
Idem, 1979, p 170, pl. V/1.
M. Macrea, 1945-1947, p. 295-296, fig. 4
I. I. Rusu, 1958, p. 323-324, nr. 9, fig. 9
J. Novàk, 1944, p. 89-91
***, Paleocreştinism şi Creştinism - Catalog, 2000, p. 24 şi 54 , nr. 44
***, Antique Bronzes in Romania 2003, 183, nr. 365.
Analogii:
Pentru opaiţ, vezi analogii la E. Pernice, pl. XV.
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Planşa LXXVII.
Nr. 89. Opaiţ creştin de tradiţie elenistică (Fig. 34, nr. 89/a-d)
LD: Luciu - judeţul Ialomiţa. Colecţia MNIR Bucureşti. Inv. Nr: 17466.
Dim: Î: 11,6; Î rez cu picior: 5,6; Î rez: 3,2; L : 19,2; L rez cu cioc: 14,5; diam. rez.: 7,2; diam. orif. al.:
3,2; diam. orif. il.: 1,8; diam fund: 4,8/4,9.
Patină nobilă maron-verzuie. Lucrat în tehnica “turnat în gol”. Formă piriformă cu ciocul lung şi
aspect cilindric, capul rotund şi orificiul de iluminat cu gura în formă de crater. Bazinul are un aspect
sferoidal, cu un profil bitronconic. Orificiul de alimentare are buza supraînnălţată şi prevăzută cu un
capac în formă de scoică, prinsă de două urechi fixe. Gura orificiului de alimentare este îngroşată:
Fundul plat, având în centrul lui o cavitate în formă pătrată pentru fixarea lămpii într-un suport. Toarta
este inelară, având sudate deasupra o cruce şi o mică pârghie de sprijin. Piesa se află într-o stare de
conservare foarte bună, cu excepţia suprafeţei peretelui de sub orificiul de iluminat, unde unt perforări
din cauza unei funcţionări îndelungate. De aemenea, de la capacul orificiului de alimentare lipseşte
bolţul de fixare la urechile lămpii. Forma opaiţului păstrează tradiţia elenistică, fapt ce-i atribuie
origine bizantină.
Afost datat într-o perioadă târzie sec. V- VI d.C.
Bibliografie
V. Pârvan, 1913-1914, p. 67-68, nr: 35, pl. IX / 2 a şi b
R Vulpe, I. Barnea, 1967, p. 496, fig. 58
***, Paleocreştinism şi Creştinism - Catalog, 2000, p. 25, nr. 47 şi p. 56-55
***, Antiques Bronzes in Romania 2003, 184, nr. 367.
Analogii:
H. Menzel, p. 112, nr. 695 şi 696, pl. 92/4 - 5.
St. Boucher şi colab. 1980,
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Planşa LXXVIII.
Nr. 90. Tipar - opaiţ din lut (Fig. 23, nr. 90)
LD: Necunoscut. Colecţia IAB. Fără inventar.
Dim: L : 7,4 cu şanţ; L :6,4; lăţime bazin; 3,3.
Fragment de tipar de lut ars. El coincide cu forma părţii superioare a opaiţului: discul, ciocul cu
formă alungită şi capul rotund şi cu cele două orificii. În cele două părţi laterale ale rezervoruluise
află două mici gropi destinate realizării a două urechi pentru agăţat. Acest tipar poate servi atât
pentru confecţionarea părţii superioare a opaiţelor din lut cât şi a celor din bronz. Este un tipar
reprezentativ pentru tipul “Firmalampen”.
Inedit
Analogii:
B. Vikič.Belančič, 1975, p. 160, pl. LVI/3.
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