OBIECTE DE OS DESCOPERITE LA ULPIA TRAIANA
SARMIZEGETUSA
N~1mărul obiectelor de os descoperite la Ulpia Traiana, întîmplător
sau ;n timpul unor cercetări sistematice şi păstrate în muzeele din Sarmizegetusa. Deva şi Cluj-Napoca, nu este deosebit de mare. Cele 119
piese, cunoscute de noi, se pot clasifica în 10 categorii, după cum urmează:

I.
II.
III.
IV.
V.
\'I.

Ace
Mînere
Jetoane
Zaruri
Lame
Răsucitor

de frînghii

\'U. Rondeluri
Vlil. Lingură medicală

IX.

Manşon

X. Capac

63 buc., nr. 1-51, 108-119;
9 buc., nr. 52-58, 106-107;
27 buc„ nr. 59-85;
4 buc., nr. 86-89;
10 buc., nr. 90-99;
1 uuc., nr. 100;
2 buc., nr. 103-104;

1 buc., nr. 101;
1 buc., nr. 102;
1 buc., nr. 105.

Acele, la rîndul lor, se împart, după funcţionalitate, în ace de păr
(pc doabe) şi ace de cusut (ustensile).
I A. Acul de păr (acus crinalis, comatoda), indiferent ele materialul
din care era confecţionat, os, bronz, aur, era folosit atît de femei cit şi
de bărbaţi pentru aranjarea şi menţinerea coafurii. Nu rareori aceste
ace au fost utilizate pentru extragerea fardurilor sau parfumurilor din
recipientele în care erau păstrate. Ele puteau deveni, de asemenea. 0
armă redutabilă, un instrument de tortură în mîna matroanelor romane
care nu se sfiau să-şi martirizeze sclavele cu ace de toaletă 1 •
Din acele descoperite la Sarmizegetusa, 20 aparţin cu siguranţă acestui tip. In funcţie de aspectul şi calitatea extremităţii opuse vîrfului ele
pot fi:
1. Ace cu capul fix;
2. Ace cu capul detaşabil.
Din prima categorie fac parte 17 piese, la care, în funcţie de forma
capului, putem, deosebi cinci variante:
a) In prima variantă intră acele ace al căror cap se termină cu un
vîrf scurt, conic (nr. 1-5). Cele cinci ace au fost descoperite în contexte
arheologice diferite şi numai în două cazuri ne putem pronunţa asupra
datării lor. Este vorba de acul nr. 2, descoperit în templul Malagbel A,
în stratul de nivelare. Acest strat poate fi datat la puţin timp după răz1 DA, I, 1877, p. 61-64; L. C. Crochet, La toilette chez les romaines aux
temps des empereurs, Lion, 1888, p. 5 sqq.
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boaiele marcomanice, atunci cînd se construieşte sau se reconstruieşte
templuP1• A doua piesă (nr. 5) este cea descoperită în secţiunea F 1 din
for, sub nivelul lespezilor care-l pavau, astfel incit poate fi datată în
prima jumătate a secolului al II-lea e.n.3 Oarecum dificilă este datarea
piesei nr. 4, descoperită în dărîmătura dintre clădirile 001 şi 002, respectiv în SA4 • Piesa a fost găsită într-un context neclar, deoarece, din
cauza unor intervenţii ulterioare, straturile au fost deranjate şi nu ne-am
putut da seama dacă obiectul provine din stratul de nivelare datat în
secolul al IIl-lea sau din dărimătura aflată deasupra lui. Oricum, acul
nu poate fi datat înainte de secolul al Iii-lea e.n.
Observăm, prin urmare, că acele cu cap conic au o perioadă lungă
de circulaţie la Ulpia Traiana, incepînd cu prima jumătate a secolului
al Ii-lea şi pină în secolul al III-lea, practic pe întreaga durată a ocupaţiei romane. O perioadă şi mai lungă de circulaţie pentru acest tip a
fost înregistrată în Britannia, unde a fost găsit în situri databile din secolul I pină în secolul al !V-lea e.n. 5 Ace cu cap conic au fost descoperite
şi în alte provincii ale Imperiului 6 •
b) Varianta a doua cuprinde acele cu capul teşit sau uşor rotunjit
(nr. 6-13). Patru dintre piese sint descoperite în săpăturile vechi din
amfiteatru şi palatul augustalilor, iar restul în timpul campaniilor de
după anul 1973. Ele pot fi datate incepind cu a doua jumătate a secolului al II-lea (piesa nr. 13, descoperită în templul zeului Liber Pater7 )
şi secolul al Iii-lea (piesa nr. 11, descoperită lingă un canal din piatră
seacă din clădirea A, aflată la vest de schola gladiatorum 8). Tipul este
cunoscut în Dacia 0 , iar la Aislingen este datat la sfîrşitul secolului I
e.n.10
c) Varianta a treia cuprinde acele cu cap retezat (nr. 14-16, 48?).
Toate cele patru piese se pot data în secolul al Ii-lea. O datare mai
precisă avem pentru două exemplare, şi anume piesa nr. 15, descoperită
în incinta templelor zeilor medicinei Aesculap şi Hygia 11 , şi piesa nr. 48,
descoperită într-un nivel aparţinînd castrului legiunii a IV-a Flavia Felix12. Ambele nivele în care au fost descoperite cele două ace se datează
în prima jumătate a secolului al Ii-lea e.n. Ace cu cap retezat au fost
găsite şi în alte aşezări antice romane, atit în Dacia, cit şi în alte provincii13.
2

H. Daicoviciu, D. Alicu, in ActaMN, XVIII, 1981, p. 84.
şi colab., in MCA, Tulcea, 1980, p. 276.
4 H. Daicoviciu şi colab., în MCA, Braşov, 1981.
~ N. Crummy, in Britannia, X, 1979, p. 159-160; Brian Philp, The excavation of the roman forts of the Classis Britannica at Dover, 1970-1977, Kent, 1981,
p. 157, fig. 36/148-151.
6 G!adys R. Davidson, in Corinth, XII, 1952, Princeton, pi. 79; A. Frova,
Scavi di Luni, Roma, 1977, p. 176; I. Hica-Cimpeanu, in ActaMN, XVII, 1980, p.
657, fig. 1.
7 H. Daicoviciu, D. Alicu, op. cit., p. 63-72.
8 H. Daicoviciu şi colab., in MCA, Oradea, 1979,, p. 232.
9 I. Hica-Cimpeanu, l.c.
10 Gilnther Ulbert, Die romischen Donau Kastelle Aislingen und Burghdfe,
,1959, p. 95, pi. 26/33.
11 H. Daicoviciu, D. Alicu, op. cit., p. 73-80.
12 H. Daicoviciu şi colab., in MCA, Braşov, 1981.
13 E. Braun, in RLO, XVII, 1933, p. 61, fig. 23; Brian Philp. op. cit., p. 157,
pl. 36 /I 5:l.
3
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d) Din varianta a patra face parte o singură piesă. Capul său este
formă cilindrică, uşor bombată, şi este delimitat de corp prin subţierea acestuia spre punctul de intîlnire. Acul a fost descoperit în amfiteatru, în săpăturile vechi, ceea ce face dificilă datarea lui. Exemplare
asemănătoare au fost găsite în Dacia la Buciumi şi în Britannia la
de

Dover14 •
e) Varianta a cincea cuprinde de asemenea o singură piesă (nr. 19).
Ea are capul sculptat cu grijă în forma unei harfe (?). Locul de descoperire a piesei nu este cunoscut. O piesă asemănătoare a fost găsită la
Carnuntum, fără a fi însă precis datată 15 • Ace cu capul sculptat, reprezentînd imagini zoomorfe sau antropomorfe ori diverse obiecte, sînt apariţii destul de frecvente în epoca romană 16 •
Tipul al doilea însumează un număr de trei piese, dintre care doar
una are partea superioară completă. Ca.pul detaşabil al, piesei are o formă
sferică sau, mai degrabă, ovoidală (nr. 18). Obiectul a fost descoperit în
amfiteatru, deci limitele sale de datare se pot înscrie pe durata funcţio
nării acestui monument. Ea se deosebeşte de acele obişnuite, cu cap sferic, tocmai prin faptul că sfera poate fi scoasă şi, eventual, înlocuită cu
un alt ornament. In Imperiu sint foarte răspîndite acele cu cap sferic
mic şi fix şi at1i o lungă perioadă de circulaţie, începînd cu secolul I pînă
în secolul al IV-lea 17 •
De acelaşi tip, adică ace cu capul detaşabil, trebuie să fi fost şi
acele nr. 20 şi 21. Din acestea se păstrează doar tija ce urma să susţină
capul. Ambele piese sint descoperite în amfiteatru. O piesă asemănă
toare cu acul nr. 21 a fost găsită la Aislingen 18 •
Destul de puţine dintre acele de păr prezentate se păstrează întregi,
de aceea nu se poate stabili o scară a dimensiunilor lor în cadrul aceluiaşi
tip sau variantă. Lungimea celor păstrate integral variază intre 14,4 cm
(nr. 1) şi 7 cm (nr. 11). ·
IB. Acele de cusut sau acele utilizate în arta broderiei (acu pingere),
descoperite la Ulpia Traiana, însumează un număr de 13 piese. Ele sînt
confecţionate mai ales din oase de peşte şi au o formă aplatizată, cu
capătul mai lat perforat. Urechea acelor are formă ovală simplă sau
uşor strînsă la mijloc, imaginînd aproximativ cifra 8. La unul din ace
(nr. 31) apare o adîncitură pe acelaşi ,plan cu urechea, un şănţuleţ care
ajuta la introducerea sforii. La multe din ele urechea este ruptă, rezultat
al unei îndelungate folosiri. Numărul acelor de cusut din os descoperite
în săpături nu este foarte mare 19 , probabil din cauza faptului că romanii
u N. Gudea şi colab., Castrul roman ele la Buciumi, Cluj, 1972, pl. C/6; Brian
Philp, op. cit., p. 157, pl. 36/132.
15 M. v. Groller, in RLO, IX, 1909, col. 78, fig. 37.
16 L. C. Crochet, op. cit., p. rn.
17 G. Ulbert, op. cit., pl. 26/36; Elsa Avila Franca. în Conimbriga, VII, 1968,
p. 76; N. Crummy, op. cit., p. 159; Southwark Excavation, 19î2-1974, I, 1978, p.
160, fig. 65; N. Gudea şi colab., op. cit., pl. C/9.
18 G. Ulbert,1 op. cit., pl. 26/31.
19 E. Braun, op. cit., p. 60, pl. 23; Gladys R. Davidson, op. cit., pl. 78, nr.
1249-1256; A. Dumoulin, în Gallia, XXIII, 1965, p. 44; G. Ulbert, op. cit., p. 26;
idem, Das Jriihromische Kastell Rheingăheim, Berlin, 1969, pl. 45/3; Brian Philp,
op. cit., p. 159, fig. 37/162-9; David S. Neal, The excavation of the roman villa
in Gadebridge Park, Hemel Hestead, 1963-1968, Londra, 1974, p. 154, fig. 67; N.
Gudea şi colab., op. cit., pl. CI.
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utilizau mai ales ace de fier, mai rezistente. Acele de metal sînt, Ia
rîndul lor, destul de puţine, lucru explicabil însă; ele au dispărut în urma
unui proces firesc de oxidare de-a lungul vremii, proces destul de rapid,
dacă luăm în considerare diametrul lor foarte redus. Pentru acele de
cusut din os nu pot fi stabilite criterii de datare, întrucît circulă, păs
trînd aproximativ aceeaşi formă, din epoci preistorice pînă în zilele
noastre. Piesele de la Sarmizegetusa au fost descoperite în amfiteatru
(5), în clădirea 002 (4), în templul şi apropierea templului Malagbel A (2),
în bazilica forului, într-un nivel corespunzător fazei castrului (1) 20 , iar
unei piese nu i se cunoaşte locul de descoperire.
La aceste ace, a căror destinaţie a putut fi stabilită, se mai adaugă
încă 16 fragmente care nu au putut fi încadrate tipologic. Ele au fost
descoperite în contexte arheologice diverse şi se pot data în întreaga
perioadă de stăpînire romană.
II. Mînerele formează categoria cea mai frumoasă dintre obiectele
de os descoperite la Ulpia Traiana. Din cele 9 piese, toate fragmentare,
nu ne-au fost accesibile decît şapte, cele din muzeele din Cluj-Napoca
şi Sarmizegetusa; pentru cele din muzeul devean nu dispunem decît de
informaţia oferită de inventar. Din păcate nu ştim căror obiecte le-au
slujit drept mîner, coadă sau apucătoare, iar condiţiile în care au fost
descoperite nu ne ajută Ia datarea lor. Mai interesante par a fi două
piese: nr. 55, care se deosebeşte de celelalte prin faptul că are forma
unui tub, şi putea folosi drept cutiuţă, teacă (ci/sta) pentru obiecte mici
de toaletă 21 , şi piesa nr. 58, căreia îi lipseşte partea superioară şi care
putea fi folosită la anumite jocuri. Trei piese întregi, cu o terminaţie
asemănătoare, au fost găsite la Skeleton Green 22 •
III, IV, X. Obiecte utilizate la jocuri. Jetoanele şi zarurile, piese
utilizate împreună de romani, la jocurile de n,roc, erau cunoscute sub
numele de tessera. Noţiunea semnifica la început obiectele rectangulare,
patrate sau cubice. Apoi, atît în antichitate, şi, mai ales, în timpurile
moderne arheologii şi istoricii au folosit termenul pentru a desemna un
mare număr de obiecte mici.
Inventarea zarului şi a jocului de zaruri este atribuită de greci lui
Palamides23 • Acest joc s-a răspîndit foarte repede în întreaga lume antică, devenind în scurt timp un adevărat pericol public, ceea ce face ca
la Roma, încă în timpul Republicii, să se dea o lege împotriva jocurilor
de noroc (lex talaria) cu referire directă la jocul de zaruri 24 • Obiceiul nu
a putut fi eradicat, ci, dimpotrivă, au apărut chiar poeme didactice sau
lucrări în proză asupra regulilor jocului de zaruri25 •
Forma zarului s-a păstrat încă din antichitate, pînă astăzi, aceeaşi.
Acesta este un cub care are valori indicate pe fiecare faţă, cu obligaţia
ca valoarea de pe feţele paralele şi opuse să fie întotdeauna 7.
Zarurile erau agitate într-un cornet (fritillus) şi apoi aruncate pe o
suprafaţă plană, simplă sau purtînd desenată, pictată sau incizată,
şi

20
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21
22

DA, I, 1877, p. 62, fig. 90.

23

DA, V /1, 1919, p. 125.
DA, I, 1877, p. 180.

2~

25

colab., in MCA, Tulcea, 1980, p. 277.

Clive Partridge, Skeleton Green, Londra, 1981, p. 63, fig. 26.

r A,

V /1, 1919, p. 125 sq.
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schema jocului, dacă era cazul (alveus, lusoria tabula)2 6 . Printre jocurile
mai cunoscute, jucate numai cu zaruri sau cu zaruri şi jetoane, sînt talus,
duodecim scripta, latrunculi, par impar etc. 27 sau moara, 28 joc îndrăgit
mai ales de copii şi astăzi. Cărămizi cu desen pentru latrunculi au fost
găsite în Dacia mai ales în castre, la Căşei 29 , Buciumi3° ş.a., iar pentru
moară la Ulpia Traiana.
Jetoanele sau pionii de joc (calces, calculi)3 1 s-au găsit într-un număr destul de mare la Sarmizegetusa (27). Acestea sînt discuri de os cu
un diametru ce Yariaz[1 de la o piesă la alta, între 2,4 cm şi 1,4 cm.
După ornamentul uneia din feţe ele pot fi clasificate în şase tipuri, după
cum urmează:
a) Jetoane decorate cu cercuri concentrice incizate, mărginite de o
bandă netedă, nr. 5'.l-!i5 (7).
b) Jetoane cu întreaga suprafaţă decorată cu cercuri concentrice, nr.
66-74 (9).
c) Jetoane cu o faţă alveolată şi decorată cu cercuri concentrice, nr.
75-77 (3).
d) Jetoane cu feţele nedecorate, una din ele este alveolată, mărgi
nită de o bandă netedă uşor înclinată, nr. 78-82 (5).
e) Jetoane cu întreaga suprafaţă a unei feţe alveolată, nr. 83 (1).
f) Jetoane cu ambele feţe plane şi marginile uşor teşite, nr. 84-85
(2).
Aceste piese au fost descoperite în contexte arheologice diverse, multe din ele în săpăturile vechi, şi este aproape imposibil de a le departaja
cronologic în funcţie de decorul lor. Se pare că au circulat împreună
vreme îndelungată, fiind găsite nu rareori tipuri âiferite în acelaşi context arheologic 32 • Uneori pe cant sau pe faţa netedă apar zgîriate litere,
cifre sau alte semne. In cazul nostru piesa nr. 78 are pe revers zgîriată
litera N, iar pe cant, între două, respectiv trei liniuţe paralele, litera M;
piesa 84 are pe revers zgîriată o cruce; piesa 82 are pe cant două linii
incizate, iar piesa 83 are pe revers mai multe zgîrieturi, în aparenţă fără
nici o semnificaţie logică.
Jetoanele se păstrau în cutiuţe special confecţionate pentru ele. Cîteodată în aceste cutiuţe se păstrau şi zarurile, iar în timpul jocului
erau folosite pentru a amesteca şi arunca zarurile 33• Nu excludem posibilitatea ca pJesa nr. 105 să fi fost tocmai capacul unei astfel de cutii 3 4.
Acesta nu era însă singurul mod de a păstra jetoanele. Faptul că unele
26
27

Ibidem.

11

Ibidem.

cf. DA, loc. !::it.
2s Cf. Ri:imer Ilustrierte, Ki:iln, I, 1974, p. 163, fig. 314.
2s ~;:iformaţie I. Piso.
30 N. Gudea şi colab., op. cit., pi. L VI/-1.
31 DA, III, 1904, p. 993.
3
z E. Braun. op. cit., p. 62, fig. 23; J. Curle, Newstead, 1911, pi. XCIII; Alee
Down, Chichester excavation, 1971, I, p. 84, fig. 5; S. Frere, Verulamium Excavation, I, 1972, p. 154, fig. 56/213-215; M. W. C. Hassal şi R. S. O. Tomlin, in
Britannia, VIII, 1977, p. 445, 447, fig. 30.
33 Ramer Ilustrierte, Ki:iln, I, 1974, p. 163, fig. 313.
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din jetoane sînt perforate, în cazul nostru două (nr. 59, 65), este un indiciu că puteau fi înşirate pe o panglică şi păstrate astfel.
Cele patru zaruri au valoarea marcată cu puncte înconjurate de cerculeţe incizate. Este cel mai obişnuit mod de redare a valorii 35 .
Piesa nr. 88 se deosebeşte de celelalte prin forma sa neobişnuită;
patru din feţe, paralele şi opuse, sînt dreptunghiulare, iar celelalte două
feţe, de asemenea paralele şi opuse, sînt patrate, cu suprafaţa mai mare
decît a celorlalte. Acestea din urmă poartă valoarea de 6 şi 1. Probabil
că, bine mînuit, un astfel de zar aducea mari servicii jucătorului experimentat. El a fost descoperit în stratul de nivelare a templului Malagbel A, unde a fost pierdut probabil în timpul construcţiei templului de
vreun meşter, în a doua jumătate a secolului al II-iea. Locul de descoperire a celorlalte trei zaruri nu este edificator pentru datarea lor.
V. Sub noţiunea de lame am grupat toate acele obiecte de os care
au o formă aplatizată, indiferent de destinaţia lor. De altfel, este destul
de greu de stabilit cu exactitate destinaţia unora dintre ele.
Două dintre piese au o caracteristică comună, şi anume o alveolare
a cantului la una din extremităţi (nr. 90, 99). Nu ştim însă dacă această
alveolare a apărut în urma utilizării piesei sau face parte din aspectul
iniţial al instrumentului, avînd un rol utilitar. Cele două lame ar fi putut fi răzuitoare pentru piele sau instrumente de olărit. Piesa nr. 97
este perforată longitudinal de la un capăt la celălalt; la unul din capete
orificiul era lărgit. Decorată pe ambele părţi, ea putea fi minerul unui
obiect uşor de metal (oglindă?), de care era ataşată cu o tijă a cărei diametru era identic cu cel al orificiului ce o străbate de la un capăt la
celălalt. Conicitatea perforaţiei, la unul din capete, slujea la fixarea minerului cu ajutorul tijei metalice, a cărei formă trebuie să fi fost identică. După montare, extremitatea conică la un capăt (a tijei) şi marginea obiectului în sine al cărui miner era la celălalt capăt, nu permiteau
ieşirea, glisarea sau jocul lamei de os.
Lamele fragmentare nr. 94, 95, 96, 98 puteau fi prăsele de cuţite,
amulete sau tessere. Nu putem stabili nici cu titlul de ipoteză utilitatea
pieselor nr. 91-93.
VI. Obiectul nr. 100, confecţionat dintr-un corn de capră lustruit,
perforat longitudinal şi apoi crestat, era utilizat pentru răsucit frînghii,
legat baloturi ori legat lucruri sau bagaje pe animale ori alte mijloace
de transport36 • Piesa a fost descoperită în timpul săpăturilor vechi în
templul zeiţei Nemesis 37 • Acest obiect, cu mici diferenţieri în ce priveşte
dimensiunea şi aspectul crestăturii transversale, apare în multe situri
arheologice datate pe întreaga durată a Imperiului3 8•
35 P. Steiner, în Saalb.Jahrb., IX, 1939, p. 34-35, pl. 20/1; W. Kramer, Cambodunumforschungen, 1957, pl. 23; B. W. Cunlife, Excavation of the Roman Fort
at Richborough, Kent, 1968, pl. XLIX; S. Frere, op. cit., p. 154, fig. 56/211; David
S. Neal, op. cit., p. 154, fig. 67; H. G. Simon, în Saalb.Jahrb., XXXIV, 1977, p. 57,
fig. 4; Southwark Excavation, 1972-1974, I, 1978, p; 160, fig. 65.
3ij H. Jacobi, Das
Rl!merkastell Saalburg, Hamburg, 1897, p. 536-537, fig.

71/18, 19.
37 G. Szinte, în HTRTE, VIII, 1893-1896, p. 37; D. Alicu, în ActaMN, XV,
1978, p. 173-177.
38 M. v. Groller, în RLO, 1, 1900, pl. IV/31; W. Kramer, op. cit., p. 70, pl.
23/15; D. E. Johnston, în Britannia, III, 1972, p. 140, fig. 17 /1.
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VII. Rondelurile sînt discuri perforate, cu una sau ambele feţe decorate; forma lor, în secţiune, diferă de Ia o piesă Ia alta. Ele a-au utilizate atît pentru joacă sau jocuri, cit şi ca discuri pentru fus (?). Piesa
nr. 103 a fost descoperită în incinta templelor zeilor medicinei, într-un
strat datat în a doua jumătate a secolului al II-Iea e.n. Cele două piese
de Ia Ulpia Traiana Sarmizegetusa îşi găsesc bune analogii în lumea
romană 3 9 •

VIII. Lingură (?) de os (nr. 101). Locul precis de descoperire a acestei
piese nu ne este cunoscut, iar modul de utilizare al ei îl putem doar
presupune. Obiectul are o formă concav-convexă şi o coadă foarte scurtă. Forma piesei permite să fie ţinută în palmă cu apucătoarea între degete, ea jucind, în această situaţie, mai de grabă, rolul de piedică decît
de miner. Astfel ţinută, în spaţiul alveolat al ei se poate amesteca sau
prepara o alifie, o pomadă etc. Prin urmare, obiectul în discuţie ar putea fi o piesă de toaletă sau un instrument medical. Cîteva piese asemănătoare pînă Ia identitate sint expuse în muzeul din Deva, dar confecţionate din ceramîcă 40 • Piesele de la Deva fac parte dintr-o trusă
medicală descoperită la Veţel; ele sint inedite.
IX. Manşon fragmentar de formă cilindrică (nr. 102). Şi în cazul
acestui obiect stabilirea destinaţiei sale nu poate depăşi stadiul de ipoteză. Piesa este lucrată cu grijă, lustruită ega} şi are la extremităţile
uşor teşite, în interior, cite un cant perfect executat, adînc de 4 mm.
Faptul că la ambele extremităţi au fost strunjite canturi este un indiciu
că piesa nu era o parte terminală a unui obiect, ci, mai degrabă, o garnitură. Ea ajuta sau masca îmbinarea a două din elementele constitutive
ale unui obiect, elemente confecţionate probabil din materiale diferite,
de exemplu lemn - metal. In cazul acesta manşonul putea fi garnitura
unei piese de mobilier, a unei lectici, a bastonului unui demnitar sau
poate chiar a unui sceptru.
*

Aceste obiecte minore, confecţionate din os şi aflate într-un număr
relativ mic Ia Sarmizegetusa, constituie unul din aspectele civilizaţiei
materiale romane la nordul Dunării. Există, fără îndoială, în depozitele
muzeelor sau în sertarele cercetătorilor numeroase astfel de obiecte inedite. Desigur, aparent importanţa lor este mică, atît ca valoare artistică,
istorică sau cronologică pentru datarea unor situri arheologice, cit şi
ca valoare intrinsecă. Fiind însă obiecte cotidian folosite de către romani,
prezenţa lor reflectă unele din ocupaţiile, preocupările, distracţiile acestora. Pentru a avea o imagine mai vie, mai completă asupra civilizaţiei
Daciei romane, alături de cercetarea celorlalte aspecte materiale şi spiritule ale ei credem că este necesară studierea atentă şi a obiectelor mici.
39 Pitt Rivers, Excavation in Bokerly and Wansdyke, Londra, III, 1889, p.
101, pl. CLXXIV; Gladys R. Davidson, op. cit., p. 299; D. Atkinson, Report on
E:rcavation at Wroxeter, Oxford, 1970. p. 232, pl. 62/3; B. Philp, op. cit., p. 1G7,
fig. 42/222, 229; N. Gudea, op. cit., pl. CXXV /1.
• 0 Informaţie A. Rusu.
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CATALOG
I) Ace

A. Ace de

păr

1. Ac perfect conservat, cap conic, descoperit în exteriorul zidului de sud al
Malagbel C, la - 0,40 m. L
14,4 cm. lnv. V 29821. Pl. 1/1.
2. Acelaşi tip, vtrful rupt, descoperit în templul Malagbel A, carou 44 a,
- 0,70 m. L
8,6 cm. lnv. V. 29808. Pl. 1/5.
3. Acelaşi tip, rupt vîrful, descoperit în amfiteatru. L = 7,3 cm. Inv. 1086.
MS. Pl. I/7.
4. Acelaşi tip, rupt, descoperit în dărtmătura dintre clădirile 001 şi 002. L =
6,7 cm. Inv. V 28937. Pl. 1/13.
5. Acelaşi tip, rupt, descoperit în for, secţiunea F 1 , 0,5 m. L = 6,8 cm.
PL I /15. Inv. V 28978.
6. Ac cu c~pul uşor rotunjit, descoperit in amfiteatru. L
11,5 cm. Inv. 1387.
MS. Pl. I/2.
7. Acelaşi tip, descoperit în palatul augustalilor. L = 10,1 cm. Inv. 474. MS.
Pl. I/4.
8. Acelasi tip, virful rupt, descoperit în amfiteatru. L = 8,6 cm. Jnv. 1083.
MS. Pl. I/6. .
9. Acelaşi tip, fragment, descoperit in amfiteatru. L = 2,9 cm. MS. Pl. I/11.
10. Acelaşi tip, rupt, descoperit în amfiteatru. L = 7 cm. Inv. 1082. MS
PI. I/14.
11. Acelaşi tip, mult mai subţire, descoperit în clădirea A de la vest de
schola gladiatorum, - 0,95 m. L = 7 cm. Inv. V 29806. Pl. I/16.
12. Acelaşi tip, vîrf rupt, descoperit între clădirile 001 şi 002, in suprafaţa
cu inscripţii SA. L = 6,6 cm. Inv. V 28939. Pl. I./17.
13. Acelaşi tip, fragment, descoperit in templul lui Liber Pater. L
4,2 cm.
Inv. 1412. MS. Pl. I/21.
14. Ac cu capul retezat, descoperit în exteriorul zidului de sud al clădirii
Malagbel C, la - 0,40 m. L = 10,3. Inv. V 29820. Pl. I/3.
15. Acelaşi tip, rupt, descoperit în incinta templelor dedicate zeilor Aesculap
şi Hygia, carou G 13 , 0,50 m. L = 5 cm. Inv. 5757. MS. Pl. I/12.
16. Acelaşi tip, rupt, descoperit în clădirea 002, camera 1. L = 6,2 cm. Jnv.
30276. MS. Pl. I/19.
17. Ac cu capul de formă cilindrică, despărţit de tijă printr-o gîtuitură, vtrful
rupt, descoperit în amfiteatru. L = 7,1 cm. Inv. 1081. MS. Pl. I/8.
18. Ac cu capul sferic, detaşabil, înfipt într-o tijă subţire, rupt virful, descoperit în amfiteatru. L = 6,2 cm, D = 1,5 cm. Inv. 1067. MS. Pl. 1/9.
19. Ac cu capul în formă de harfă, despărţit de tijă printr-un brlu îngust,
locul de descoperire este necunoscut. L = 11,1 cm. Inv. 814. MS. Pl. 1/10.
20. Ac cu capul bitronconic, terminat cu o suprafaţă foarte îngustă, netedă,
descoperit în amfiteatru. L = 4,5 cm. Inv. 1079. MS. Pl. 1/23.
21. Ac căruia îi lipseşte capul; se termină cu partea inferioară a unei tije
în care se înfigea probabil un cap decorat; descoperit în amfiteatru. L = 3,5 cm.
MS. Pl. 1/22.
22. Ac cu capul rupt, descoperit întîmplător. L = 8,7 cm. Inv. V 29814.
Pl. I/18.
23. Vîrful unui ac de păr, descoperit la palatul augustalilor. L = 4,4 cm.
Inv. 474. MS. Pl. I/20.

=

clădirii

=

B. Ace de cusut
24. Ac cu ureche ruptă,
MS. Pl. II/1.
25. Ac perfect conservat,
L = 11,2 cm. Inv. V 29815. Pl.
26. Ac perfect ~onservat,
9 cm. lnv. V 2893fi. PI. II/3.

desi::operit în amfiteatru. L

= 13,1 cm Inv. 1080.

descoperit în clădirea 002, camera 1, - 0,50 m.
Il/2.
descoperit în aceeaşi încăpere cu precedentul. L =
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27. Ac cu urechea ruptă, descoperit în clădirea 002, camera 10, L = 9,2 cm.
Inv:. V 28935. Pl. II/4.
· 28. Ac cu ureche ruptă, descoperit in amfiteatru. L = 8,9 cm. Inv. 1389. MS.
PI. 11/5.
29. Ac rupt la ambele capete. descoperit în clădirea Malagbel A, nivelul inferior, carou 14. L = 8,4 cm. Inv., 10960. MS. Pl. 11/6.
30. Ac rupt la ambele capete, descoperit la amfiteatru. L = 7,5 cm. MS.
PI. Il/7.
· 3"1. Ac cu virful rupt, a cărui loc de descoperire nu se cunoaşte. L = 5,3 cm.
Inv. 3556. MD. PI. IIi/8.
·
32. Ac cu virful rupt, descoperit in amfiteatru. L = 6,3 cm. Inv. 1084. MS.
PI. II/9.
33. Ac cu virful rupt, descoperit în basilica forului, secţiune B1, - 0,90 m.
L = 6,3 cm. Inv. V 28979. Pl. 11/10.
34. Ac cu virful rupt, descoperit în amfiteatru. L = 6,6 cm. Inv. 1085. MS.
PI. II/11.
35. Ac cu virful rupt, descoperit în clădirea 002, camera 10. L = 6,9 cm.
Inv. V 28943. Pl. 11/12.
36. Ac cu urechea ruptă, descoperit intre templul Malagbel A şi Malagbel B,
la -0,60 m. L = 9 cm. Inv. V. 29813.
C. Fragmente de ace
37. Vîrful unui ac descoperit în amfiteatru, săpăturile vechi. L = 2,1 cm.
MS. ·p1. III/1.
38. Fragment din corpul unui ac, descoperit în amfiteatru in săpăturile vechi.
MS. L = 2,2. Pl. III/2.
39. Virful unui ac descoperit în amfiteatru, săpăturile veechi. L = 2 cm. MS.
Pl. III/3.
40. Fragment din corpul unui ac, descoperit in exteriorul zidului sudic al
clădirii 001, intre contraforţii 2-3, -0,70 m. L = 9,9 cm. lnv. V 29807. Pl. 111/4.
tl. Fragment din corpul unui ac descoperit in amfiteatru, săpăturile vechi.
L = 9,4 cm. MS. Pl. III/5.
42. Partea inferioară a unui ac, descoperit intre clădirile 001 şi 002. L =
8,7 cm. Inv. V 28940. PI. III/6.
43. Partea inferioară a unui ac, descoperit în secţiunea T 1. L = 8,8 cm.
Inv. V 28978 a. Pl. 111/7.
44. Partea inferioară a unui ac, descoperit in dărimătura dintre clădirile 001
~i 002. L = 7,4 cm. Inv. V 28938. PI. IIL/8.
45. Partea inferioară a unui ac, descoperit in templul Malagbel A. L = 6,3 cm.
Jnv. 12403. MS. Pl. III/9.
46. Partea inferioară a unui ac descoperit în amfiteatru în săpăturile vechi.
L = 6,2 cm. MS. PI. III/10.
47. Fragment din corpul unui ac descoperit în amfiteatru in săpăturile vechi.
L = 6,6 cm. MS. PI. 111/11.
48. Fragment dintr-un ac cu partea superioară îngroşată şi virful lung şi
subţire, descoperit în secţiunea Z 4 • L = 7,5 cm. Inv. V 28944. Pl. 111/12.
49. Fragment din corpul unui ac descoperit in templul Malagbel A, caroul 8,
în stratul de nivelare. L = 5,7 cm. Inv. 10958. MS. Pl. 111/13.
50. Fragment din corpul unui ac, descoperit in amfiteatru in săpăturile vechi.
L = 4,4 cm. MS. PI. IIl/14.
51. Fragment de ac descoperit ln templul Malagbel A, in stratul de nivelare,
caroul 10. L = 4,5 cm. Inv. 10962. MS. PI. 111/15.
II) Minere

52. Miner decorat cu linii incizate, paralele, în spirală. Capătul mai st.bţire
se continuă cu două braţe in unghi ascuţit, iar capătul mai gros e marcat de două
incizii ce se îngustează brusc pentru a continua apoi mult mai subţire. Descoperit
întimplător. L = 9,3 cm. Inv. V 29818. PI. IV /L
53. Miner care se înfigea în terminaţia ascuţită a unui obiect, rest rămas
înfipt în partea sa superioară. Partea inferioară era decorată cu două linii incizate
şi perforată. Descoperit în amfiteatru, in săpăturile vechi. L = 7,9 cm. Inv. 1088.
MS. PI. IV /2.

354

NOTE

ŞI DISCUŢII

54. Fragment de miner decorat cu linii incizate, în reţea. Capetele rupte erau
delimitate de alte linii incizate, circulare. Unul din capetele actuale ale fragmentului are formă sferică. A fost descoperit la vest de schola gladiatorum la -1,20 m.
L = 5,2 cm. Inv. V 29817. PI. IV/3.
55. Fragment de miner a cărui decor constă dintr-o succesiune. de toruri mai
late şi mal lnguste. La unul din capete este perforat. Piesa a fost descoperită in
amfiteatru în săpăturil~ vechi. L = 5,3 cm. Inv. 1161. MS. Pl. IV /4.
56. Fragment de miner cu partea inferioară lngroşată, rotunjită şi decorată
cu două linii paralele Incizate, descoperit in templul zeiţei Nemesis, in săpăturile
vechi. L = 5,1 cm. Inv. 475. MS. Pl. IV /5.
57. Miner cu partea inferioară bombată şi alungită, iar lnceputul părţii superioare decorată cu linii incizate şi o canelură adincă se continua cu o tijă subţire. Piesa a fost descoperită la clădirea denumită convenţional Malagbel D, în
exteriorul laturii de sud. L = 4,7 cm. Inv. V 29819. Pl. IV/6.
58. Extremitatea unui mlner (?) de formă conică. Locul de descoperire neprecizat. L = 4,6 cm. MS. Pl. IV/7.
III) Jetoane
59. Jeton decorat cu cercuri concentrice incizate, decor mărginit de o bandă
netedă, perforat central, descoperit intre clădirile 001 şi 002. D = 2,3 cm. Inv. V.
30274. Pl. IV/8.
60. Jeton decorat cu cercuri concentrice incizate, păstrat fragmentar, descoperit ln acelaşi context cu primul. D = 2,3 cm. Inv. V 30273. PI. IV /9.
61. Acelaşi tip. Descoperit in templul Malagbel A, carou 48, in dărîmătură.
D = 1,7 cm. Inv. V 22918. Pl. IV}13.
62. Acelaşi tip, uşor conic. Descoperit in templul lui Nemesis. D = 1,4 cm.
Inv. 484. MS. Pl. V /9.
63. Acelaşi tip. Descoperit in amfiteatru, săpăturile vechi. D = 2,2 cm. Inv.
1190. MS. Pl. V /10.
64. Acelaşi tip. Descoperit in palatul augustalilor, săpăturile vechi. D = 2,2 cm.
Inv. 478. MS. PI. V/11.
65. Acelaşi tip, perforat central, descoperit la sud de clădirea 001, între contraforţii 5 şi 6, la - 0,50 m. D = 2,2 cm. Inv. V. 29810. Pl. V/14.
66. Jeton cu una din feţe decorată pe întreaga suprafaţă cu cercuri concentrice incizate. Descoperit in templul Malagbel A, carou 38, la nivelul solului antic.
D = 1,6 cm. Inv. V 22917. PI. IV/10.
67. Acelaşi tip, descoperit ln acelaşi context. D
1,5 cm. Inv. V 22935.
Pl. IV/11.
68. Acelaşi tip, descoperit in acelaşi context. D
1,4 cm. Inv. V 22908.
PI. IV/12.
69. Acelaşi tip, descoperit in palatul augustalilor, săpăturile vechi. D = 2,1 cm.
Inv. 480. MS. Pl. V /15.
70. Acelaşi tip, descoperit in amfiteatru, săpăturile vechi. D = 1,8 cm. Inv.
1195. MS. Pl. V/17.
71. Acelaşi tip, descoperit in palatul augustalilor in săpăturile vechi. D =
2 cm. Inv. 479. MS. Pl. V /18.
72. Acelaşi tip, descoperit in amfiteatru in săpăturile vechi, D = 2,1 cm.
Inv. 1195. MS. Pl. V /19.
73. Acelaşi tip, descoperit in clădirea 002, camera 10. D = 1,9 cm. Inv. V
28941. PI. V /20.
74. Acelaşi tip, descoperit în amfiteatru, in săpăturile vechi. D = 1,8 cm.
Inv. 1194. MS. Pl. V/21.
75. Jeton cu una din feţe uşor alveolată şi decorată cu cercuri incizate, concentrice, descoperit ln clădirea 002, camera 10. D = 2,4 cm. Inv. V 28942. Pl V /12.
76. Acelaşi tip, descoperit in clădirea B, la vest de schola gladiatorum. D =
1,9 cm. Jnv. V 29809. Pl. V /13.
77. Acelaşi tip. Locul de descoperire neprecizat. D = 2,2 cm. Inv. 24635. MS.
Pl. V/16.
78. Jeton cu o faţă alveolată, mărginită de o bandă uşor înclinată şi cealaltă
faţă netedă. Pe cant are citeva liniuţe incizate, iar pe faţa netedă este zgiriată
litera N. Descoperit în amfiteatru. D = 2,3 cm. Inv. 1192. MS. Pl. V /1.
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79. Acelaşi tip, descoperit in palatul augustalilor, săpăturile vechi. D
2,2 cm.
Inv. 481. MS. Pl. V /2.
80. Acelaşi tip, descoperit in amfiteatru, săpăturile vechi. D = 2,1 cm. Inv.
1189. MS. Pl. V /3.
81. Acelaşi tip, descoperit în amfiteatru in săpăturile vechi. D
2 cm. Inv.
1191. MS. Pl V /4.
82. Acelaşi tip, descoperit în amfiteatru in săpăturile vechi. D
2 cm. Inv.
119~. MS. Pl. V /6.
83. Jeton cu una din suprafeţe uşor alveolată, iar pe cealaltă cu citeva zgtrieturi. Locul de descoperire neprecizat. D = 2,2 cm. Inv. 453. MS. Pl. V/7.
84. Jeton cu ambele suprafeţe plane şi marginile uşor teşite. Pe una din feţe
are zgtriată o cruce. Descoperit în templul lui Nemesis, săpăturile vechi. D =
2,1 cm. Inv. 482. MS. Pl. V /5.
85. Acelaşi tip, descoperit în amfiteatru, în săpăturile vechi. D = 1,6 cm.
Inv. 1142. MS. Pl. V/8.
IV) Zaruri
86. Zar păstrat integral, descoperit in săpăturile vechi. Dim: 0,9 x 1 cm. Inv.
1166. MS. Pl. VI/I.
87. Zar păstrat integral, descoperit în suprafaţa dintre clădirile 001 şi 002, in
dănmătură. Dim: 0,9Xl cm. Inv, V 30275. Pl. VI/2.
88. Zar cu feţele inegale, ceea ce-i permite să cadă mai ales cu numerele
1 sau 6, descoperit in templul Malagbel A, caroul 9, stratul de nivelare. Dim:
l,3>tl,3/0,8Xl,3 cm. Inv. 10819. MS. Pl. VI/3.
89. Fragment dintr-un zar descoperit la vest de schola gladiatorum. Dim:
1,3 X 1,1 cm. Inv. V 29816. Pl. VI/4.
V) Lame

de os de formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi muchiile
din colţuri este perforat, iar in partea opusă muchia lungă este
Piesa a fost descoperită in stratul de nivelare al templului Malagbel A, carou 32. Dim: 10,8X2 cm. Inv. V 22944. Pl. VI/5.
91. Lamă paralelipipedică avind la capătul mai lat colţurile retezate, iar la
celălalt rotunjite. Obiectul a fost descoperit in amfiteatru, în săpăturile vechi.
L = 12,2 cm, 11 = 2,2 cm, 12 = 1,9 cm. Inv. 1156. MS: Pl. VII/8.
92. Fragment dintr-o lamă descoperită întimplător. Dim: 5Xl,9 cm. MS. Pl.
VIJ/7.
93. Fragment dintr-o lamă descoperită in templul Malagbel A, carou 20, in
stratul de nivelare. Dim: 3,9Xl,7 cm. Inv. V 29812. Pl. VII/6.
94. Fragment dintr-o lamă, probabil prăsea de cuţit, descoperită într-un sondaj în apropierea Căminului Cultural. Dim: 4,9Xl,4 cm. Inv. 1410 b. MS. Pl. VII/2.
95. Prăsea fragmentară de cuţit, descoperită in acelaşi context cu precedenta. Dim: 3,8 X 1,8 cm. Inv. 1410 a. MS. Pl. VII/4.
96. Fragment de prăsea (?) decorat la un capăt cu o canelură transversală
şi incizii paralele, perpendiculare pe primul ornament, descoperit în acelaşi context cu precedentul. Dim.: 4,2Xl,9 cm. Inv. 1410. MS. Pl. VII/"J.
97. Obiect perforat longitudinal, cu ambele feţe decorate cu linii paralele incizate, iar canturile foarte fin canelate; piesa se îngustează treptat spre unul din
capete, uşor subţiat. A fost descoperită în amfiteatru, in săpăturile vechi. Dim:
L = 7,5 cm, 11 = 2,2 cm, 12 = 1,5 cm. Inv.,1097.1 MS. Pl. VII/I.
98. Fragment de prăsea cu decor incizat, descoperit in incinta templelor zeilor medicinei. Dim: l,5Xl,l cm. MS. Pl. VII/5.
99. Cuţit (?) cu muchia ascuţită, alveolată la un capăt, şi cealaltă, in capătul
opus crestată, descoperit in templul lui Nemesis. Dim: 15,4X2,9 cm. Inv. 472. MS.
Pl. VIII/I.
90. Lamă
ascuţite. Unul
uşer alveolată.

VI-X) Diverse
100. Răsucitor de frînghii confecţionat dintr-un corn de capră perforat la
capătul gros, longitudinal, şi apoi crestat transversal. Obiectul a fost descoperit ln
templul zeiţei Nemesis., Dim: 15X2,4 cm. Inv. 473. MS. Pl. VIII/2.
101. Lingură de os utilizată probabil pentru prepararea alifiilor, descoperită
în săpăturile vechi. Dim: 6,4X5,3 cm. MS. Pl. IX/I.
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102. Manşon fragmentar de formă cilindrică, cu extremităţile uşor teşite în
exterior, iar in interior cu cite un cant uniform, adinc de 4 mm. Obiectul a fost
descoperit ln săpăturile vechi. Dim: h = 4 cm, D = 4,6 cm, d = 3,5 cm. MS. Pl.
IX/2.
103. Ronde! perforat central, decorat cu trei caneluri concentrice şi cantul
reliefat. A fost descoperit în incinta templelor zeilor medicinei, Aesculap şi Hygia.
Dim: D = 3,7. cm, d = 0,8 cm. MS. Pl. IX/3.
104. Rondei perforat, cu una din feţe netedă, iar pe cealaltă cu o nervură
în jurul orificiului, descoperit in palatul augustalilor, in săpăturile vechi. Dim:
D = 3,5 cm, d = 1,3 cm. Inv. 477. MS. PI. IX/4.
105. Căpăcel deteriorat al unei cutiuţe sau tub, cu una din feţe decorată cu
caneluri concentrice, iar cealaltă, deteriorată, poartă urma unui cant. Obiectul
a fost descoperit in secţiunea Z 2 • Dim: D = 3,3 cm. Inv. V 29811. PI. IX/5.
Obiecte

menţionate

în inventarul Muzeului

judeţean

Deva

106. Miner, neprecizat locul de descoperire. Dim: 7 X 2 cm. Inv. 461.
107. Miner, neprecizat locul de descoperire. Dim: 12X2 cm. lnv. 462.
108. Obiect de os decorat cu spirale incizate. Neprecizat locul de descoperire.
Dim: 10,2Xl,2 cm. Inv. 463.
109-119. Ace de os cu locul de descoperire neprecizat. Inv. 1162-1172.
Piesele care au numerele de inventar precedate de litera V se află in proprietatea Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca; piesele al căror
număr de inventar este urmat de literele MS fac parte din colecţia Muzeului ·arheologic din Sarmizegetusa, iar cele urmate de litera MD fac parte din colecţia
Muzeului judeţean Deva. Piesele al căror număr de inventar lipseşte şi este înlocuit cu menţiunea MS sint obiecte descoperite in vechile săpături; numărul lor
de inventar nu a putut fi încă identificat cu certitudine. Ele se află in depozitul
muzeului din Sarmizegetusa.
Desenele au fost executate de tov. Gil Turculeţ din Cluj-Napoca, căruia îi
exprimăm mulţumiri.
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1-4, zaruri; 5,

lamă .
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1,

lamă;

2,

răsucitor

de frînghii.
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