REPREZENTARI ALE MAŞTILOR DE SCLAVI DIN NOUA COMEDIE
1N DECORAŢIA LUCERNELOR „FIRMALAMPEN" LA
SARMIZEGETUSA
Lucemele „firmalampen" apărute la sfârşitul primului secol d.C. in
Italia 1 s-au bucm~at de o atenţie deosebită în provinciile Imperiului Roman încă de la apariţia lor; simplitatea şi tehnica în care au fost realizate (modelarea în tipare) a permis atelierelor provinciale să dezvolte
o producţie proprie Ia scurt timp după lansarea lor pe „piaţă". fie prin
copierea pieselor importante, fie prin crearea unor tipare similare. Accentuarea laturii practice determină o simţitoare reducere a decoraţiei
comparativ cu tipurile anterioare - lămpile cu rezervor circular, cele
cu volute sau lămpile elenistice; decoraţie care se încadrează fosă în
aceeaşi tematică ca şi 'în cazul tipurilor menţionate anterio,r. Procesul
de copiere, cvc1simecanic2, face dificilă recunoaşterea copiilor de or.iginale prin simpla analiză vizuală, în cazul în care pasta pieselor nu diferă
puternic şi dacă nu se folosesc analize fizico-chimice ale caracteristicilor
materialului.
In cele ce urmează voi încerca să surprind tabloul evoluţiei mo,rfologice a unui decor ce apare pe unele piese de la Sarmizegetusa; analiza care a încercat să includă cât mai multe aspecte s-a. bazat doar pe
observaţii „după nat'llră", nefiind în măsură de a realiza analize fiziicochimke, iar cronologia are de suferit datorită lipsei unor contexte clare
de recoltare a pieselor. Analizele spectografice ar adulce un plus de rigoare înserierii cronologice a pieselor, necesar în stabilirea caracteristicilor generale ale producţiei de lucerne înir-o anume perioadă de timp.
Cu prilejul săpăturilor dn vara anului ·1995 de la Sarmizegetusa au
fost descoperite împreună trei lămpi în „basilica forensis" într-un context de epocă traiano-hadrianică (stratul 9 din basilica forensis, în camera 2). Cele 'trei lucerne (fig. 1/1 a b c, 2 a b c, 3 a b, Pl. 1/1, 2/5,
2/6) aparţin tipului „firmalampen" cu canal deschis (tipul ,x în tipologia
Loeschcke) şi au aceeaşi marcă de olar: FORTIS.
Piesa nr. 1 (fig. 1/1 a o c, Pl. 11/1) este o lampă de bună calitate,
atât din punctul de vedere al execuţiei cât şi al pastei din care este
realizată. 'Discul piesei este decorat cu o mască umană; trăsăturile clare
dezvăluie o faţă masculiIJă cu gura larg deschisă, cu nasul mare turtit
la bază - specific tipului negroid, cu ochi mari proeminenţi, acoperiţi
de d:::uă sprâncene groase, puternic curbate, sugerând mânia, severitatea, autoritatea. Părul bogat are forma unei calote semisferice şi este
marcat prin trei registre de mici incizii. Deasupra sprâncenei drepte, ia
1
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pe frunte există un punct reliefat puternic (un „neg-suMasca apare în literatura de specialitate3 sub denumirea de:
maSICă comică. maSICă cu trăsături negroide, mască negroidă, mască
de
sclav din Noua Comedie sau simplu mască umană. Personajele ce apar
în Noua Comedie sunt variate, iar sclavii au şi ei reprezentări numeroase (Berna_b6-Brea 1981, fig. 38-337, p. 200-203; Bieber 1939, fig.
262-265, p. 191, fig. 266-267. p. 192; 1961, fig. 388, 390, 393, p. 102,
fig. 401, p. 104, fig. 810 a-c, p. 245; Van Boekel 1987). Portretele de
sclavi se diferenţiază de cele ale oamenilor liberi printr-o puternică stilizare, prin nasul mare, aplatizat la bază, prin barba ce înconjoară gura
deschisă, dându-i aspectul de portavoce4• Cea mai apropiată de masca
de pe lucerna nr. 1 este reprezentarea sclavului principal - ,,hegemon
therapon", personaj important în Comedie, primul între sclavi, cel care
ţese intrigi, sfătuitorul şi însoţitorul tânărului stăpân
în escapadele
amoroase, etc. Reprezentările acestui personaj sunt numeroase în picturile murale, mozaicuri, statuete, măşti şi destul de des 3ipar pe lucerne; ceea ce nu apare în aceste reprezentări este acel punct reliefat
pe frunte, particularitate neîntâlnită în alte imagini ale sclavului principal decât pe lămpi, iar aceasta nu este nici identică nid similară cu
marele neg de pe măştile mimilor din Farsele antice, plasat de altfel
în centrul frunţii.
Celelalte două piese dc.--scoperite la Sarmizegetusa, nr. 2 (fig 1/2
a b c; PZ. 2/5) şi nr. 3 ( fig. 1/3 a b; PZ. 2/6) similare tipologic cu piesa
nr-. 1 au dis.eul rezervorului decorat cu câte (!ouă măşti umane ale căror
trăsături aproape că nu se disting. Realizate dintr-o pastă semifină caracteristică pieselor ceramice ulpiene, se remarcă printr-o execuţie de
asemenea mediocră; dimensiunile şi morfologia pieselor arată că au
fost produse în acelaşi tipar, iar mkile diferenţe dintre ele sunt datorate
retuşării ulterioare îmbinării părţilor. Se pare că tiparele în care au fost
realizate cele două piese (,,negativele") erau uzate şi deteriorate, în special în zona discului şi a măştilor de pe el, sau aceste tipare au copiat
o lampă (,,pozitivul"-,,paternul") deja deteriorată.
Din cele două tipuri de decor 'întâlnite la aceste trei piese doar
masca de pe discul lămpii nr. 1 a putut fi urmărită în „dezvoltarea" sa
morfologică, datorită atât clarităţii 'trăsăturilor sale cât şi unei particularităţi ,,negul(' de pe frunte ce a permis individualizarea sa şi a
copiilor realizate după această lucernă sau după altele similare. Trebuie
să reamintim că această particularitate, aş numi-o un lferidt „accident"
din realizările unui meşter, permite urmărirea difuzării produselor acelui atelier îri provinciile Imperiului şi mai ales permite decelarea unor
copii locale provinciale. Astfel, în 'lipsa unor analize fizico-chimke minuţioase cu greutate, putem pătrunde mai adânc 'in procesul realizării
lucernelor pe plan local, provincial. Cunoaştem azi că meşterii locali
puteau copia piese de impOII't, piesele altui atelier din localitate, sau
chiar propriile produse pentru a nu crea un nou tipar pozitiv (,,paternul") care necesita o muncă mai elaborată. Situaţia se complică dacă
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avem în vedere ipoteza lansată de Ph. Bruneau5 ; un atelier ar putea
cumpărm lut de bună calitate din alte părţi pentru a-şi asigura astfel o
mai bună desfacere pe piaţă, un mai mare prestigiu .prin piese de calitate superioară. Realizăm că simpla analiză vizuală nu poate Sl.llplini golurile existente în lipsa analizelor fizice şi chimice ale pastei, analize
care aşa cum arătăm mai sus nu pot să constituie probe indubitabile în
stabilirea locului de provenienţă al pieselor. Totuşi neutilizairea acestor
analize face ca de multe ori Tezu1tatele să depindă de bunul simţ a!
cercetătorului, de intuiţia sa.
In bibliografia ccnsultată până în prezent am întâlnit acest tip de
decor cu respectiva parUculari ta te {,,negul") la câteva lămpi din: Carnun tum (Alram-Stern 1989, nr. 131, T.af 6, 9, 24, p. 162; nr. 363, Taf. 6,
34; nr. 364, Taf 34; nr. 536-338, Ta1f 35, p. 267), Carthagina (Deneauve
1969, nr. 1024, pl. XCIII, p. '208), Vindonissa (Loeschcke 1919, nr. 893,
Taf. XVIII-XIX, p. 56; nr. 895, 896, p. 57, - lămpi cu canal închis,
tip IX), Sopron (Odenburg) (Ivanyi 193.5, nr. 1423, Taf. LI/5, p. 132) şi
în colecţiile de la British Museum (Bailey 1980, Q 1161 - lucernă marcată FORTISW fără loc de provenienţă, p. 228; Q 1188 - :firagment din
Santa Maria di Capua, p. 228) şi '1a Sannizegetusa (Alicu 1994, nr. 420,
421, p. 169; nr. 473-478, p. 1/1-1/2); acestea cu siguranţă nu sunt singurele existente. Autorii consideră aceste piese de provenienţă nord italucă, iar Alicu D. aminbeşte de piese similare cu acestea la Aqvileia6 informaţie pe care nu am R.Utut-o verifica; e de înţeles că această particularitate a apărut la un moment dat, situat între ultimul_ sfert al
secolului I d.C. şi epoca traiano-hadrianică - când avem o astfel de
piesă la Sarmizegetusa, în activitatea unui atelier nord-italic de
unde
s-a răspândit apoi în prcvinciile romane. în Dacia piese decorate cu
măşti de sclav am întâlnit şi la Ampelum (Lipovan 1988, nr. 1, p. 185,
PI. 11/3, (OCTAVIUS); Lipovan 1994, m. 7, p. 182, fig. 2/5), la AJpulurn
(Băluţă 1961, nr. 19, p. 197 - cu canal închis, tip IX Loeschcke, cu marca
CASSI), la Tibiscum (Ben.ea 1990, nr. 54, p. 161-162, (FORTIS) şi la
Sarmizegetusa (vezi catalogul pieselor). Între acestea remarcăm prezenţa
„negului suflură" doar pe unele din piesele sarmizegetusane, prezenţă
atestată încă de la începuturile Coloniei când celelalte localităţi amintite erau doar p2gi ai Sarmizegetusei şi probabil încă nu aveau ateliere
ceramice dezvoltate care să preia 'Şi să dezvolte o producţie locală de
lămpi, cu aceste caracteristici.
Revenind la lucerna nr. 1, observăm că cea mai apropiată analogie
o avem tot pe o piesă importată la Sarmizegetusa, de această dată o
,,firmalampe" cu canal închis (tipul IX în tipologia Loeschcke), nr. 4,
(fig. 2/1 a b, PZ. I/2) marcată LITOGENE şi decorată cu două mă·şti
,,comice"; cea din partea stângă apropiindu-se până la identitate de decorul piesei nr. 1. Ligatura NE necunoscută în Dacia ar fi frecventă în
nordul ltaliei7, iar în cazul nostru un alt argument în sprijinul originii
nord-italice 31 pieselor decorate cu figura sclavului principal din Noua
~
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Comedie. Lucerna nr. 893 de la Vindonissa (Loeschcke 1919, Taf. XVIIIXIX, p. 56) are decorul identic cu cel al piesei nr. 4 şi aparţine acelui;:işi
tip (IX Loeschcke) dar, poziţia măştilor este inversată. Avem astfel în
cazul a trei piese încadrabile în două tipuri de „firmalampen" trei moduri de aranjare al decorului, creat prin combinarea a două măşti. Este
greu de crezut că atelierele a doi meşteri, Fortis şi Litogenus, ar fi putut crea independent unul de celălalt lămpi cu aceeaşi particularitate,
independentă de fizionomia r~prezentată. Situaţia ar putea fi expliicat,Ct
prin 'folosirea unor poansoane decorate, ca în caz,ul pieselor de terra
sigillata, ce ar fi avut o circulaţie relativ intensă ca orice altă marfă
comercializată. F. Fremesdorf considera posibil ca unele ateliere să cumpere tipare de la specialişti individuali, imprimându-şi doar marca specifică8; în acelaşi mod a fost explicată prezenţa la Delos a unor lămpi
cu decor identic - câine, dar cu mărci diferite (Romanesis, Atelletes şi
,,planta pedis") 9 • Existenţa unor meşteri itineranţi în zona Italiei, can.~
ar deţine pciansoanele decorate şi ar realiza tipare pentru atelierele ce
i-ar fi soli'Citat, modificând doar marca în funcţie de dorinţa solicitantului, este foarte posiibilă în cazul de faţă.
La Sarmizegetusa mai există o piesă decorată cu o mască de tipul
celor discutate aici, nr. 5, (fig. 2/2 a b, Pl. 1/3) de tipul IX Loeschcke.
marcată FORTISW. Similare cu ea sunt şi lămpile nr. 895, 896 de
la
Vindonissa (Loeschcke 1919, p. 57), ca tip şi ca decor, iar piesa Q 1161
de la British Museum este identică şi ca marcă (FORTISW). D. Alicu
data piesa nr. 5 în prima jumătate a secolului II d.C. după cea simila:ră
de la British Museum şi o consideră import italic: pasta piesei, estomparea şi crestarea dimensiunilor măştii par a indica că ai1ci avem de-a
face cu o lucernă, copie provincială (nu din Dada) după un produs italic
de bună calitate.
Masca cu „suflură" apare pe alte cinci piese sarmizegetusane, nr.
6-9, 11, 12, (fig. 2/3-9, fig. 3/1; Pl. 1/4-6, Pl. 211, 2/4), descoperite
în sanctuarul zeilor medicinei Aesculap şi Hygia şi în vechile săpături
de la „Palatul Augustalilor" (actual forul Coloniei). Toate aparţin tipului
X, cu canal deschis, sunt marcate FORTIS şi au dis cul decorat cu câte
o mască de sclav. Pasta cu nisip şi mică este caracteristică produselor
locale, iar execuţia întăreşte aiceastă constatare. Exceptând lampa nr. 12,
constatăm că dimensiunile celorlalte piese sunt foarte apropiate: lungimea variază între 82 şi 83 mm, lăţimea între 54 şi 55 mm, iar înălţi
mea între 28 şi 31 mm. Decoraţia discului se estompează de la o piesă
la alta, trăsăturile se diluează şi masca îşi modifiică dimensiunile, fenomen caracteristic copierii repetate în tipare realizate după piese mai
vechi - copii şi ele./Recopierea unei lămpi, copie la rându-i, creează
o ,,generaţie" nouă de piese, care poate să devină sursa unei noi „generaţii"; acest proces nu este în· mod obligatoriu un proces liniar,
ci
presupune de cele mai multe ori ramificaţii ale acestor „generaţii" ce
pot coexista în aceeaşi perioadă de timp. Dificultăţile ivite la decelarea
acestor „generaţii" pot fi depăşite prin observaţii atente şi analize fi-.
zice şi chimice ale componentelor ~astei şi învelişului protector. In ca1
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zul de faţă ordonarea s--a putut face doar după modificările intervenite
în aspectul, dimensiunile măştilor şi a piesei în generat Fără a putea
stabili o cronologie a apariţiei lor,. prdinea ar fi - nr. 6, 7, 8, 9, (nr. 11
din cauza conservării deficitare nu va fi inclus în această ordonare),
cu specificarea că se pot încadra cronologic între piesa nr. 1 şi piesele
nr. 12-14 (fig. 5).
Lucerna nr. 12 (fig. 3/tl a b c, PL. 2/2) de acelaşi tiip ·ca şi preioedentele este relativ piriformă şi prezintă o ansă dis·coidală plină; retuşarea
piesei cu degetul, pasta, arderea şi monfologia piesei indică faptul că
această lampă este cea mai veche în seria celor decorate cu masca de
sclav şi prezentate până aici. Identice cu această piesă sunt lucernele
N. 13 (fig. 3/5, PL. 3/1) şi nr. 14 (fig. 3/3, Pl. 2.'3), realizate în acela1şi
tipar, dar mai mult sau mai puţin rulate. Piesa nr. 12 a fost datată în
prima jumătate a secolului II d.C. 10 , iar piesa nr. 13 a fost descoperită
în nivelul II în sanctuarul zeilor medicinei 11 - nivel datat post-războaiele
mar~omanke. Ne confruntăm aici cu o contradicţie determinată de
unele carenţe ivite la încadrarea materialului recoltat în timpul săpătu
rilor arheologi.ce. Cele trei piese modelate în acelaşi tipar nu pot fi
altfel decât contemporane, iar datarea în secolul II d.C. pare a fi destul
de timpurie pentru piese cu caracteristicile enunţate. Dacă celelalte
copii se încadrează în forma ,,clasică" a lămpilor ,,,firmalampen", cu
modifrcări d~ dimensiuni sau de decor datorate copierii sau conservării
deficitare, în acest caz forma se modifică radical. Bazinul capătă un
profil tronconic, umărul pi·esei este retuşat cu degetul, astfel că dispar
caracteristicile iniţiale, piesei i se ataşază o ansă discoidală, iar lampa
este acum piriformă; noua morfologie cu caracteristicile sale este des
întâlnită în secolul III d.C. şi în cele următoare. Discul lămpii nr 12
păstrează masca sclavului pe care încă se poate observa acel punct reliefat, ceea ce denotă că pentru realizarea piesei s-a folosit o lampă
relativ bună; ulterior modelării piesa a fost retuşată de meşterul care,
probabil la acea dată nu mai era preocupat să păstreze „canoanele" clasicelor lămpi, fiindu-i necunoscute. Este posibil ,ca aceste piese să fie
realizate după un „patern" (tiparul pozitiv) care imita piese deja modificate morfologic în procesul de copiere. Avem aşadar ilustrată aici
degradarea meşteşugului realizării 'lămpilor pe plan local,, proces al cărui
început nu îl putem stabili cu precizie la această dată: problema va fi
lăm]Jrită prin cercetări ulterioare. Datarea celor trei lămpi ar putea fi
foarte probabilă în secolul III d.C., ,când există astfel de forme, iar nu
în secolul anterior 'când încă se respectau modelele iniţiale. Aceste piese
nu pot fi considerate ca simple „stângăcii" de execuţie, ci ele sunt imaginea procesului de degradare a meşteşugului, proces ce se face remareat
prin continua involuţie a tehnicii şi a formelor spre cele iniţiale care
vor fi redescoperite şi folosite în vremurile ce vor urma.
. La 1Sarmizegetusa mai sunt şase piese decorate cu măşti, nr. 10
<Jzg. 3/4, PL. 2/4), nr. 15 (fig 3/5, Pl. 3/2), nr. 16 (fig. 4/1 a b c, PZ. 3/4
a b),_ nr. 17 (fig. 3/6), nr. 18 (fig. 4/3) şi nr. 19 (fig. 4/2, PL. 313), toate
de tipul cu canal deschis şi marcate FORTIS (acolo unde s-a păstrat
10 Alicu 1994,
11
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marca). Am putea distinge o primă girupă între acestea, formată din
nr. 10, 15, 16, 19 cu dimensiuni similare (lăţimea - 66 mm~
înălţimea - 34 mm) şi cu conformaţie· identică atât ca formă a piesei
cât şi ca decor. Cu o oarecare siguranţă putem considera că acestea au
fost reali'zate în acelaşi tipar, deteriorat în timp. La lămpile nr. 10 şi 15
se mai pot observa detalii anatomiJCe ale chipului uman, dar treptat
decorul se diluează într-atât încât la piesa nr. 19 putem distinge doar
conturul aicestor măşti; exemplu concludent de degradare în procesul
de copiere. Din pă-cate ·nu putem stabili cu certitudine la aceste piese.
decorate cu câte două măşti pe disc, dacă vreuna prezintă acea particularitate care a permis urmălrirea copiilor locale; avem imaginea unui
proces de producţie local care a început în ~poca traianică, după cum
o atestă piesele nr. 2, 3, şi a continuat în timp dezvoltându-se, evoluând
în a~eeaşi direcţie ca şi întreaga producţie de lămpi, (fig. 6).
Cele trei piese 'descoperite în 1995 au venit să completeze observaţiile lui D. Alicu legate de lămpile decorate cu reprezentarea sclavului principal din Noua Comedie (Alicu 1994, p. 24) descoperite la Sarmizegetusa. Particularitatea întâlnită în decoraţia piesei nr. 1, a permis
schiţarea în câteva tuşe a răspândirii produselor acelui meşter care a
creat acea „suflură", tablou care poate fi completat de cercetările viitoa-'re. Lămpile decorate cu această mască, probabil reprezentarea sclavului
principal din Noua Comedie, sunt creaţii ale unuia sau a mai multor
ateliere nord-italiice ce îşi răspândesc produsele în aproape tot Imperiul
roman. Masca cu ,,_neg" am întâlnit-o doar pe lămpi „firmalampen", cea
mai mare parte pe lucernele cu canal închis, ce au o circulaţie din ultimul sfert al secolului I d.C., până la începutul secolului următor. Piesele de la Sarmizegetusa ar indica pentru produsele nord-italice o perioadă de circulaţie până în vremea domniei împăratului Hadrian; ele
pot să fie produse de atelierele locale mult timp după această dată.
Lămpile nr. 1, 4, de la Sarmize,getusa sunt piese de import ce au
venit în Dacia· de la începuturile aşezării romane în aceste locuri, constituind, împreună cu alte piese similare, originea unei producţii locale
de lămpi astfel decorate. Cum lucernele locale au toate marca FORTIS
şi aparţin tipului X Loeschcke (cu canal deschis), credem că au existat
piese decorate identic cu lampa nr. 4, marcată LITOGENE (cu două
măşti pe disc), dar marcate FORTIS ş.i de tipul X (Loeschcke) care au
constituit punctul de plecare a producţiei locale de lămpi astfel decorate. Meşterii sarmizegetusani nu au nici o raţiune de a nu fi ·copiat şi
lămP.ile de import cu canal deschis (tip IX Loeschcke), doar dacă în momentul iniţierii producţiei proprii lămpile tipului IX au fost înlocuite
în circulaţie de cele aparţinând tipului X; aicest fenomen trebuie să fi
avut loc, la Sarmizegetusa, cândva în timpul deceniilor I şi al III-lea
al secolului II d.C. Piesele de tip X sunt importate şi ele o scurtă perioadă de timp, a cărei sfârşit ar putea fi lămurită cu ajutorul lucernelor cu măşti de sclavi de la Apulum şi Tibiscum. în cele două localităţi
există lămpi decorate cu măşti de sclavi dar fără acea particularitate
dis-cutată mai sus; lipsa acestora din urmă indică inexistenţa unor ateliere puternice care să copieze astfel de produse de import. Este posibil
ca lămpile de acest tip să nu fi pătruns în aceste localităţi, dar ipoteza
este puţin prcbabilă dacă avem în vedere că aceste localităţi au fost.
lămpile
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la începutul stăpânirii, romane în Dacia p'.lgii ai Coloniei Şt m mod firesic aveau relaţii de schimb ce vor continua mult după ,,desprinderea"
lor de Sarmizegetusa. Chiard dacă nu putem stabili cu rigurozitate perioada circuli:!!iei lămpilor de import decorate cu măşti de sclavi ce prezintă acel neg, ea poate fi încadrată în intervalul cuprins intre sfârşitul
deceniului I ş'i deceniile II, III ale celui de-al II-lea secol d.C. Producţia
locală a continuat în cursul secolului II d.C. şi probabil mai tâirziu. Variaţiile morfologice şi dimensionale ale pieselor locale şi al
decorului
acestora au putut fi cel mai 'bine SUiiJ>rinse la lucernele 'cu o singură
mască pe disc, fiind pos1bHă întocmirea unei scheme de ,,demoltare" a
gieneraţiilor între dciuă ca;pete temporale piesa nr. 1, databilă în epoca
traianică-hadrianică, şi piesele nr. 12, 13, 14 care par a fi mai târzii de
secolU'l II d.C. Lipsa unor corelări stratigrafice clare la piesele ce constituie aceste „generaţii" fac, pentru moment, imposibilă încadrarea ,,generaţiilor" într-o scală cronologică mai riguroasă.
CRISTTAN-AURJ-.;L ROMAN

CATALOG PIESE•
• piesele notate astfel nu au putut fi cercetate. informaţia provine din bibliografie
1) lucerna, import italic Uig. 1/1 a b c, 2/1, Pl. 1/1), M.S., inv. 31507
Tip cu canal deschis (X în tipologie Loeschcke), discul e decorat cu o mască de
sclav şi are la partea 'inferioară orificiul 'de umplere. Umănil are doi butoni „de
prindere" cu rol ornamental, iar in canalul de pe cioc este practicat un mic orificiu „de aerisire". Pe bază, două cercuri concentrice încadrează ştampila FORTIS
(litere reliefate de 6 mm).
Past'l densă. de culoare brun~ărămizie este acoperită de o angobă r~u-cărămizie.
D: L = 10,3; I = 7,0; h = 3,7 cm
L.D. - basilica forensis, camera 2, 1995
:l) lucrrna, locală (fig 1/2 a b c, Pl. 2/5). M.S., inv. 31507
Tip X Loeschcke cu 'discul decorat ·cu două măşti umane a căror caractere se
disting cu dificultate: decorul şi la fel întreaga piesă sunt de slabă calitat.e. Orificiul de umplere e plasat median pe disc la partea inferioară a măştilor. Pe umăr
sunt trei butoni ornamentali. Ştampi'la FOR'I1IS est.e încadrată de trei cercuri
concentrice (literele reliefate. de 7 mm, au sufluri care le deformează).
Pasta semifină, cu mică, de culoare cărămizie este arsă deficitar, iar o angobă
cărămizie o acoperă.
D: L = 9,9: I = 6,8; h = 3,8 cm.
L.D. - basiUca forens.is, camera 2, 1995.
3) lucernă, locală (fig. 1/3 a b, PI. 2/6), M.S„ inv. 31508.
Piesa e identică cu nr. 2, diferenţele apar datorită retuşării ulterioare îmbinării
părţilor orificiul de umplere cu diametrul de 12 mm e dublu faţă de similarul
piesei nr. 2, unul din butoni este deformat de un obiect dur ce a lăsat urme şi
pe umăr, iar partea stângă a piesei prezintă urmele unei energice retuşări.
Pasta semirină cu nisip şi mică ca degresant are o culoare ocru-eărăm.izie.
L.D. - acelaşi ca nr. 2.
4) lucernă frd.gmentară. import italic (fig. 2/1 a b, PZ. 1/2), M.S., inv. 521; Alicu
1976, p, 215; Alicu 1977, fig. 28, Pl. XIX/I, LVI/6, p. 60; Alicu 1994, fig. '18/421.
p. 169.
Tip IX Loeschcke, cu ştampila LITOGENE (N şi E în ligatură).
Pasta fină de culoare cărămizie,_ bine arsă, e acoperită de o glaZW'ă ocru-oranj.
D: L păstrat = 8,5; I = 7,8; h = 3,7 cm.
L.D. - în vechile săpături de la Palatul Aug.ustalilor (actual forul Colon.iei).
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5) lucernă fragmentară, import provincial (fig. 2/2 a b, Pl. 1/3), IM.S.• inv. 499:
Alicu 1976, p. 213; Alicu 1977, fig. 2î, Pl. XVlll/2, LIV/19, p. 60; Alicu 1994, fig.
14/420, p. 169.
Tip IX Lo4chcke, cu marca FORTISW.
Pasta densă, fină, de culoare cărămiziu-branj este acoperită de o angobă roşu
oranj cu luciu metalic (aproiată de firnis).
iD:L păstrat = 6,9; I
6,3; h = 2,6 cm.
L.D. - Palatul Augustalilor (forum).

=

·-----

6)* lucernă fragmentară, .fig. '2/3 a b), Muzeu Deva, inv. 936; Alicu 1976, p. 211;
Alicu 1977, p. 64, PI .XXIV/2, LIIl/13; Alicu 1994, p. 172. fig. 15/478.
Tip X Loeschcke. ştampila FORTIS.
Pasta de culoare gri-cărămiziu 'e acoperită de ·o angobă brun-verzuie.
D:L păstrat = 8,3; I
5,4; h
2,9 cm.
L.D. - în vechile săpături.

=

=

7) lucernă •fragmentară locală. (fig. 2/4 :a b, Pl. 1/5), M.S., inv. 7072; Alicu 1979, p.
246; Alicu 1994, p. 171, PL X, fig. 15/475.
Tip X Loeschcke, cu marca FORTIS. Pasta densă brun-cărămizie este acoperită 'de o angobă roşu-oranj.
D:L păstrat
8,l; I
5,5; h = 3,1 cm.
L.D. - sanctuarul zeilor .medicinei.

=

=

8) lucernă fragmentară locală (fig. '2/5, Pl. 1/4), M.S., inv. 1522; Alicu 1976, p. 213;
Alicu 1977, p. 66, fig. 32, PI. LIV/10; Alicu 1994; p. 172.
Tip X Loeschcke, cu ştampila FORTIS; piesa prezintă urme de ardere secundarii.
Pasta densă de culoare ocru-brun e acoperită de o angobă brună.
D:L = 8,3; I
5,4; h
2,9 cm. -LD. - Palatul Augustalilor.

=

=

9) lucernă locală, (fig. 2/6, Pl. 1/6), M.S., inv. 24647; Alicu 1994, p. '171, Pl. IX, fig.
15/473.
Tip X Loeschcke, cu marca FORTIS.
Pasta fină, densă !de culoare ocru-oranj e acoperită de o angobă brun-ocru.
D:L = 8,2; I = 5,5; h = 2,8 cm.
L.D. - sanctuarul zeilor medicinei.
10) parte superioară lucernă locală, (fig. 3/4,

p. 248; Alicu 1994, p. 172.

PZ:

2/4), M.S., inv. 7205; Alicu 1979.

Tip X Loeschcke.

Pasta

fină, săpunoasă de culoare ocru-cărămiziu.

D:L păstrat

=

7,6; I =- 6,8 cm.

11) lucernă locală, (fig. 2/7. Pl. 2/1), M.S., inv. 27471.
Tip X Loescbclre, decorată cu o mască de sclav din Noua t:omecfie. Discul are
două orificii de umplere care încadrează masca; umărul are trei butlOni ornamen'tali. Piesa prezin,tă UI1me de ardere secundară, iar aspectul are de suferit din
cauza exfolierii. Două cercuri concentrice 'încadrează pe• bază ştampila FORTIS
impri-mată de două ori, suprapusă şi deplasată lateral.
.Pasta densă de culoare ocru-cărămiziu are slabe urme de angobă ·de culoare rosuoranj.
D:L = 8.5; I = 5,6; h = 2,9 cm.
12) lucernă locală, (fig. 3/1 a b c, Pl. 2/2), M.S., inv. 3918; Alicu 1979, p. 246; Alieu
1994, p. 171, PI. X, fig. 15/476.
Tip X Loeschcke. cu ştampila FORTIS,
Pasta ocru-brun acoperită de angobă brună.
D:L = 9,4: I = 5,2; h
3,2 cm.
LD. - sanctuarul zeilor medicinei.

=

13} lucernă locală, (fig. 3,'5, PZ. 3/1), M.S., inv. 2068;
Alicu 1994, p. 171.
Piesa similară cu nr.· 12.

Alieţt

1977, p. 71, PI. XXX/I;
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Pasta ocru-cărămizie e acoperită de angobă de o culoare
mai închisă.
·
·
D.:L = 8,8; I = 5,2; h = 4,0 cm.
L.D. - complex Aesculap şi Hygia, nivel II.

similară
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nuanţă uşor

14) .lucernă locală, (fig. 3/3, Pl. 2/3), M.S., inv. 4481.
Piesă similară cu nr. 12. realizat în acelaşi tipar.
D:L păstrat
8,2; I
5,2; h
3,2 cm.

=

=

=

15) lucernă fragmentară locală, (fig. 3/5, Pl. 3/2), M.S., inv. 2066; Alicu '1977, p. 90,
PJ. XLVI/1, LIV/18.
Tip X Loeschcke, cu ştampila FORTIS.
Pa'ită relativ fină, săpunoasă, cu 'mică, de culoare cărămizie acoperită de o an~obă brun-oranj.
D:I ::c.. 6,8: h = 3,4 cm.
L:D. - în nivelul de construcţie al sanctuarului zeilor medicinei.
16) lucernă locală, '(fig. 4}1 a b c, PI. 3/4 a b), M.S .• inv. 1432; Alicu 1977, p. 70,
fig. 36, PI. XXIX/4; Alicu 1994, p. 172.
Tip X Loeschcke; piesa a fost lipită după imbinarea părţilor pe un suport ciroular,

probabil ele secţiune tubulară, împreună cu alte lămpi pentru a forma un „canrlelabru'".
Pasta densă cu mică de culoare ocru era acoperită de angobă oranj-ocru.
D :L ,. JO, l; r = 6,8: h = 3,4 "(fără suport fragmentar), h = 4,1 cm (cu suport).
L.D. -- c::>mplt!XUl lui Aesculap şi Hygia, nivelul I.
17)* lucerna, (fig. 3/6), M.S., inv. 1587; Alicu 1976, p .. 211; Alicu 1977, p. 65, fig.

:a, Pl. LIV; Alicu 1994, p. 172.
Tip X Loe:;.chcke cu marca FORTIS.
Pasta cu mi'Că şi re~turi vegetale & culoare cărămizie este
r!e culoare cafeniu-tabac (n.a. - probabil ocru-brun).
D:L = 7,7; I = 5,0; h = 3,7 cm.
L.D. - complexul lui Aesculap şi Hygia, nivel II.

acoperită

de o

angobă

18P parte superioară (fig. 4/3), M.S., inv. 2057; Alicu 1977. ·p. 72, PI. XXX/3; Alicu
1994, p. 172.
·r~p X Loeschcke, piesa prezintă urme de ardere secundarA.
Pa.<.ta de culoare cărămiziu gălbuie.
D:L =, 7,6; I = 6,4 cm.
L.D. - în vechile săpături.

19) parte ~u,perioară - lucernă locală, (fig. 4/2, Pl. 3/3), M.S., inv. '1902: Alicu 1977.
p. î2; Alicu 1994, p. 172.
'lin X Loeschcke.
Pasta săpunoasă, cu mică. de culoare cărămizie era acoperită de o angobă oranj-·
ocru.
D:L păstrat = 9,0; I ,.. 6,2 cm.
L.D. - în complexul lui Aesculap şi Hygia.
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REPRESENTATION DES MASQUES DES ESCLA VES DE LA NOUVELLE
COMEDIE DANS LA DECORATION DER „FIRMALAMPEN" A SARMIZEGETUSA
(Resume)

Dans le contexte de l'epoque du Trajan-Hadrian la decouvert du groupe
des pieces (no. 1-3) decore avec des masques d'esclaves de la Nouvelle Comedie
a permis la corelation avec autres lampes de meme decor de Sarmizegetusa. La
figure q,ui decore la Iampe d'1mportation no. 1 (figure 1/1, pi. 1/1) a un partkularite, un point reliefe gui nous a permis l'identification des pieces similaires sur
l'entendue du L'Empire Roman. Cettes lampes ont ete decouvertes a Carnuntum
(Alram-Stern 1989, no. 131. Taf 6, 9, 24, p. 162; no. 363, Taf 6, 34, p. 225; no. 364,
Taf 34, p. 226; no. 536-538, Taf 35, p. 267), a Carthage (Deneauve 1969, no. 1024,
pl. XCUI, p. 208), a Vindonissa (Loeschcke 1919, no. 893, Taf XVIII-XiIX, p. 56;
no. 895, 896, Tuf XVIII-XIX, p. 57). a Sopron (lvanyi 1935, no. 1423, Taf LI/5, p.
132), a Sarmizegetusa (figure 2/1,2, pl. 1/2,3) et dans Ies colections du British Museum (Bailey 1980, Q 1161, Q 1'188, p. 228). Elles sont produites dans Ies ateliers
du Nord de l'Italie et le decor represente un personaje tres freguent darus la
Nouvelle Comedie, probablement l'esclave principal, acompagne ou non par un
figure feminine. Les combination dans lesguelles est presente cet esclave sur les
lampes et dans le meme temps la presence des masques similaires sur les pieces
des contremaitres Fortis et Litogenus ont deux e:iq>lications: l'utilisations de,;
,.pattems" (les moules positives) gui sont realisees par des artistes independents
et gui ont imprime sur elles des sigles des ateliers differents (Fremesdorf 1922, p.
12-0), ou un contremaitre anonim offre ces services, pour un court temps, li un
atelier, puis i1 se demenage dans un autre lieu ou ii continuera de produire des
moules similaires. Dans une zone limite (le nord d'Italie) est possible, pour un
peu de temps, la circulation des poini;ons gui representent des masques d'esclaves.
La copiation d'un produit d'un atelier rival fait improbable la conser"ation du
sigle.
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Les lampes de type IX (tipologie Loeschcke) d'import.ation et celle recent decouverte (fi.g. 1/1, pl. 1/1) ă Sarmizegetusa ont un circulation limite au debut du
II-eme siecle ap. J.C.
Les pieces, avec cette particularite existent et sonit copiees, non seulement a
.Sarmizegetusa, bien que A Apulum et Tibiscum, pagi de la Colonie au debut de
la possesion romaine, existent de~ lampes decores avec des masques d'esclaves sans
le point en relief. Cette chose nous permet d'e dater la circulation des lampes
cl'importation jusqu'au fin du trosieme decenie du II-eme siecle ap. J.C., quand
i1 Apulum et a Tibiscum n'existaient pas des puissances ateliers capables de developper une production propre par copiation des pieces d'irnportation. Les 'lampes indigenes de Sarmizegetusa qui copient les pieces du contremaitre Fortis, le
type avec canal ouvert (X Loeschcke), deooree avec une ou deux masques, ont ete
ordone en fonction des modifications survenu dons leurs morfologie, rnais nous
ne pouvons pas indiquer une cronologie stricte ă cause des carences du rassemblement stratigrafique des pieces.
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