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Resume
LAMPES FIRMALAMPEN D'ORIGfNE NORD-IT ALIQUE
DECOUVERTES DANS LE TERRITOIRE DE SUCIDA VA
Les specimens decouverts â Sucidava sont peu nombreux parce que, aussi bien que la
ceramique terra sigillata, ils commencent â etre imites en grandes quantites. Les potiers de la
Dacie romaine copierent des lampes d'argile fabriquees dans Ies ateliers du nord d'ltalie et de
Pannonie. Des cachets du poitiers trouves dans le territoire de Sucidava sont: Agilis, producteur
connu dans la Dacie Superieure; Caius Dessius, producteur d'ltalie du nord; Fortis, avec Cassius,
le producteur le plus connu en Dacie et dans l'Empire; Lucius, connu en ltalie, pres de Mutina,
dont ceramique a ete decouverte aussi en Apullum et Sarrnizegestusa; Gaius Julius Procius, dont
Ies produits ont ete vendus en Apullum et Cristeşti; Vettius, producteur dans le nord d'ltalie dont
ses lampes ont ete trouvees dans toute la Dacie.
M6TS CLEE: lampesfirmalampen, Sucidava, !talie du nord

I.

Opaiţe

- caracteristici generale

a meşteşugului ceramic atestată la Sucidava, este producţia de
formei şi întrebuinţărilor diverse, opaiţele se găsesc în cantităţi mari,
răspândite în orice staţiune romană, sau depuse în morminte. Aceste obiecte formau la
romani o adevărată industrie şi se comercializau de către producători în mai toate
colţurile Imperiului. Existau ateliere (oficinae) în fiecare oraş pentru satisfacerea
cerinţelor locale. Lumina dată de un singur opaiţ era prea slabă pentru a asigura
confortul într-o încăpere, de aceea se foloseau mai multe, sau un opaiţ cu două, trei,
puţin mai rar cinci ciocuri, la capătul cărora exista câte un orificiu pentru fitil. Cei
bogaţi posedau opaiţe din metal turnate în bronz, costisitoare şi greu de purtat, de aceea
ele se atârnau cu un Janţ lung de tavanul casei sau de braţele candelabrelor.
Părţile componente ale unui opaiţ (fig. I) sunt: I. rezervorul, format din capac şi
fund (infundibulum); 2. ciocul pentru fitil (rostrum); 3. o toartă care poate lipsi
câteodată (ansa), 4. orificiul de alimentare.
Combustibilul, format din grăsimi, se turna prin orificiul aşezat în mijlocul
capacului, adâncit şi adesea astupat cu un căpăcel, pentru a împiedica pătrunderea
O

componentă

opaiţe. Graţie

impurităţilor.

Faţa capacului se decora, de cele mai multe ori, cu acvile, măşti de teatru, rozete,
scene bucolice sau nautice.
Firma producătorului se scria în exterior, pe fundul opaiţului, şi la cazul genitiv.
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Ciocul iese din corpul circular al rezervorului şi se termină cu un orificiu pentru
fitil (linamentum ). Un opaiţ putea avea unul sau mai multe ciocuri, în care fitilul se
ridica cu un ac de metal (acus).
În Dacia Inferioară, s-au găsit multe exemplare cu două şi trei ciocuri (bilychnis
şi trilychnis). Mai rar întâlnite sunt opaiţele cu cinci sau mai multe ciocuri. Opaiţele de
lut se pot executa în tipar (tip A), la roată (tip B) sau cu mâna (tip C).
La opaiţele puse în comerţ de marii producători, toarta lipseşte probabil, datorită
fragilităţii ei şi riscului de a se rupe atunci când erau transportate la distanţe mari. Spre
deosebirea de aceştia, meşterii locali executau opaiţe cu toartă adesea sub forma unei
frunze late, spre a fi mai uşor de apucat. Un opaiţ se turna în două tipare: unul pentru
bazin şi altul pentru capac, iar toarta se lipea după aceea. La Drobeta, Romula şi
Sucidava s-au găsit mai multe tipare care au copiat forme străine sau au fost creaţii
locale. Pentru a se asigura perfecta suprapunere a celor două tipare, se crestau pe dunga
lor diferite semne. Opaiţele erau uscate, arse în cuptoare, alături de alte vase şi apoi
comercializate. Exemplarele de opaiţe cele mai frumoase şi mai bine realizate artistic sau găsit în morminte [Bărbulescu, 2009, p. 143], fiind depuse până la trei exemplare
noi, nefolosite niciodată.
2.

Opaiţe

Firmalampen de provenienţă nord-italică
descoperite în teritoriul Sucidavei

Majoritatea opaiţelor din acest tip descoperite la Sucidava şi împrejurimi, din
punct de vedere morfologic, au canal deschis şi nu au toartă, excepţie face o piesă (fig.
4), care are toartă lamelară. La aceste opaiţe se cunosc mai multe variante, având o largă
răspândire în timp şi spaţiu. Discul este plat şi mărginit în întregime de un brâu în relief,
care se deschide în dreptul ciocului, formând un canal lung. Bordura poate fi decorată
cu cerculeţe, vrejuri de viţă de vie sau alte decoruri şi la majoritatea opaiţelor din acest
tip se găsesc trei agăţători rudimentare, ulterior transformate în butoni ornamentali
[Iconomu, 1967, p. 14]. Opaiţele nord-italice „Firmalampen" sunt întâlnite în provincia
Dacia cu diferite ştampile, fiind datate din ultimul sfert al secolului I p. Chr., până în
secolul II p. Chr. şi au mare căutare, ca de altfel şi vasele terra sigil/ata. Toarta le
lipseşte din motivele enunţate mai sus, iar numele producătorului este imprimat pe
fundul opaiţelor.
Opaiţele de import sunt lucrate din lut foarte fin, de culoare galbenă, acoperit cu
un strat de vopsea brună sau roşie care nu se exfoliază. Execuţia este îngrijită, ceea ce
conferă pieselor o eleganţă aparte. Exemplarele descoperite la Sucidava sunt puţine
deoarece, ca şi ceramica terra sigil/ata, ele încep a fi imitate pe scară întinsă,
reproducându-se până şi firma producătorului. Imitaţiile se cunosc uşor după tehnica de
execuţie inferioară. Mai rar, atelierele locale care le copiază înlocuiesc numele
producătorului cu al lor [Băluţă, 1965, p. 283]. Imitaţiile durează până în secolul al IIIlea inclusiv, după cum ne dovedesc unele exemplare. Ele vor alunga, în curând, de pe
piaţă marfa originală şi bună a marilor producători apuseni [Tudor, 1978, p. 90]. Se
constată că olarii din Dacia, care erau iscusiţi meşteşugari, au copiat opaiţe de lut
produse prima dată în atelierele din nordul Italiei şi din Pannonia.
Ţinând cont de aprecierile făcute de către Crişan Muşeţeanu [Muşeţeanu, Culică,
Elefteresccu, 1980, pp. 283-205] în studiul opaiţelor ştampilate descoperite la
Durostorum (care a avut în vedere clasificarea făcută de Loeschcke [1919, pp. 269-
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270]), după compoziţia şi culoarea pastei din care sunt confecţionate, opaiţele
ştampilate se împart în patru grupe:
Grupa ceramică I - cuprinde opaiţele executate într-o manieră elegantă, marcate
pe fund şi lucrate dintr-un lut de culoare galben-deschisă în compoziţie, cu cantităţi
reduse de mică şi calcar, pastă consistentă, ardere foarte bună ceea ce Ie conferă o
sonoritate gravă. Firnisul este roşu, aderent, uniform pe suprafaţa piesei. Opaiţele care
aparţin acestei grupe sunt cu certitudine piese executate în atelierele occidentale. În
această grupă am încadrat o singură piesă (fig. I, marcată Fortis).
Grupa ceramică li - însumează piese lucrate îngrijit, din lut de culoare deschisă
atât la suprafaţă cât şi în profunzime. Pasta este densă, omogenă, arderea bună. Prezintă
rare particule de mică sau calcar. Firnisul are culoare brună, strălucitoare, uniformă pe
toată suprafaţa, dar se cojeşte. Această grupă cuprinde piesele de import: de la figurile:
4 - Lucius, 5 - Proculus şi 6-7 - Vettius.
Grupa ceramică III - se referă la opaiţe executate mai puţin îngrijit, din lut de
culoare alburie în suprafaţă şi în profunzime. Pasta este densă, omogenă, bine arsă, iar
mica şi calcarul sunt prezente în cantităţi reduse. Firnisul este de culoare maron închis,
fără aderenţă. În general, din această grupă, fac parte opaiţele executate local, în centre
din Dacia precum Romula, Slăveni sau într-o provincie dunăreană din Moesia Superior,
Moesia Inferior dar şi piese nord-italice (fig. 3 - Lucius).
Grupa ceramică IV - totalizează opaiţele produse dintr-un lut poros, de culoare
cărămizie-deschisă, pastă consistentă, omogenă, şi ardere completă. Firnisul este maronînchis, mai puţin strălucitor, în cea mai mare parte din cazuri se exfoliază. Conţine
cantităţi mai mari de mică şi calcar. În această grupă se încadrează piese executate local
sau în alte provincii decât Dacia, dar şi piese de import precum Agilis (fig. I).
Din punct de vedere morfologic, în studiul amintit, uni cercetători s-au ghidat
după încadrarea tipologică efectuată de Loeschcke [1919, pp. 269-270] şi Dora lvanyi
[ 1935, p. 16], caracterizare utilizată pentru piesele din Dacia şi Moesia Inferior
(efectuată, de altfel, şi de Maria Cicikova, N. Gostar, C. Băluţă, D. Alicu [Muşeţeanu,
Culică, Elefterescu, 1980, p. 288]). Această clasificare este valabilă la toate opaiţele cu
canal deschis (cu toartă sau fără toartă).
Tip IX - opaiţe cu rezervor rotund, disc plat, iar cordonul circular şi subţire
înconjoară discul, formând o limită între disc şi bordura care este decorată cu doi
butoni. Ciocul este ascuţit şi oval, traversat longitudinal de un canal superficial în formă
de „I". Fundul opaiţului este delimitat de două-trei cercuri concentrice în relief, iar în
interiorul acestora, la opaiţele Firmalampen, este înscrisă marca producătorului. Am
inclus opaiţul din figura 3, marca Lucius.
Tip X - aceleaşi trăsături morfologice ca şi tipul IX, cu deosebirea că pe canal
pot prezenta şi un orificiu de aerisire. Acestea au fost grupate de unii specialişti în şase
subtipuri (X.a. - X.f) la care am subscris şi noi. Prezentul catalog conţine piese care fac
parte din trei subtipuri, după cum urmează:
Tip X a. - Pe canal pot avea orificiu de aerisire, iar pe bordură 3 butoni. Acest
tip poate include piesele din figurile I-marca Agilis, 2-marca Fortis, 5-marca Proculus,
6 şi 7-marca Vettius ..
Tip X b. - Pe canal prezintă orificiul de aerisire, iar pe bordură se află 2 butoni .
Tip X d. - Opaiţul are toartă, doi butoni, dar nu are disc.
Aceste opaiţe au fost încadrate de specialişti în tipul XII [Iconomu, 1967, p. 14],
în tipul III (cu canal deschis) [Băluţă, 1965, p. 283], în tipurile VIII sau IX [Alicu, 1994,
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pp. 51-53] şi în tipul X - varianta A - (cu canal deschis şi cu un cioc) [Benea, 1990, p.
150].
Opaiţele cu mai multe ciocuri şi cu canal deschis, au fost încadrate de către D.
Benea în tipul XI [Benea, 1990, p. 150], iar de lvanyi în tipul XVII [ibidem]. Datorită
lucărilor relativ puţine publicate în acest domeniu, nu s-a ajuns încă la o tipologie
unanim acceptată de către cei cu preocupări în domeniu.
3.

Ştampile

prezente pe opaiţele nord-italice
de tip Firmalampen

Agilis este un producător cunoscut în Dacia Superior (Apulum [Băluţă, 2003,
pp. 3-4, nr. 1-3], Cristeşti [Gostar, 1961, p. 157, nr. 5; Băluţă, 1983, nr. 44], Tăul Cornii
[Bocan, Ursuţiu, Cociş, 2008, p. 42]), în Dacia Inferior (Drobeta [Gostar, 1961, p. 157,
nr. 7; /DR, II, nr. 118; Tudor, 1978, p. 90], Romula [Tudor, 1978, p. 90; Tătulea, 1994,
fig. 26/3]), în Dacia Porolissensis (Potaissa [Cătinaş, 1996, p. 63, 67]). După
semnătură, el punea litera f (jecit tradus: făcut), ceea ce însemna că el a făcut opaiţul
[Tudor, 1968, SE 285; !DR, li, nr. 289, 135]. Un fragment de opaiţ cu această marcă a
fost descoperit şi la Sucidava [Tudor, 1978, p. 90; /DR, II, nr. 289; Gherghe, Negru,
2008, p. 88, nr. 2], provenind din cercetările arheologice din anul 1973 (fig. I). Unul din
opaiţele descoperite la Apulum, actualul cartier Partoş, a fost datat din secolul al II-iea,
cu o monedă de la Hadrian [Gostar, 1961, p. 157, nr. 4]. Nu s-a descoperit un tipar al
acestui producător şi în acest caz nu este exclus să fie o producţie nord-italică [Gherghe,
Negru, 2008, p. 88].
Caius Dessius este un producător nord-italic şi opaiţele sale se găşesc răspândite
în toate provinciile Imperiului. În Dacia aceste opaiţe au avut o circulaţie intensă, în
mod deosebit în cea de a doua jumătate a secolului al II-iea p. Chr. şi au fost utilizate
până în prima jumătate a secolului al IV-iea p.Chr., având după cum constatăm cea mai
îndelungată circulaţie [Gostar, 1961, pp. 159-160]. Ele era foarte cunoscute în Dacia
Superior (Buciumi [Matei & al., 2006, p. 82], Tibiscum [Benea, 1990, p. 148],
Sarrnizegetusa [Alicu, 1994, p. 19]), în Dacia Inferior (la Drobeta, Romula [/DR, II, p.
184, nr. 442]), iar în Moesia la Durostorum [Muşeţeanu, Culică, Elefterescu, 1980, p.
299].
Opaiţele sale sunt datate cu monede de la Titus în necropola de la Bakar şi cu
monede de la Aurelian, la Emona [Alicu, 1994, p. 19]. De la Sucidava se ştie de un
singur exemplar ( nr. 2 în prezentul catalog) care a existat în colecţia fostului Muzeu
Naţional de Antichităţi din Bucureşti [!DR, li, nr. 293].
Fortis, alături de Cassius, este producătorul de opaiţe cel mai răspândit din Dacia
şi unul dintre cei mai cunoscuţi din Imperiu. Acesta ca şi urmaşii săi, şi-au avut
atelierele în Italia la Modena şi au produs opaiţe din tată în fiu.
Începuturile producţiei acestor opaiţe sunt timpurii [Muşeţeanu, Culică,
Elefterescu, 1980, p. 284] şi au fost stabilite în epoca augustană. Piese cu ştampila
Fortis fiind descoperite la Bologna, cu monede de la M. Agrippa (din anii 27-12 a. Chr.)
şi la Alpignano, cu monedă de la Augustus [Alicu, 1994, p. 22]. Ele devin frecvente în
secolele I -II p. Chr. şi continuă să circule şi în secolul al Iii-lea, fiind datate cu monede
de la Philippus II şi Volusianus la Apulum, sau Claudius II la Emona [ibidem, p. 22].
Cert este că aceste opaiţe au fost copiate de producătorii locali din întreg Imperiu. Cele
mai multe tipare s-au descoperit în Pannonia [Ivanyi, 1935, p. 316]. În Dacia s-au
descoperit două tipare la Feldioara şi Porolissum [Isac, Roman, 2006, nr. 77-78; Benea,
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2008, p. 304). Importul de opaiţe Fortis este mai frecvent în prima jumătate a secolului
al II-iea p. Chr., pentru a deveni sporadic în perioada următoare.
Difuziunea opaiţelor cu marca Fortis s-a făcut în majoritatea centrelor urbane din
Dacia Superior (Abrud [Băluţă, p. 202; idem, 1990, p. 251 ], Albumus Maior [Gostar,
1961, p. 160; Băluţă, 1996, p. 100), Ampelum [Gostar, 1961, p. 164/4, Lipovan, 1988,
pp. 182-185; Băluţă, 1996, p. 101), Apulum [Băluţă, 2003, pp. 74-96), Berghin [Gostar,
1961, p. 164), Berzovia [Băluţă, 1961, p. 202; Gostar, 1961, p. 164), Bistriţa [Gostar,
1961, p. 164), Cincu Mare [Gostar, 1961, p. 164; Băluţă, 1996, p. 101), Costeşti
[Gostar, 1961, p. 162; Băluţă, 1996, p. l Ol], Cristeşti [Gostar, 1961, p. 164; Băluţă,
1983, p. 71 ], Deva [Russu, 1962, p. 469; Băluţă, 1983, p. 72), Gomea [Gudea, 1973, p.
586; idem, 1977, p. 31), Grădiştea-Muncelului [Gostar, 1961, p. 164; Băluţă, 1996, p.
101), Lugoj [Băluţă, 1961, p. 202), Micia [Gostar, 1961, p 164; Băluţă, 1996, p. 101),
Odorhei [Băluţă, 1961, p. 202; Gostar, 1961, p. 164), Orăştioara de Sus [Gostar, 1961,
p. 164; Băluţă, 1996, p. I OI], Pătrânjeni [Gostar, 1961, p. 162; Băluţă, 1996, p. I OI],
Petroşani [Băluţă, 1961, p. 202; idem, 1996, p. I OI; idem, 1999, p. 202), Radna Nouă
[Băluţă, 1996, p. 101), Rucăr [Cătăniciu, 1974, pp. 277-278), Ruda-Brad [Băluţă, 1999,
p. 202), Saline [idem, 1983, p. 76), Sâmboteni [idem, 1996, p. 101), Sebeş [idem, 1983,
p. 76), Sighişoara [ibidem, p. 77), Tăul Comii [Bocan, Ursuţiu, Cociş, 2008, p. 43),
Tâmăveni [Băluţă, 1983, p. 77), Tibiscum [Benea, 1990, pp. 161-162), Ulpia Traiana
Sarmizegetusa [Alicu, 1994, pp. 22-24)), din Dacia Inferior (Drobeta [Băluţă, 1961, p.
202; Gostar, 1961, p. 163; Tudor, 1968, p. 70), Romula [Băluţă, 1961, p. 202; Gostar,
1961, p. 163), Rusidava [!DR, II, nr. 569; Tudor, 1968, p. 405)) şi din Dacia
Porolissensis (Bucium [Băluţă, 1983, p. 70), Gherla [idem, 1961, p. 202; Gostar, 1961,
p. 162; Russu, 1962, p. 469), Ilişua [Gostar, 1961, p. 164; Băluţă, 1996, p. 101), Napoca
[Mitrofan, 1964, p. 202), Porolissum [Gostar, 1961, p. 164; Băluţă, 1983, p. 76; Roman,
2006, p. 64), Potaissa [Băluţă, 1996, p. 102; Cătinaş, 1996, p. 64)).
Opaiţele lui Fortis sunt sumar decorate, pot fi cu mai multe ciocuri, iar marca
prezintă mai multe variante: FORTIS, FORTI, FORTIS/N.
În teritoriul sucidavens, aceste opaiţe apar în prima variantă (cu ştampila
FORTIS), în două exemplare descoperite la Sucidava, unul executat local, iar piesa din
fig. 2 provine din cercetările arheologice efectuate în curtea şcolii Celei, din aşezarea
civilă, în anul 1965 [!DR, II, nr. 294), şi este executată din pastă fină, gălbuie, acoperită
cu vopsea roşie, datat secolul al II-iea p. Chr., produs de import. Un alt opaiţ (nr. 4 în
catalog), descoperit întâmplător la Orlea, a intrat în colecţia Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti şi a fost prezentat în diverse publicaţii. Cele două exemplare
din colecţia muzeului din Corabia nu prezintă decor pe disc, deşi în Dacia se cunosc şi
piese ornamentate cu diverse divinităţi.
Lucius, cunoscut în Italia, în apropiere de Mulina, a fost descoperit la Apulum
[Băluţă, 1961, p. 209) şi Sarmizegetusa [Alicu, 1994, p. 29) (Dacia Superior), iar în
Dacia Inferior a fost găsit la Sucidava [!DR, II, nr. 295) şi Orlea 1• Producătorul cu acest
nume îşi desfăşura activitatea în prima jumătate a secolului al II-iea, confecţionând
opaiţe de tipuri diferite, pe care le exporta în Imperiu şi Ic semna în diverse variante
[Muşeţeanu, Culică, Elefterescu, 1980, p. 283). În aşezarea civilă de la Sucidava s-au
descoperit întâmplător, în anul 1963, două opaiţe de import; un exemplar executat din
lut fin, culoare gălbuie, cu canal deschis, ştampila greu lizibilă (fig. 3) şi se păstrează la
Muzeul din Corabia, iar celălalt exemplar cu o execuţie fină, se află în inventarul
1

/DR, nr. 315 (Inscripţia apare cu numele de Luci).
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Muzeului Judeţean Olt din Slatina (fig. 4). A treia piesă, descoperită întâmplător la
Orlea, este diferită de cele de la Sucidava, prin execuţia mai puţin îngrijită, bazinul înalt
şi robust, caracteristici care ne determină să o apreciem ca pe o imitaţie locală sau
provincială.

Gaius Iulius Proclus este un producător de ceramică ce realiza o paletă largă de
produse în atelierul de la Ampelum, şi care erau vândute la Apulum şi Cristeşti.
Opaiţele sale fiind cunoscute în Dacia, în număr mai mare, doar în cele două,ne
determină să afirmăm că avea un areal de vânzare restrâns [Benea, 2008, p. 308].
Totuşi, un exemplar cu această ştampilă s-a descoperit şi la Romula [Tudor, 1968, p.
502, SE 142]. În afara Daciei, un alt opaiţ cu ştampila Proclus s-a găşit şi în Moesia la
Novac [Cicikova, 1987, nr. 167], calitatea pastei şi execuţia lui determinând-o pe Maria
Cicikova [ 1987, p. 152] să afirme că aceste opaiţe ar fi producţii nord-italice.
La Sucidava s-a descoperit întâmplător un fragment de opaiţ (fig. 5), care are pe
fund literele: [... ]CLI, ce ar putea fi [PRO}CLI, sau [DIO}CLI. ultimul cognomen
cunoscându-se pe un opaiţ descoperit la Sarmizegetusa [Alicu, 1994, p. 20, nr. 1115].
După aspectul pastei - fină, de culoare gălbuie, acoperită cu vopsea roşie opaiţul de la
Sucidava este de import.
Vettius producător din nordul Italiei, este cunoscut în Dacia prin descoperirile
de la: Apulum [Băluţă, 2003, pp. 176-178], Pojejena Banatului [Gudea, 1973, p. 89],
Tăul Comii [Bocan, Ursuţiu, Cociş, 2008, p. 46] (Dacia Superior), Potaissa [Cătinaş,
1996, p. 63] şi Buciumi-castru [Matei & al., 2006, p. 180, nr. 106], (în Dacia
Porolissensis), Romula [/DR, II, nr. 454; Gostar, 1961, p. 172; Tudor, 1978, p. 315, nr.
61] şi Sucidava [/DR, II, nr. 298; Gostar, 1961, p. 172, nr. 433-435; Tudor, 1978, p. 92;
Gherghe, Negru, 2008, p. 88, nr. 4] (în Dacia Inferior), în Dobrogea [Iconomu, 1967, p.
62, nr. 189] şi la Durostorum [Cicikova, 1987, nr. 157]. M. Cicikova [1987, p. 167]
susţine că opaiţele cu marca Vettius sunt producţie nord-italică.
Muzeul Corabia deţine două exemplare provenind din teritoriul sucidavens,
achiziţie din colecţia Gh. Georgescu - Corabia (fig. 6-7), iar un al treilea exemplar (nr.
10 în catalog), cu loc de depozitare necunoscut, a fost publicat de D. Tudor [1938, p.
417].

CATALOG
1. Fragment opaiţ, lut ars, grupa ceramică IV, modelat în tipar (fig. I).
Dimensiuni: 1,4x2,2x4,8 cm; conservare: se păstrează un fragment din fundul opaiţului.
Pastă fină de culoare roşcată, cu urme de vopsea roşie.Pe fund s-au păstrat două litere:
AG (ILJSf ).
Tip X. - Loeschcke.
Sec. li p. Chr.
Descoperit: Sucidava, cercetări arheologice 1973.
Loc de depozitare: MAEC, inv. 1749.
Publicat: Tudor, 1968, SE 285; !DR, II, p. 135, nr. 289.
2. Opaiţ, lut ars, modelat în tipar.
Pe fund, ştampila [C.] De[ssi}.
Sec. li - lll p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, teritoriul sucidavens.
Loc de depozitare: fostul MNA.
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Publicat: Tudor, 1968, SE 289; /DR, II, p. 135, nr. 293.
3. Opaiţ, lut ars, grupa ceramică I, modelat în tipar (fig. 2).
Dimensiuni: 3,4x6,3x9,4 cm; conservare: lipsă o parte din disc, bordură şi cioc.
Pastă fină, gălbuie, cu urme de vopsea roşie, tip cu canal deschis, bordura decorată cu doi
butoni, iar pe fund, inscripţia FORTIS.
Tip IX sau X. b - Loeschcke.
Sec. 11-111 p. Chr.
Descoperit: Sucidava, cercetări arheologice în aşezarea civilă, 1965.
Loc de depozitare: MAEC, inv. 263, inedit.
4. Opaiţ, lut ars, modelat în tipar.
Pe fund, ştampila FORTIS.
Sec. 11-111 p. Chr.
Descoperit: teritoriul sucidavens, colecţia M. Valerian Antonesco.
Loc de depozitare: fostul MNA.
~ublicat: Tudor, 1938, p. 417, nr. 2; idem, 1942, SE 151; idem, 1948, p. 166, nr.I; idem,
1958, SE 225; idem, 1968, SE 290; Gostar, 1961, p. 164, nr. 230-232; /DR, II, p. 135, nr. 294.
5. Opaiţ, lut ars, grupa ceramică llJ, modelat în tipar (fig. 3).
Dimensiuni: 2,3 x 5,8 x 7,8 cm; conservare bună.
Pastă fină, culoare galbenă cu urme de vopsea roşie, bordura este
cu decor şters, pe fund, inscripţia LVCI.
Tip IX - Loeschcke.
Sec. II p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, Sucidava, 1963.
Loc de depozitare: MAEC, inv. 267.
Publicat: Tudor, 1968, SE 291.

decorată

cu doi butoni

şi

6. Opaiţ, lut ars, grupa ceramică II, modelat în tipar (fig. 4).
Dimensiuni: I x 4 x 8 cm; conservare bună.
Pastă fină, culoare galbenă cu urme de vopsea roşie, corpul rotund, disc concav, mărginit
de un decor format din linii radiale şi curbe, apoi de un brâu incizat. Bordura este îngustă,
decorată cu ove, toarta este inelară, iar ciocul rotund, profilat, străpunge bordura. Fundul este plat,
mărginit de un cerc incizat. În interiorul acestuia se află două cerculeţe concentrice incizate, iar
deasupra lor, ştampila LVCJ.
Tip VIII -Loeschcke.
Sec. II p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, teritoriul sucidavens.
Loc de depozitare: MJO, inv. 4228, inedit.
7. Fragment de opaiţ, lut ars, grupa ceramică II, modelat în tipar (fig. 5).
Dimensiuni: 3,7 x 4,9 cm; conservare: se păstrează un fragment din fund.
Pastă fină de culoare cărămizie, acoperită cu o vopsea roşie, fundul este
cercuri concentrice incizate, iar în interior, ştampila [PRO]CLI.
Tip IX sau X - Loeschcke.
Sec. II - III p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, Sucidava.
Loc de depozitare: MAEC, inv 393.
Publicat: Gherghe, Negru, 2008, p. 88, nr. 7.

mărginit

de

două

8. Opaiţ, lut ars, grupa ceramică II, modelat în tipar (fig. 6).
Dimensiuni: 3 x 6,5 x 9,2 cm; conservare: fundul ciobit.
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Pastă fină, culoare galbenă, acoperită cu o vopsea brun-roşcată. Tip cu canal deschis, pe
canal orificiu de aerisire, bordura decorată cu trei butoni, fundul mărginit de trei cercuri
concentrice incizate, iar în interior, inscripţia VEITI.
Tip X.a - Loeschcke.
Sec. I - II p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, Colectia Gh. Georgescu Corabia.
Loc de depozitare: MAEC, inv. 257.
Publicat: Tudor, 1938, p. 417; Gostar, 1961, p. 172, nr. 433; !DR II, p. 136, nr. 298;
Gherghe, Negru, 2008, p. 88, nr. 4.

9. Opaiţ, lut ars, grupa ceramică II, modelat în tipar (fig. 7).
Dimensiuni: 2,5 x 5,5 x 9 cm; conservare bună, ciocul reîntrgit.
Aceeaşi descriere ca la nr. 8 I (cu inscripţia VEITJ).
Tip X.a Loeschcke.
Sec. I - II p. Chr.
Descoperire întâmplătoare, Colecţia Gh. Georgescu Corabia.
Loc de depozitare: MAEC, inv. 273.
Publicat: Gostar, 1961, p. I 72, nr. 434;
IO. Opaiţ, lut ars, modelat în tipar.
Dimensiuni: 3,5 x 6,5 x 9,5 cm.
Pe bordură prezintă trei butoni, iar pe fund, inscripţia VEITI.
Tip X.a Loeschcke.
Sec. I - II p. Chr.
Descoperit: Sucidava, cercetări arheologice 1936.
Loc de depozitare: necunoscut.
Publicat: Tudor, 1938, p. 417, nr. 1; idem, 1942, SE 153; idem, 1958, SE 228; idem, 1968,
SE 294; Gostar, 1961, p. 172, nr.435; !DR, II, p. 136, nr. 298.

ABREVIERI
AMN =Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca.
IDR II = Gr. Florescu, C.C. Petolescu, Inscripţiile Daciei romane. Volumul II,
Bucureşti, 1977.
MAEC = Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia.
MJO = Muzeul Judeţean Olt, Slatina
MNA = Muzeul Naţional de Antichităţi, Bucureşti.
RC-RF =Acta Rei cretarie Romanae fautorum acta, August.
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NOTA AUTORILOR

O variantă a acestui articol a apărut sub semnătura aceloraşi autori în lucrarea
Opaiţe romane şi romano-bizantine descoperite pe teritoriul Sucidavei, Craiova: Edit.
Universitaria, 2011, p. 41 sqq.
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 7
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