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UN SFEȘNIC DE BRONZ DESCOPERIT LA POTAISSA
Ioana Mărincean*
* Muzeul de Istorie Turda; ioanna0121@gmail.com
Abstract. This paper will describe a bronze candlestick discovered during archaeological preventive research in 2016. The archaeological research has taken place in the area where it is
assumed that there were the canabae of the Vth Macedonica legion. This artefact entered in
Turda museum collection. The candlestick presents a decoration with anthropomorphic and
vegetal motifs. The artefact is very well preserved despite the fact that one of the base feet was
found separately, near the candlestick. Because of that, it was possible a full restoration.
Keywords: Potaissa, legionary fortress, canabae, candlestick, archaeological preventive
research.

Colecția de bronzuri romane din patrimoniul Muzeului de Istorie Turda s-a
îmbogățit de curând datorită descoperirii unui sfeșnic din bronz diferit față de cele
aflate deja în colecția muzeului turdean1 (Fig. 1). Artefactul, care face obiectul articolului de față, a fost descoperit în timpul unei cercetări preventive în zona unde erau
probabil canabae-le corespunzătoare castrului legiunii V Macedonica, acestea nefiind
deocamdată atestate epigrafic.
Sfeșnicul de bronz cu nr. inv. MIT: 22.611 a fost descoperit în secțiunea S1/
2016 din cadrul cercetării arheologice preventive efectuată la adresa: Turda, str. I. I.
Russu, F.N. (tarlaua 23, parcela 69). Această adresă se află situată la vest de castrul
legiunii, mai exact la o distanță de 400 m, pe direcția nord-vest față de porta decumana.
Intenția beneficiarilor de a construi un imobil la această adresă, a condus în cele din
urmă la efectuarea unei cercetări preventive în perimetrul ce va fi afectat de construcția propusă. Secțiunile efectuate se află la o distanță de aproximativ 70 m spre nordest față de locul unde se presupune că există un edificiu de mari dimensiuni, așa cum
se poate observa pe ortofotoplanul din anul 2005 (Fig. 2).
Sfeșnicul are înălțimea totală de h = 23,5 cm, fiind compus din 2 segmente: trepied și tijă. Trepiedul este decorat cu motive antropomorfe. În partea superioară a acestuia este fixată tija sfeșnicului ce are grosimea de 0,8 cm. Tija, care prezintă motive
vegetale este prevăzută în partea superioară cu un disc ce are diametrul de 1,7 cm și
grosimea de 0,15 cm. Cele două segmente din care este compusă piesa au fost prelucrate separat. Ele au fost turnate plin și îmbinate ulterior. Piesa este foarte bine conservată, în ciuda faptului că unul dintre piciorușele bazei a fost găsit separat în imediata
1

Cătinaș, 2004, p. 97, fig. 1; Bărbulescu, 1994, p. 138, fig. 31.
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Fig. 2. Ortofotoplan 2005.
apropiere a sfeșnicului. Acest aspect a permis restaurarea artefactului. Poate fi remarcat
faptul că fie din cauza perioadei îndelungate de timp în care a stat în sol, fie din alte
cauze – folosirea îndelungată, lovituri mecanice etc. –, unul dintre piciorușe prezintă
o deformare. Poziția acestuia, este puțin diferită față de a celorlalte piciorușe, chiar
și tija este ușor curbată. În lipsa unor analize metalografice, compoziția procentuală
a aliajului din care este confecționat sfeșnicul nu poate fi specificată.
Piciorușele trepiedului, trei la număr, imită forma anatomică a piciorului uman
în poziție flexată. Flexarea genunchiului este sugerată de o nervură curbă incizată pe
fiecare dintre picioarele trepiedului, în locul unde se formează unghiul de sprijin al
acestuia. Baza trepiedului sugerează laba piciorului, însă fără o reprezentare clară a
degetelor.
Cele trei picioare pornesc din orificiul circular central în care este fixată tija
sfeșnicului. Suportul tijei este incizat prin cinci nervuri între locurile de plecare ale
picioarelor trepiedului. Picioarele bazei sunt egale, având lungimea de 3,5 × 5 cm.
De regulă, trepiedul acestor sfeșnice lua forma unor picioare, utilitatea acestuia
fiind de stativ. De cele mai multe ori însă, picioarele trepiedului prezentau un decor
extravagant cu motive zoomorfe (de la gheare de leu2 la gheare de păsări de pradă3).
Acest tip de trepied cu decor simplu care sugerează flexarea genunchiului uman îl întâlnim și la un sfeșnic descoperit la Napoca4, păstrat în Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei. Trunchiul (tija) sfeșnicului este decorat cu un motiv vegetal sugerând,
cel mai probabil, o crenguță înmugurită.
Se ridică problema modului în care putea fi utilizat acest tip de sfeșnic. Discul
din partea superioară a sfeșnicului poate să indice folosirea acestuia ca suport pentru
opaițe. Această supoziție poate fi plauzibilă și prin faptul că s-a constatat lipsa unui cui
2

Babelon, Blanchet, 1895, p. 593-596, nr. 1477–1482.
Bărbulescu, 1994, p. 138.
4
Isac, Roman, 2006, p. 87-88, nr. 299 (S.C.).
3
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sau a unei urme de cui în care se puteau înfige lumânările. Forma și dimensiunea discului este identică cu cea a discului brațelor candelabrum-ului de la Potaissa5, așadar
poate fi propusă o întrebuințare asemănătoare acestuia, un candelabrum pe care erau
așezate lucernele6. Din punctul meu de vedere, nu poate fi exclusă posibilitatea de a
fi existat un al treilea segment (nedescoperit încă, având în vedere faptul că sfeșnicul
a fost descoperit la 0,20 m distanță de martorul nordic). Acesta ar fi fost așezat în vârful tijei și era prevăzut cu brațe pentru suspendarea cu lănțișoare a lucernelor7. Așa
cum descoperim în bibliografia de specialitate, motivul vegetal al tijei este specific
acestui tip de candelabrum-uri romane, prin urmare poate fi propusă și o astfel de utilizare8. În această situație, înălțimea de 23,5 cm a sfeșnicului presupune, la fel ca în
cazul silen-ului de la Potaissa, folosirea unor lanțuri foarte scurte9.
Prin publicarea acestui sfeșnic de bronz se contribuie la conturarea unei imagini
asupra canabae-lor corespunzătoare legiunii V Macedonica, în codițiile unor date arheologice și istorice destul de sumare pentru această zonă.

5

Bărbulescu, 2015, p. 144-147, nr. 84, fig. 217–223.
Bărbulescu, 2015, p. 145.
7
Babelon, Blanchet, 1895, p. 594-595, nr. 1478–1479.
8
Bărbulescu, 2015, p. 146.
9
Bărbulescu, 2015, p. 147.
6
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Fig. 1. Sfeșnic de bronz.
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