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OPAIȚE ROMANE DIN COLECȚIA MUZEULUI JUDEȚEAN
GORJ “ALEXANDRU ȘTEFULESCU” (TÂRGU JIU)
Ștefan V. Georgescu*, Vasile Marinoiu**
* Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța; viorel.stefan.g@gmail.com
** Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu; mvasile48@yahoo.com
Abstract. The collection of the Gorj County Museum “Alexandru Ştefulescu” from Târgu Jiu
also includes a series of 10 Roman lamps, some of them discovered in the proximity of the city,
in well-known Roman age sites such as Bumbeşti-Jiu and Romula. Most of them, however,
come from acquisitions and therefore they do not have mentioned the exact place of discovery.
Among these artefacts we have also firmalampen, with the stamps of well-known potters such
as Fortis and Armeni, a chandelier fragment, but also a lamp discovered in Bumbeşti-Jiu and
coming most likely from a workshop from Tomis (Moesia Inferior). The study of these artefacts
can bring new insights into the economic history of the Dacia Roman province in terms of
trade relations within the province, alongside whit trade relations between the neighboring
provinces, in our case with Moesia Inferior.
Keywords: Roman Dacia, economic history, ceramics, oil lamp, IInd–IIIrd century AD.

În colecția Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu1 se
află și 10 opaițe romane, între care și câteva piese inedite, care vor face obiectul articolului de față. Printre aceste piese de află două lămpi de tipul firmalampen, cu ștampile ale unor meșteri cunoscuți precum Fortis sau Armeni, un fragment de candelabru
– în fapt, un opaiț tubular –, alături de câteva piese lucrate la roată, și de opaițe cu ciocul rotund. Studiul acestor piese poate aduce noi informații în legătură cu istoria economică a provinciei romane Dacia, în ceea ce privește relațiile comerciale din interprovinciale, alături de care pot fi studiate și relațiile comerciale cu provinciile învecinate, așa cum este cazul Moesiei Inferior.

1. Context de descoperire
Piesele noastre provin din descoperiri făcute în apropierea orașului Târgu Jiu,
în situri cunoscute de epocă romană, cum este cel de la Bumbești-Jiu sau Romula, însă
prin atelierele din care acestea provin, aria geografică se lărgește cu Acidava-Enoșești
și, poate, Tomis. Piesa cu nr. cat. 1, provine de la Romula și a fost probabil achiziționată sau a intrat în colecția muzeului în urma unei donații. Cele mai multe piese provin însă de la Bumbești-Jiu, fie din punctul Gară ori Vârtop, sau pur și simplu fără a
fi menționat exact locul în care au fost găsite. Din păcate, nu există informații cu pri1

în continuare MJG.
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vire la contextul exact al descoperiri, în afara informațiilor oferite de bibliografia de
specialitate în ceea ce privește cercetarea arheologică a castrului roman în punctele
Gară și Vârtop, precum și al unei așezări romane aferente menționate în ambele situri2.

2. Descriere. Încadrare Tipologică
2.1. Opaiț tubular-candelabru
Prima piesă, nr. cat. 1 (Fig. 1), corespunde opaițelor de formă tubular-circulară
(tip Bailey II3, Krunić tip XXVI4, Alicu tip XI5, Ivány tip XIX6).
Tradiția acestor opaițe vine în Imperiu din lumea greacă, fie prin intermediul
direct, fie din zona orientală elenizată, unde au fost datate în primele două secole îHr7.
Descoperirile de opaițe încadrate în acest tip se regăsesc deopotrivă atât în provinciile
vestice ale Imperiului cât și în cele estice8, câteva exemple de analogii provin din Pannonia9, Gallia10 și din zona Greciei11, în Attica (datat în a doua jumătate a sec. II – începutul secolului I îHr)12, dar și din zona Orientului grecesc unde decorul și modul de
execuție este mult mai elaborat13. Însă ele sunt cel mai des întâlnite în Pannonia, Moesia
Superior și Dacia14. Cel mai mare număr de opaițe de acest tip, 23 la nivelul anului
200015, au fost descoperite în Dacia, la Ulpia Traiana, Apulum, Gilău, Acidava-Enoșești sau Cristești16, în general mari centre ceramice ale provinciei. La aceste descoperiri
se adaugă și piesa noastră, cu loc de provenință de la Romula. De asemenea, în majoritatea cazurilor, acest tip de lămpi a apărut în contexte sacre, atât la Ulpia Traiana cât
și la Apulum, din cercetări făcute în temple17. Dacia este urmată la numărul de descoperiri de Pannonia18, cu locații precum Aquincum19 și Oszöny20
Piesa noastră este probabil produsul unui atelier provincial-local, înclinăm să
credem că este vorba despre Acidava-Enoșești21, a cărui producție a fost asociat cu
2

Marinoiu, 2004, p. 53- 157.
Bailey, 1980, p. 237.
4
Krunić, 2011, p. 268-270.
5
Alicu, 1994, p. 59-60.
6
Ivány, 1935, p. 288.
7
Egri, 2002, p. 73.
8
Egri, 2002, p. 73.
9
Ivány 1935, p. 288.
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Bailey, 1980, p. 237.
11
Egri, 2002, p. 67.
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Heres, 1969, p. 61.
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Egri, 2002, p. 73.
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Egri, 2002, p. 73- 74.
15
Egri, 2002, p. 74.
16
Alicu, 1977, p. 80-81; Popilian, 1997, p. 17, pl. XLI/4; Egri, 2002, p. 67; Man, 2000, p. 56;
Isac, Roman, 2001, p. 381.
17
Alicu, 1977, p. 80-81; Egri, 2002, p. 67.
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Egri, 2002, p. 74.
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Ivány, 1935, p. 288, nr. cat. 495.
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Ivány, 1935, p. 288, nr. cat. 496.
21
Bunoiu, 2008, p. 105-116.
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acest tip de către Gheorghe POPILIAN22. Mai există posibilitatea ca piesa să fi fost produsă la Acidava-Enoșeși, de unde a ajuns apoi la Romula și de unde mai târziu a intrat
în colecția muzeului județean din Gorj.
Aceste opaițe de tip polilychnis, de mai mari dimensiuni în comparație cu o
lampă obișnuită, erau agățate și astfel răspândeau lumină la o mai mare depărtare, fiind
folosite în general pentru a ilumina clădiri publice sau încăperi de mari dimensiuni în
locuințe23. Fiind vorba de mai multe fitile, ele ofereau mai multă lumină însă consumau
mai mult ulei în raport cu aceași perioadă de timp și astfel era necesară alimentarea
lor periodică24. Ca și tipologie, ele sunt specifice pentru perioada înfloritoare a secolului al II-lea25, iar în Dacia pot fi datate, pe baza descoperirilor, între secolul al II-lea
și începutul secolului al III-lea26.
2.2. Opaițe cu canal deschis - FIRMALAMPEN
Piesele nr. cat. 2-3 sunt opaițe cu canal deschis de tip Loeschcke X27, Iconomu
28
XII , Georgescu IV29, așa numitele opaițe Fimalampen, datorită faptului că aproape
toate poartă numele atelierului sau al meșterului unde au fost confecționate30, fiind una
dintre cele mai răspândite din Imperiul Roman. Acestea au fost produse începând cu
secolul I dHr în oficinele din Italia de Nord31 și circulă în provincii chiar și în secolul
al IV-lea dHr32. Datorită longevității și a ariei de răspândire, lămpile încadrate în acest
tip au reprezentat chintesența comerțului roman, fiind astfel unul dintre bunurile cu
cea mai mare căutare pe piața provincială33.
Prima piesă de acest tip, nr. cat. 2 (Fig. 2), se află într-o stare de conservare
foarte bună. A fost descoperit la Bumbești și poartă ștampila meșterului Armenius,
atelier cu o producție foarte cunoscută la nivelul secolelor II – mijlocul secolului al
III-lea34. Originea acestui producător a dus la nenumărate discuții de-a lungul timpului, astfel că Florin TOPOLEANU aprecia că Armenius este un producător provincial-local, cunoscut prin descoperirile din Dacia și cele două Moesii35. Singurul tipar din
Dacia a fost descoperit în cartierul olarilor de la Romula36, însă în Moesia Inferior,
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Popilian, 1997, p. 17, pl. XLI/4.
Egri, 2002, p. 73.
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Egri, 2002, p. 73.
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Egri, 2002, p. 74.
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Isac, Roman, 2001, p. 381.
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Loeschcke, 1919, p. 239-258
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Iconomu, 1967, p. 14.
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Georgescu 2016, p. 101.
30
Roman, 2006, p. 42.
31
Buchi, 1975, p. XXIX-XXXI .
32
Dora IVÁNYI menționează opaițe datate cu monede de la Licinius și Constantin I (Iványi,
1935, p. 33).
33
Georgescu, 2016, p. 101.
34
Georgescu, 2016, p. 104.
35
Topoleanu, 2012, p. 69; Topoleanu, Croitoru, 2015, p. 112.
36
Popilian, 1996, p. 84.
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opaițe și tipare de opaițe cu o astfel de ștampilă apar la Durostorum-Ferma 437 și prin
urmare existența unui atelier, care producea opaițe cu marca Armenius, la Durostorum este o certitudine. De-a lungul timpului, au fost propuse ca și centre de rezidență
pentru atelier Apulum, Sarmizegetusa, Tomis, Novae, alături de Romula și Durostorum,
și chiar Pannonia. Prin urmare, originea primului atelier este greu de depistat38. Perioada de circulație este cuprinsă între mijlocul secolului II și prima jumătate a secolului al III dHr39. În Dacia, cea mai timpurie descoperite a fost făcută la Apulum-Dealul
furcilor, cu ajutorul monedelor datate în perioada împăraților Traian și Antoninus
Pius40. Tot în aceeași perioadă se datează și descoperirea de la Appiaria, în Moesia
Superior41. La Sarmizegetusa, opaițe cu această ștampilă au fost descoperite în sanctuarul zeilor Aesculap și Hygia și datate spre sfârșitul secolului al II dHr42.
Cea de-a doua piesă, nr. cat. 3 (Fig. 3), care face parte din tipul Loeschcke X,
este un opaiț păstrat fragmentar, care poartă pe bază ștampila meșterului Fortis. Marcă
cunoscută aproape în toată lumea romană, aceasta își are originea în Nordul Italiei, lângă Mutina43, de unde apoi s-a răspândit în provincii atât prin produsele originale cât
mai ales prin copiere44. În Dacia, opaițele cu o astfel de ștampilă sunt foarte cunoscute
în descoperiri45, multe dintre acestea fiind imitații provinciale-locale46, care au circulat
între mijlocul secolului al II-lea și jumătatea celui următor47. Și piesa noastră este produsul unui atelier local provincial și se datează în secolul al II-lea dHr.
2.3. Opaițe cu cioc rotund
Următoarele trei piese (nr. cat. 4, 5 și 6), fac parte din tipul de lămpi caracterizat
prin ciocul rotund, corespunzător în tipologiiile generale la Loeschcke VIII48, Ivány
VII49 și Georgescu III50, fiind foarte răspândit prin variantele sale pe tot teritoriul Imperiului Roman. Piesa nr. cat. 4 (Fig. 4) își are numeroase analogii în descoperirile de pe
malul vestic al Pontului Euxin și mai ales la Tomis, unde, foarte posibil, să se afle și
unul dintre atelierele în care erau produse astfel de lămpi. Pe un singur exemplar descoperit aici figurează și numele meșterului - Amia(s)51. Opaițul de la Bumbești-Jiu a
37

Mușețeanu et alii, 1980, p. 286; Mușețeanu, Elefterescu, 2008, p. 137; Elefterescu, 2014, p.
4-5.
38
Georgescu, 2016, p. 171-172.
39
Alicu, 1994, p. 15; Benea, 2008, p. 311.
40
Băluță, 2003, p. 12.
41
Cicikova, 1973, p. 351.
42
Alicu, 1994, p. 15.
43
Buchi, 1975, p. 65; Topoleanu, 2012, p. 161.
44
Topoleanu, 2010, p. 161-162.
45
Topoleanu, 2010, p. 162-163.
46
În Dacia au fost descoperite două tipare cu FORTIS la Porolissum și Feldioara, ambele datate în secolele II–III (Benea, 2013, p. 332).
47
Topoleanu, 2010, p. 162-164.
48
Loeschcke, 1919, p. 237- 254.
49
Iványi, 1935, p. 13.
50
Georgescu, 2016, p. 81.
51
Iconomu, Bordeianu, 1981, p. 273.
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fost lucrat într-un tipar foarte uzat și are discul decorat cu imaginea unei Nereide călărind un hipocamp, motiv tipic pentru acest atelier52. De altfel, producția atribuită atelierului se remarcă prin preferința pentru motivele marine53. Lampa descoperită la
Bumbești-Jiu, atestă încă o dată relațiile comerciale pe care le avea Dacia cu Moesia
Inferior, în exemplul de față cu Tomisul.
O altă piesă foarte interesantă datorită modului de decorare și aflată în colecțiile muzeului gorjean, este cea cu de nr. cat. 5 (Fig. 5). Ea prezintă un decor specific
opaițelor nord-africane54. Discul poartă reprezentarea zeiței Diana la vânătoare, îmbrăcată în chiton scurt, cu mâna stâna stângă ține arcul, iar cu cea dreaptă scoate săgeata
din tolbă. Motivul este folosit frecvent pentru decorul discul opaițelor în secolele III–
IV dHr55. Până acum, mai cunoaștem doar o singură lampă asemănătoare pe teritoriul
actual al României, însă cu o proveniență necunoscută56. Lampa noastră a fost descoperită la Bumbești-Jiu, în punctul “Gară”. Pe baza analogiilor ea se datează de la sfârșitul secolului II – începutul secolului IV dHr.
Piesa nr. cat. 6 este decorată pe disc cu o rozetă, iar bordura lată prezintă cu un
șir de cercuri dublu incizate (Fig. 6). Rozeta este un element de decor întâlnit în tot
Imperiul. Analogii pentru piesa noastră avem în Dacia la Porolissum și Sucidava, în
acest ultim caz fiind descoperită valva unui tipar. În apropierea Daciei, lămpi relativ
asemănatoare se gasesc la Durostorum57.
2.4. Opaiț roman-bizantin
Piesa nr. cat. 7 (Fig. 7), poate fi încadrată în tipul Iconomu XXX58, acest tip
de piese mai sunt numite și opaițe de tip balcanic59. Originea acestora este însă una
microasiatică, cu o datare care începe odată cu secolul V dHr, fiind amintite în special la Milet și Efes60. Astfel de piese sunt cel mai adesea întâlnite în descoperirile din
Dobrogea61. De la Tomis avem chiar și un tipar62 și prin urmare aici a fost presupusă
existența unui atelier. Este posibil ca și piesa de la Târgu-Jiu să fie produsă tot în atelierul de pe malul pontul stâng și ajunsă aici pe calea comerțului. Pe baza analogiilor,
putem încadra cronologic această piesă pe parcursul secolelor VI–VII dHr.
2.5. Opaițe lucrate la roată
Printre piesele aflate în colecțiile muzeului județean din Târgu Jiu se află și trei
lămpi lucrate la roată. Alături de lămpile lucrate în tipare și lămpile lucrate la roata
olarului, acest tip a reprezentat o necesitate între instrumentele de iluminat folosite în
viața cotidiană a omului antic. Ele reprezentau o alternativă în ceea ce privește prețul
52

Georgescu, 2016, p. 103, 189.
Georgescu, 2016, p. 103, 196.
54
Topoleanu, 2012, p. 100.
55
Topoleanu, 2012, p. 100.
56
Topoleanu, 2012, p. 113-114, nr. 53, pl. VIII/53;
57
Topoleanu, 2012, p. 99.
58
Iconomu, 1967, p. 27.
59
Topoleanu, 2012, p. 193.
60
Topoleanu, 2012, p. 193; Iconomu, 1986, p. 100.
61
Topoleanu, 2012, p. 197.
62
Iconomu, 1976, p. 136-137, fig. 4-5.
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pentru piesele mai scumpe realizate în tipar și sunt relativ des întâlnite în descoperiri,
tehnica de realizare era relativ simplă, însă necesita o mână specializată63. Asemenea
exemplare prezintă în unele cazuri o tehnică deosebită de execuție și decorare, motiv
pentru care puteau concura la preț chiar și cu produsele realizate în tipar64.
Piesa cu nr. cat. 8 (Fig. 8) are un corp tronconic fiind deosebită datorită celor
trei ciocuri. A doua piesă lucrată la roată, nr. cat. 9 (Fig. 9), este o lampă de dimensiuni relativ mici și este foarte asemănătoare lămpilor cu ciocul rotund lucrate în tipar.
Pe baza piesei se mai pot observa urmele lăsate de sfoara care a desprins-o de pe roata
olarului. Cea de-a treia piesă, a acestei categorii, se remarcă prin orificiul de alimentare
foarte mare în centru. Lămpile din această categorie sunt destul de comune în Dacia65,
unde mai mult ca sigur erau produse local.

3. Concluzii
Cele 10 piese aflate în colecția Muzeului Județean din Târgu-Jiu, reprezintă un
eșantion interesant datorită locațiilor de descoperire, al tehnicilor variate de lucru și
al decorului deosebit, care le plasează pe unele dintre ele în sfera unor ateliere precum
Acidava-Enoșești sau a centrului de la Tomis. Câteva dintre acestea au fost produse
local, probabil undeva în zonă, având în vedere faptul că la Bumbești-Jiu-Gară, au
fost documentate și două ateliere de olărie datate pe parcursul secolului al II-lea – începutul celui următor66 și unde cel puțin opaițele lucrate la roată ar fi putut să fie produse.
Legăturile comerciale, care pot fi presupuse între zona Bumbești-Jiu și centrul
roman de la Tomis, sunt foarte importante, însă nu sigure. Până la descoperirea unui
alt element care să le ateste, ele rămân doar o ipoteză de lucru.

63

Roman, 2003, p. 40-41.
Georgescu, 2016, p. 108.
65
Roman, 2000, p. 129-168.
66
Marinoiu, 2004, p. 96-99.
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CATALOG
1. Denumire: opaiț polilychins (Fig. 167).
Stare de conservare: fragment.
Tehnică/Material: pastă fină, omogenă, cu
mică și granule de calcar, culoare cărămizie,
angobă de culoarea roșu-carmin păstrată parțial. Atelier provincial-local – Acidava-Enoșești (?).
Dimensiuni: L 11,57 cm; H 4,47 cm.
Descriere: bazin tubular-circular; cu ciocurile trase din corp; un cerc incizat delimitează
ciocurile de restul corpului; piesa mai păstrează o ansă inelară de care era agățat și prezintă urme de ardere secundară pe ciocuri.
Analogii: Krunić, 2011, p. 270, nr. 415; Alicu, 1994, p. 59-60, 185 nr. 998, fig. 7, pl. 22;
Ivány, 1935, p. 228, pl. LV/7.
Datare: sfârșitul secolului I – secolul III dHr.
Loc de descoperire: Romula-Reșca.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 417.
Bibliografie: inedit.
2. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: foarte bună.
Tehnică/Material: tipar; pasta semifină, omogenă, netezită la suprafață, cu mică și pietricele; culoare cărămiziu deschis. Atelier provincial – Moesia, Dacia (?).
Dimensiuni: L 8,36 cm; D 5,49 cm; H 2,62 cm; Db 3,78 cm.

Fig. 2.
67

Toate fotografiile provin din colecțiile personale ale autorilor.
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Descriere: bazin rotund; ciocul prelung; discul plat, se delimitează de bordură printr-o
nervură, care se prelungește pe cioc, înconjurând orificiul de ardere; bordura este decorată cu trei butoni dispuși simetric, baza rotundă, ușor adâncită și delimitată de două
cercuri, prezintă în centru ștampila în relief, ARMENI; piesa prezintă ușoare urme de
ardere secundară în zona ciocului.
Analogii: Georgescu, 2016, p. 104, 309, pl. 106/787; Topoleanu, Croitoru, 2015, p. 108114, nr. 27; Topoleanu, 2012, p. 81, nr. 25, pl. IV/25; Gherghe, Cojoc, 2011, p. 74-75,
nr. 61-62, pl. 12/61; Baumann, 2009, p. 222-223, nr. 5; Muşeţeanu, Culică, Elefterescu,
1980, p. 288-289, nr. 1-7, fig. 8; Alicu, 1994, p. 14-15; Benea, 1990, p. 158, nr. 40;
Čičikova, 1973, p. 349-350, nr. 1-8, fig. 1-7.
Datare: secolul II dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 26462.
Bibliografie: inedit.
3. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: spart jumătate din partea superioară a bazinului.
Tehnică/Material: tipar; pasta semifină, omogenă, netezită la suprafață, cu mică și pietricele, culoare cărămizie, angobă de culoarea cărămizie închisă păstrată parțial. Atelier provincial – Moesia, Dacia (?).
Dimensiuni: L 8,28 cm; D 5,68 cm; H 2,87 cm; Db 3,18 cm.
Descriere: bazin rotund; ciocul prelung; discul spart, se delimitează de bordură printr-o nervură, care se prelungește pe cioc, înconjurând orificiul de ardere; pe bordură se
mai păstrează doi butoni dispuși simetric, baza rotundă, ușor adâncită, delimitată de
două cercuri, prezintă în centru ștampila în relief, FORTIS.

Fig. 3.
Analogii: Topoleanu, Croitoru, 2015, p. 114-118, nr. 28; Topoleanu, 2012, p. 85-88,
nr. 30-31, 33, pl. V/30,31,33; Baumann, 2009, p. 221, nr. 3, fig. 1/3; Roman, 2006, p.
129, nr. 140-141, pl. 21; Alicu, 1994, p. 22-24, pl. 12-13; Kuzmanov, 1992, p. 35-36,
104-105, nr. 237-241; Muşeţeanu, Culică, Elefterescu, 1980, p. 287, nr. 45-75, fig. 11-
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12; Sapelli, 1979, p. 133-134, nr. 288,292, pl. 32-33; Benea, 1990, p. 161-164, nr. 5473, Fig. 7; Buchi, 1975, p. 17-18, nr. 612, 615, 621, 624, pl. XXX-XXXI.
Datare: secolul II dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu-Vârtop.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 16023.
Bibliografie: Marinoiu. 2004, p. 72, f.1., p. 332, pl. L/3.
4. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: spartă ansa și bazinul sub cioc.
Tehnică/Material: tipar foarte uzat, finisare grosolană; pasta semifină, omogenă, cu
mică, granule de calcar alb și nisip fin; culoare cărămizie, angobă roșie aplicată pe partea superioară păstrată parțial. Atelier provincial – Moesia Inferior – Tomis (?).
Dimensiuni: L 6,85 cm; D 5,68 cm; H 2,90 cm; Dd 3,55 cm; Db 2,47 cm.
Descriere: bazin rotund; ciocul rotund, tras, cu orificiul de ardere intrat parțial în bordură; discul ușor concav, cu orificiul de alimentare spre cioc, prezintă un decor slab
conturat reprezentând o Nereidă călărind un hipocamp; bordură prezintă un decor ilizibil; baza rotundă, plată; ansa nu se mai păstrează; piesa prezintă puternice urme de
arsură pe disc și bordură în zona ciocului.

Fig. 4.
Analogii: Georgescu, 2016, II, p. 77-89, nr. 200-232, pl. 31-35; Rusu-Bolindeț, 2011, p.
275, pl. VI/12; Bucovală, Paşca, 1991, p. 209, M 18/5; Iconomu, Bordeianu, 1981, nr.
5, p. 273, fig. 5; Iconomu, 1967, nr. 488-510, p. 101-104, fig. 125.
Datare: sfârșitul secolului II – secolul III dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu (?).
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 414.
Bibliografie: inedit.
5. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: bună.
Tehnică/Material: tipar; pasta fină, omogenă, netezită la suprafață, cu mică, culoare
cărămiziu-deschis, angobă cărămizie păstrată parțial. Atelier nord-african.
Dimensiuni: L 10,69 cm; D 7,68cm; H 2,80 (4,78) cm; Db 4,58 cm.
Descriere: bazin rotund și plat; ciocul cordiform decorat pe partea inferioară cu o banda de linii incizate; discul ușor concav prezintă un decor în relief al zeiței Diana la vână-
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toare, îmbrăcată în chiton, având în mâna stângă arcul și săgeata în mâna dreaptă; orificiul de ardere se află în spatele personajului; bordura delimitată de disc printr-o nervură în formă de șnur, este ornată cu o cunună de lauri și linie tăiată de o granulă aflate între cioc și disc; baza mărginită de o nervură prezintă o bandă sub forma spicului
de grâu în centrul căreia se află un decor cruciform cu patru cerculețe între braţe; ansa
lamelară cu orificiu este sprijinită pe bazin.

Fig. 5.
Analogii: Topoleanu, 2012, p. 113-114, nr. 53, pl. VIII/53; pl. XXI/53; Bussière, 2000,
p. 358, nr. 3428, pl. 94; Deneauve, 1969, p. 200, nr. 961, pl. 87; Bernhard, 1955, p. 325,
nr. 314, pl. 89.
Datare: sfârșitul secolului II – începutul secolului IV dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu-Gară.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 1958.
Bibliografie: Marinoiu, 2004, p. 72, f.1., p. 332, pl. L/3; Marinoiu, 2006, p. 74, nr. 7.
6. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: spart centrul discului; rulat.
Tehnică/Material: tipar uzat; pasta semifină, omogenă, netezită la suprafață cu granule
de calcar alb și pietricele; culoare cărămizu-deschis, angobă brun aplicată pe partea

Fig. 6.
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superioară, păstrată parțial. Atelier moesic (?).
Dimensiuni: L 8,11 cm; D 5,76 cm; h 2,55cm; H 3,67 cm; Dd 3,47 cm; Db 2,96 cm.
Descriere: bazin rotund, biconvex, cu ciocul în prelungire; discul concav, spart în centru, se mai observă decorul unei rozete; bordură se delimitează de disc prin două nervuri circulare; decorul bordurii este format dintr-un șir de cercuri dublu incizate; ansa
lamelară este sprijinită pe bazin; baza rotundă, plată, este mărginită de o nervură circulară; piesa prezintă urme de ardere secundară pe cioc.
Analogii: Krunić, 2011, p. 204, nr. 322-323; Gherghe, Cojoc, 2011, p. 61-62, nr. 8, pl.
1/8, 43/11; Roman, 2006, p. 100, nr. 57, pl. 8/57.
Datare: secolul III dHr.
Loc de descoperire: proveniență necunoscută.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 416.
Bibliografie: inedit.
7. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: spart vârful ciocului.
Tehnică/Material: tipar uzat; pasta semifină, omogenă, netezită la suprafață cu granule
de calcar alb și pietricele; culoare cărămiziu-deschis, angobă brun, păstrată parțial.
Atelier Moesia Inferior - Tomis (?).
Dimensiuni: L 9,30 cm; D 5,81 cm; h 3,10 cm; H 4,77 cm; Dd 3,37 cm; Db 3,10 cm.
Descriere: bazin oval, cu ciocul în prelungire; discul oval cu orificiul de alimentare în
centru are un decor cu forme geometrice, iar spre cioc prezintă o cruce din brațele căreia pleacă o nervură reliefată ce înconjoară discul; bordură se delimitează de disc printr-o nervură, care se prelungește pe cioc formând un canal cu laturile arcuite; decorul
bordurii este format din linii radiale si două cerculețe dispuse de o parte și de alta spre
cioc; ansa lamelară este sprijinită pe bazin; baza ovală, plată, mărginită de o nervură
circulară din care pornesc pe bazin patru perechi de nervuri duble dispuse simetric spre
cioc și ansă; piesa prezintă urme de ardere secundară pe cioc.

Fig. 7.
Analogii: Topoleanu, 2012, p. 204-206, nr. 122-123, pl. XV/122-123; Diaconescu, 1995,
p. 270, 272, nr. 7, pl, V/1; Băluță, 1994, p. 223, nr. 107, pl. VII/3; Kuzmanov, 1992,
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p. 42, 120, nr. 305; Iconomu, 1976, p. 136-137, fig. 4-5; Iconomu, 1967, p. 140; nr.
725, 726, fig. 163.
Datare: secolele VI–VII dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu, 1933 (?).
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 415.
Bibliografie: inedit.
8. Denumire: opaiț trilychnis.
Stare de conservare: bună.
Tehnică/Material: modelar la roată; pasta semifină, omogenă, poros la suprafață, cu
nisip și pietricele; culoare brun. Atelier provincia-local – Dacia (?).
Dimensiuni: L 7,43 cm; D 6,17 cm; h 2,59cm; H 3,68 cm; Dd 3,95 cm; Db 3,07 cm.
Descriere: bazin rotund, tronconic, trei ciocuri trase; discul concav, mare, cu orificiul
de alimentare în centru; bordură îngustă; ansa lamelară, dispusă asimetric se sprijinită
pe bazin; baza rotundă și plată; piesa prezintă urme de ardere secundară.

Fig. 8.
Analogii: Krunić, 2011, p. 238, nr. 385; Roman, 2006, p. 82, nr. 5, pl. 15/5.
Datare: secolele II–III dHr.
Loc de descoperire: proveniență necunoscută.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 418.
Bibliografie: inedit.
9. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: foarte bună.
Tehnică/Material: la roată; pasta semifină, omogenă, cu mică, granule de calcar alb și
pietricele; culoare cărămizie, angobă roșie aplicată pe partea superioară păstrată parțial. Atelier provincia-local – Dacia (?).
Dimensiuni: L 6,37 cm; D 5,08 cm; h 1,76 cm; H 2,62 cm; Dd 1,62 cm; Db 2,05 cm.
Descriere: bazin rotund, tronconic; ciocul rotund tras, cu orificiul de ardere intrat parțial în bordură; discul mic concav, cu orificiul de alimentare în centru; bordură lată
este mărginită de un cerc concentric imprimat; ansa lamelară se sprijină pe bazin; baza
rotundă și plată pe care se observă urma tăierii cu o sfoară; piesa prezintă urme de
ardere secundară.
Analogii: Roman, 2002, p. 134, nr. 21, fig. 21; Alicu, 1994, p. 63, 186, nr. 1045-1046,
fig. 8/1045, pl. 24/1046 (piese lucrate în tipar).
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Fig. 9.
Datare: secolele II–III dHr.
Loc de descoperire: proveniență necunoscută.
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 833.
Bibliografie: inedit.
10. Denumire: opaiț monolychnis.
Stare de conservare: spart ciocul.
Tehnică/Material: modelar la roată; pasta semifină, omogenă, cu mică, granule de
calcar alb și pietricele; culoare cărămiziu-deschis. Atelier provincia-local – Dacia (?).
Dimensiuni: L 9,23 cm; D 9,07 cm; h 3,35 cm; H 5,48 cm; Dd 3,48 cm; Db 4,43 cm.
Descriere: bazin rotund, tronconic; discul concav; orificiul de alimentare în centru, larg
mărginit de o bordură inelară; bordură îngustă; ansa inelară bifidă, aplicată pe bazin;
baza rotundă și plată; piesa prezintă urme de ardere secundară.

Fig. 10.
Analogii: Roman, 2002, p. 143, nr. 72, fig. 72; Benea, 1990, p. 167, nr. 127.
Datare: secolele III–IV dHr.
Loc de descoperire: Bumbești-Jiu (?).
Loc de păstrare: MJG, nr. inv. 17422.
Bibliografie: inedit.
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