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OPAIŢE CU VOLUTE (TIP LOESCHCKE IV) DESCOPERITE
ÎN ARIA CASTELLUM-ULUI
DE LA BARBOŞI–TIRIGHINA, GALAŢI
Mihaela Denisia Liuşnea*
* Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi; denisialiusnea@yahoo.it

Abstract. Oil lamps constitute the most delicate pottery items discovered in the Roman Period
strata of Bărboşi-Tirighina, Galaţi. The fact that lamps of volute (Loeschcke Type IV) were
common in day-to-day life makes them an excellent aid for accurate dating, thus enabling the
Roman layers to be dated to the 1st – 2nd centuries A.D.
Keywords: Roman Period, Bărboşi-Tirighina, Galaţi, volute oil lamps.

Foarte cunoscut în Peninsula Italică şi în toate provinciile romane, acest tip
de opaiţe au fost produse în număr mare începând cu secolul I dHr, în perioada împăratului Octavian Augustus şi a marcat şi primele decenii ale secolului următor sau
chiar până la sfârşitul acestui secol, după care evoluţia acestora se încheie1.
Originea lor consideră specialiştii, precum José Antonio Ferreira de Almeida2,
se regăseşte în perioada de sfârşit a epocii elenistice. Alţi specialişti, printre care Alberto
BALÍL ILLANA3, consideră chiar că ar fi apărut în atelierele din Asia Mică de unde
vor ajunge apoi în atelierele italice. Cert pare să fie faptul că la modelele romane, din
perioada de început a epocii imperiale, apare bordura care pune în evidenţă modelul
central decorativ în relief.
Este interesant faptul, că plecând de la producţia atelierelor din nordul Peninsulei italice, la Nord de Alpi, şi apoi cele din partea nordică a Africii, apoi la Vindessa4
şi la Trier5, specialiştii au realizat o clasificare şi chiar au stabilit criterii de datare ale
acestora. Este cert faptul că în perioada lui Augustus, astfel de obiecte apar în toată
aria mediteraneană, cea adriatică, putând fi datate până la sfârşitul sec. II dHr, apoi
în cea Pannonică, în Gallia şi în provinciile orientale6. Acestea au fost ulterior imitate
în oficinas atelierele locale7 apărute în zona septentrională a Mării Negre, unde au
1

Žuralev, 2008, p. 223.
Almeida, 1952, p. 40.
3
Balíl, 1982, p. 247.
4
Leibundgut, 1977, M.36, pl. 26.
5
Goethert-Polaschek, 1985, M. 27, pl. 29.
6
Larese, 2003, p. 124-125.
7
Începând cu secolul I dHr se generalizeză atelierele locale (Amare Tafalla, 1988, p. 23).
2
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pătruns prin Mediterană, foarte probabil după dislocarea unei părţi din flota imperială
de la Misenna de către Agrippa şi plasarea ei în această zonă8. Sediul acestei flote a
fost stabilit la Chersonessos, în Crimeia, unde de altfel, s-au descoperit şi opaiţe de
acest tip incluse în categoria Firmalampen şi datate de specialişti în secolul I dHr9.
La începutul Principatului, sec. I îHr, aria Pontică a suferit o puternică influenţă romană, în încercarea lui Augustus de a o transforma în mare nostrum. Una dintre
consecinţele imediate a fost, fără îndoială, o dinamizare a comerţului, facilitată de vechile trasee folosite de greci. Acest fapt este documentat arheologic prin descoperirea de
amfore italiene, obiecte de bronz, terra sigilatta, opaiţe, sticlă, veselă din bronz, dar
şi a sistemelor de producere a peştelui sărat şi marinat, cum sunt cele descoperite în
centre precum Chersonessos10, Pantikapaion, Olbia, Tomis etc.
În această perioadă apar centrele de tranzit, care au în patrimoniu mici vase de
tip cargo. În schimb sunt aduse în zonă produse alimentare de lux: ulei de măsline, vin.
O realitate ce apare în teren şi lasă loc la interpretări încă, este lipsa cu desăvârşire a
unei anumite categorii de opaiţe în centre precum Chersonessos11 şi Pantikapaion.

Fig. 1. Tipologia opaiţelor cu volute după S. Loeschcke12.
Revenind la opaiţele cu volute, la Tomis, de exemplu, au fost descoperite trei
exemplare, într-un depozit de opaiţe (141 opaiţe), din zona intersecţiei Străzii Ştefan
cel Mare cu Bulevardul Tomis13. Acestea au ciocul alungit şi volute, corpul rotund, discul larg, fără ornamente, o toartă lamelară, iar fundul cu o bază circulară. Opaiţele respective sunt din lut ars de culoare galben deschis şi prezintă angobă brună aplicată
numai pe suprafaţă.
Realizate în cea mai mare parte din terracotta, au fost clasificate de specialişti,
care au stabilit grupele principale începând cu morfologia piesei, structura ciocului şi
forma care-l uneşte de corpul lămpii, clasificate de Heinrich DRESSEL14, Tip I15 (IA,
8

Cât priveşte flota romană din timpul lui Augustus, din Marea Neagră, aceasta avea în dotare
şi nave care navigau la un moment dat pe Dunăre şi afluenţi, asigurând protecţia negustorilor
de la Gurile fluviului (Liuşnea, 1999, p. 133-134).
9
Žuralev, 2008, p. 216.
10
Au fost descoperite opaiţe de tip Loeschcke IV (Bailey Tip B) cu datare în perioada domniilor împăraţilor Tiberius–Traian–Hadrian. Pentru Bailey B II a se vedea necropola Canal Bianco
(Veneto-Lombardia; Larese, 2003, p. 124).
11
Vezi Chrzanovski, Zhuralev, 1998.
12
Elaigne, 1993, p. 247.
13
Iconomu, 2012, p. 242, 252, fig. 16 şi 17.
14
Dressel este primul care stabileşte o tipologie, identifică 31 de tipuri de opaiţe italice, dar
variantele, undele greu de diferenţiat face opera acestuia dificil de utilizat. El include lucernele
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IB16/C17 opaiţe cu cioc triunghiular) şi I–IV (opaiţe cu ciocul ovoidal = Loeschcke18,
Baley19) ş.a.
Preferăm clasificarea realizată de Siegfried LOESCHCKE (Fig. 1), întrucât
descoperirile sunt fragmentare şi ne pun în imposibilitatea de a stabili toate detaliile
necesare altor clasificări.

Tabel 1. Corespondenţele tipului de opaiţ cu voltute Loeschcke IV .
Astfel, tipul Loeschcke IV (Tabel 1) a fost datat de autor în perioada târzie a
domniei lui Augustus. Alţi specialişti au plasat începutul producerii acestui tip de
opaiţ cu volute în prima jumătate a secolului I dHr (Henry Beauchamp WALTERS20),
iar al alţii au prelungit utilizarea lui până la sfârşitul sec. I dHr (Jean DENEAUVE21,
Gerald HERES22) sau chiar la începutul secolului al II-lea dHr (IVÁNYI Dóra23,
SZENTLELEKY Tihamér24, Arnold PROVOOST25, Donald Michael BAILEY26).
cu volute în categoria celor republicane. La rândul său, Henry Beauchamp WALTERS (1914)
realizează o clasificare foarte bună, dar lărgeşte numărul de variante şi mai mult decât Dressel.
15
Descoperiri de acest tip suntmai frecvente în Dacia, decât pe linia Dunării.
16
Apărută în timpul împăratului Tiberius.
17
Apărute în timpul împăraţilor Vespasian şi Traian.
18
S. Loeschcke (1919) realizează cea mai completă şi organizată tipologie, folosită şi astăzi, iar
datarea folosind stratigrafia îi aduce un plus foarte apreciat de specialişti.
19
Deşi au mai fost mulţi specialişti care şi-au dorit perfecţionarea clasificării opaiţelor romane,
reţinem numele lui D. M. Bailey, care a realizat un nou catalog al British Museum, stabilind
existenţa unui variat repertoriu de scene decorative, cu corespondenţe în tipologiile stabilite
anterior. De asemenea, cronologia este influenţată de aspectele figurative, astfel că forma volutei de exemplu poate să indice diferenţe temporale clare (Bailey, 1975; Idem, 1980; Idem, 1988).
20
Walters, 1914.
21
Deneauve, 1969.
22
Heres, 1972.
23
Iványi, 1935.
24
Szentleleky, 1969.
25
Provoost, 1976, p. 5-39.
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Forma opaiţelor cu volute este rotundă – discul (corpul) fiind prevăzut cu un
cioc triunghiular sau ovoidal (în ogivă), care este legat de disc prin intermediul unor
volute, de unde şi denumirea.
La modele timpurii, ciocul este mic (tipul Loeschcke I), în timp ce la cele târzii, acesta este mai amplu, iar volutele nu mai sunt chiar tangente pe cercul discului
ci par comprimate între cerc şi disc (tipul Loeschcke IV). În etapa Loeschcke IV timpurie volutele converg spre extremitatea ciocului, în timp ce ulterior, volutele apar
scurtate şi paralele.
În acelaşi timp, dacă la tipurile timpurii ale opaiţelor cu ciocul triunghiular
de exemplu, ornamentaţia discului este foarte bine conturată, la tipurile mai târzii
(Loeschcke IA) aceasta se estompează sau chiar dispare (tipul Loeschcke IB şi IC)27.
Modelată monolitic, lampa poate fi prevăzută sau nu cu o ansă (toartă). Discul
este în general ornamentat, de unde şi denumirea de Bildlampen (lămpi cu imagini),
motivele fiind complexe geometrice, reprezentări variate de scene din reprezentaţiile
de circ – gladiatori divinităţi precum Minerva, motive florale, zoomorfe, scene din viaţa cotidiană28, erotice etc. Ciocul este prevăzut cu un orificium mai mult sau mai puţin
centrat, care poate fi sau nu înconjurat de o mică bordură, rămasă în urma modului în
care s-a realizat orificul pentru fitil (myxus). Unele dintre acestea au şi ştampila meşterului pe fundul lor, intrând în categoria acelor Firmalamp (Lămpi ştampilate).
În spaţiul de la Dunărea de Jos au fost identificate opaiţe cu volute la Dinogeţia,
Măcin29, Noviodunum30, Troesmis, Sacidava, Durostorum şi la Bărboşi, atestând prezenţa romană în, ceea ce specialiştii numesc, romanitatea timpurie. Cum primele prezenţe permanente în zonă au fost cele militare, probabil acesta va fi mediul cel mai
prielnic de răspândire a unui obiect cu o funcţionalitate precisă. Dar răspândirea lor
nu s-a limitat la linia Dunării, astfel că un exemplar a fost descoperit la Apulum31.
În cele ce urmează vom prezenta două fragmente inedite de opaiţe cu volute,
cu ciocul ovoidal, rotunjit (în ogivă), descoperite în cadrul unor periegheze, realizate
cu studenţii Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, specializarea Istorie, în zona
promotoriului Tirighina, cartierul Bărboşi din orașul Galaţi32, şi în împrejurimi, între
anii 2014 şi 2016 (Fig. 2).

26

Bailey, 1980.
Regep-Vlascici, 2006, p. 176.
28
Bailey, 1975; II, 1980; III, 1988.
29
Harţuche, Bounegru, 1984, p. 222, 223, 224, Pl. II.4. Pastă fină gălbuie cu angobă roşiecărămizie. Ciocul triunghiular rotunjit este flancat de volute. Are o toartă perforată în partea
opusă ciocului, aplicată pe discul cu bordura foarte lată. Datare mijlocul secolul I – a doua
jumătate a secolului II dHr când îşi încheie evoluţia.
30
Baumann, 2009, p. 220-221.
31
Băluţă, 1965, tip Ib, p. 280.
32
Situl arheologic Barboşi32 este amplasat pe un promontoriu, la cca 40 m deasupra nivelului
Mării, la 300 m N de gara cu acelaşi nume, pe şoseaua Galaţi–Tecuci sau Galaţi–Brăila, la
1,5 km SV de municipiul Galaţi. Poziţia sa este pe malul stâng al Dunării, în dreptul gurii de
vărsare de astăzi a Siretului în fluviu (Liuşnea, 2008, p. 92 sqq).
27
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Astfel, pe lângă descoperirile menţionate de Silviu SANIE – trei opaiţe cu volute, publicate în 1981, putem adăuga fragmentul publicat în 1992 şi aceste ultime două,
chiar dacă descoperirile sunt fragmentare, păstrându-se partea cu cioc.

Fig. 2. Promotoriul Tirighina Bărboşi, Galaţi.
În 1981, Silviu SANIE a publicat cele trei fragmente provenind de la opaiţe
incluse în categoria “cu volute şi torţi ornamentale laterale” (deşi doar una prezintă
acest element constitutiv), descoperite la Bărboşi, dintre care două le consideră a fi de
tip Loeschke IV.
Primul este “fragmentul din pastă cărămizie cu dimensiunile L=8,4 × l=5,1 cm,
cu discul concav ornat cu rozetă, despărţit de bordura lisă prin două şanţuri circulare
cu două volute deasupra ciocului” (Fig. 3A)33. Autorul admite şi ideea că ar putea fi o
imitaţie.
Cel de-al doilea exemplar (Fig. 3B), tot fragmentar, considerat de descoperitor a
fi apropiat de Loeschke IV, a fost găsit în castellum, într-un nivel de secol II, fiind realizat din pastă cărămizie fină, cu angobă cu luciu metalic. Dimensiunile lucernei sunt:
L max = 7,1 cm, l max = 6,4 cm şi h = 2,65 cm. Discul concav, înconjurat de două
benzi circulare, este ornamentat cu figura unui gladiator, aşa cum indică arma din mâna
dreaptă şi ţinuta34. S-au identificat numeroase opaiţe de acest tip cu reprezentarea unor
gladiatori în nordul Africii, în Cartagina, precum şi în Vindonissa35.
Deasupra ciocului fragmentar se disting două volute, ce continuă şi lateral, pe
pereţii şi fundul bazinului lămpii. Legat de acest fragment, autorul descoperirii aminteşte de produsele atelierului lui Romanensis36, răspândite în multe zone ale Imperiului,
dintre care menţionează Antiochia, Alexandria, nord-vestul Mării Negre, Italia, Africa
33

Sanie, 1981, p. 162, 169, pl. 42/4.
Sanie, 1981, p. 162, pl. 46/5.
35
Deneauve, 1969, nr. 461; Loeschcke, 1919, nr. 127-28; Leibundgut 1977, nr. 440-41.
36
Opaiţe cu ştampilele acestuia, ce vin din Knidos, alături de piese de tradiție elenistică.
34

313

de Nord etc.
Ultimul exemplar, descoperit în castellum, în orizont de secol II, este realizat
din pastă cărămizie, cu angobă roşie-portocalie (Fig. 3C), având dimensiunile L=9,8
× l=7,2 × h=2,7 cm37. Discul opaiţului este concav şi circular, având orificiul de alimentare în centru, iar despărţirea de bordură este realizată prin două cercuri în relief.
S-a păstrat şi una din cele două torţi ornamentale, dispusă lateral, prezentând dublă
curbură. Deasupra ciocului rotunjit38 apar două volute, tangente pe cerc39.

A.

B.

C.
40

Fig. 3. Opaţe cu volute descoperite la Barboşi .
Cel de-al patrulea fragment a fost publicat în 1992, fiind reprezentat de partea superioară a unui opaiţ, lucrat din pastă alb-gălbuie, acoperit cu angobă gălbuie cu
dimensiunile L=7,1 × l=5,2 × h=0,3 cm41. Probabil la indicarea înălţimii piesei s-a
strecurat o greşeală sau doar atât s-a păstrat. Din păcate, nu am putut vedea piesa ca să
ne dăm seama de situaţia exactă.
Discul decorat cu 11 petale, câte se mai păstrează42, este despărţit de bordură
prin două cercuri în relief şi alte două dispuse către gura de alimentare, în timp ce ciocul
este flancat de două volute (Fig. 4). Este considerat de Silviu SANIE şi Şeiva SANIE
ca fiind de tip Loeschcke IV, sau tip X în varianta tipologică gândită de Constantin
ICONOMU43. Datarea a fost stabilită, după D. M. Bailey44, în perioada dintre domniile
lui Tiberiu şi Traian. Practic, autorii descoperirii includ opaiţul în categoria importurilor în spaţiul geto-dac, anterior apariţiei fortificaţiei de tip castellum de la Barboşi37

Sanie, 1981, p. 162.
În mod eronat, în lucrarea lui Silviu SANIE apare informaţia că forma ciocului este triunghiulară (Sanie, 1981, p. 162).
39
Sanie, 1981, p. 162.
40
Sanie, 1981, p. 162.
41
Sanie, Sanie, 1992, p. 90-91, pl. XIII/6.
42
S-a presupus că erau în total în număr de 25.
43
Iconomu, 1967, p. 11-13.
44
Bailey, 1980, p. 157.
38
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Tirighina, Galaţi.
În ceea ce priveşte cele două fragmente inedite pe care le-am amintit, acestea
provin de la două opaiţe cu volute, de tip Loeschke IV (Dressel 11, Bailey IB).

Fig. 4. Fragment de opaiţ cu volute descoperit la Bărboşi45.
Primul dintre ele provine de la un opaiţ din pastă cărămizie, cu angobă roşiecărămizie, cu luciu metalic (Fig. 5) ce acoperă şi partea interioară a ciocului, cu urme de
ardere secundară în zona ciocului şi a orificiului pentru fitil (orificium). Discul, din care
se păstrează doar o mică parte, este unit de cioc prin două volute atrofiate, din care se
mai păstrează doar una întreagă şi o parte din cea de a doua.

Fig. 5. Fragment de opaţ cu volute şi ciocul ovoidal descoperit la Bărboşi.
45

Sanie, Sanie, 1992, p. 92, pl. XIII/6.
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Ciocul fiind păstrat în întregime se poate măsura înălţimea opaiţului care este
de cca. 2,2 cm. Interesant este faptul că ciocul a fost perforat şi finisat după scoaterea
din formă. Finisarea s-a realizat cu ajutorul unui instrument - un cuţitaş, ale cărui urme
se păstrează în pasta piesei, iar finisarea a avut scopul de a reface ciocul deformat la
perforare. Dar această operaţiune nu s-a încheiat cu succes, astfel că ciocul a rămas asimetric şi cu o uşoară umflătură deasupra, iar peretele ciocului a devenit foarte subțire, ceea ce a dus probabil şi la spargerea opaiţului în Antichitate. Posibil, încercarea de
a reface forma iniţială a ciocului a contribuit şi la aplatizarea/atrofierea volutelor.
Chiar dacă tipul Loeschke V este caracterizat de atrofierea volutelor, totuşi nu
putem încadra fragmentul în acest tip, doarece capetele volutelor sunt vizibile, neputând vorbi de doar doi butoni în relief la capetele volutelor. Opaiţul nu pare să fi avut
toartă.
Amănuntele legate de modelarea opaiţului ne face să credem că poate fi o imitaţie sau un produs din ateliere locale, unde producţia nu era însă destul de mare ca să
facă posibilă aruncarea unui obiect cu defecte de fabricaţie. Dimpotrivă, s-a încercat
recuperarea piesei, care a şi fost utilizată practic.
Cel de-al doilea fragment este tot din zona ciocului, doar că acesta este spart pe
lungime. Se păstrează jumătate de cioc ovoidal rotunjit şi un capăt de volută (Fig. 6).

Fig. 6. Fragment de opaţ cu volute şi ciocul ovoidal descoperit la Bărboşi.
Spre deosebire de fragmentul anterior, se păstrează mult mai bine forma tiparului în care a fost executat. Partea de sus a ciocului este netedă, iar forma lui pare
simetrică. Cât priveşte capătul volutei, acesta este mult mai bine scos în relief, iar în
dreptul lui constatăm şi o linie ce coboară în jos pe toată înălţimea ciocului pe care-l
delimitează de bazinul opaiţului.
Dimensiunile acestui opaiţ sunt puţin mai mari decât ale celui anterior, înălţimea care s-a păstrat fiind de 2,7 cm. Acesta nu prezintă urme de ardere secundară.
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Şi acest fragment de opaiţ a fost realizat din pastă cărămizie, dar cu ingrediente care o fac mai puţin fină decât în cazul primului fragment de opaiţ descoperit în
timpul perieghezei, iar angoba s-a aplicat prin scufundare rapidă ceea ce a împiedicat
păstrunderea acesteia şi în interiorul lămpii. Interesant este faptul că acesta pare să fi
fost modelat în forme bivalve şi apoi au fost lipite cele două părţi ale opaiţului, perfect
formând chiar o muchie uşoară dedesubt.
Modul de prelucrare ne facem să presupunem că este un obiect de import, produs într-un atelier în care aceste obiecte se produceau în număr mare.
În concluzie, numărul fragmentelor de opaiţe cu volute şi cioc rotunjit de tip
Loeschke IV se ridică la cinci, toate fiind descoperite în perimetrul promontoriului
Tirighina, Bărboşi, Galaţi, cunoscut prin fortificaţia romană de tip castellum, edificată
mai târziu, cel mai probabil în cursul celei de-a doua jumătăţi sau la sfârşitul secolului
I dHr.
Important punct prin poziţia geografică – gura de vărsare a Bârladului în Antichitate, ce era navigabil, romanii au ajuns în zonă încă din timpul lui Augustus, mai
exact, la începutul Imperiului, când erau produse şi utilizate aceste tipuri de opaiţe
datate de specialişti în perioada cuprinsă între domnia lui Augustus şi cel mai târziu,
cea a lui Traian. Mai mult, fie că aceste opaiţe au pătruns prin intermediul militarilor
din flotă, fie au fost aduse de negustorii romani, la un moment dat, au început să fie
produse în ateliere locale, ceea ce confirmă ideea că romanii au constituit o prezenţă
reală în zonă şi au creat un mediu prielnic dezvoltării domeniilor care susţineau civilizaţia şi implicit modul de viaţă roman.
Pe de altă parte, prezenţa acestor opaiţe încă de la începutul secolului I dHr în
zonă, ne arată cât de dinamic era comerţul în spaţiul roman şi cât de repede de difuzau
modele romane în teritorii aflate doar sub supraveghere militară, necucerite încă.
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