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Abstract: The purpose of this paper is to present the lamps from Noviodunum discovered 
accidentally or during the rescue excavations conducted until 1990 (some of them were published 
together with other finds), as well as the lamps found during the systematic archaeological excavations  
from 1995 to 2008. We analyzed 159 lamps discovered in the archaeological area of Noviodunum 
fortress and we divided them into two big groups, five categories and 21 types. The production of lighting 
objects emerged and diversified in Noviodunum and its surroundings in the 2nd century A.D. and was 
stimulated by the presence of military units and the transit trade on the Danube, which served as a 
genuine “channel” of Roman civilization. Several beautiful lamps dated to the same period were also 
found in the tumular necropolis near Noviodunum. Most lamps from Noviodunum date to the Early 
Roman Period (132 lamps), that is an average of 84%, which we consider a sign of economic fervour in 
the context of rapid Romanization and  urbanization that turned Noviodunum into a flourishing 
municipium by the end of the 2nd century A.D. The remaining 27 lamps (22 of them were made in 
Noviodunum) date to the Roman-Byzantine Period indicating the growth of local production. The small 
number of imported lamps reflects the specific economic situation of the Danubian-Pontic area due to 
limiting trade only with the Eastern Roman Empire. The local lamp production didn’t diversify, but 
increased, mainly due to the army’s requirements, and second due to the daily necessities that determined 
part of the rural farms in the area in the 4th century A.D. to redirect their economy to various crafts, 
including pottery production for the local market.  

Keywords: lucernae, Noviodunum, ceramic types, early Roman lamps, Roman-Byzantine lamps, 
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0.0  În procesul de transformare a statului roman într-un imperiu, contactul cu lumea 

elenistică, clădită pe repetate simbioze culturale, a fost definitoriu pentru evoluţia civilizaţiei 
romane, caracterizată prin procesarea sintezelor acumulate. Dintre numeroasele categorii de 
artefacte preluate de romani din răsăritul Mediteranei, obiectele de iluminat – opaiţele, lămpi 
cu ulei cunoscute cu numele de lucernae1, prin larga lor răspândire în zone geo-istorice dintre 
cele mai diferite, şi prin impactul avut asupra populaţiilor încadrate în vastul imperiu, au 
marcat evoluţia societăţii romane, vreme de aproape un mileniu. 

Prezenţa lămpilor romane cu ulei, a opaiţelor caracteristice societăţii romane, în 
contexte arheologice aflate în curs de cercetare, are o importanţă capitală în desluşirea 
aspectelor legate de activităţile economice, de structurile sociale, de viaţa politică şi de 
importanţa militară a zonei. Ca şi monedele, acestea sunt clasificate în majoritatea provinciilor, 
încadrate pe tipuri2 şi cu centre de producţie cunoscute3 şi reprezintă un mijloc de datare 
eficient, folosit frecvent de arheologi4.  

                                                           
1  Vezi, lucerna = λύχνος, la Smith 1875, în Dictionary of Greck and Roman Antiquities; Popilian 1982, 

548-549; Roman 2006, 286. 

 
PEUCE, S.N. VII,  2009, p. 217 - 310 

2  În 1914, H.B.Walters, studiind lămpile din British Museum, stabilea patru categorii fundamentale, 
care cuprindeau, în funcţie de evoluţia şi forma ciocului, toate tipurile de opaiţe cunoscute, de la 
Augustus până în sec. IV p.Chr.: Opaiţe cu volute (1. cu cioc triunghiular; 2. cu cioc ogival); Opaiţe 
cu cioc rotund (1. cu cioc scurt cordiform; 2. cu cioc unghiular); Opaiţe cu canal deschis (1. fără 
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           0.1  Staţiune a classici-lor şi a unor importante vexilaţii legionare, Noviodunum a jucat 
un rol de excepţie în comerţul de tranzit la Gurile Dunării, înregistrând o impresionantă 
circulaţie a persoanelor şi a bunurilor materiale şi spirituale5.  

În acest context, prezenţa opaiţelor romane la Noviodunum reclamă o tratare aparte, 
ceea ce ne determină să precizăm, de la început, că nu cunoaştem numărul instrumentelor de 
iluminat descoperite aici de-a lungul multor zeci de ani, timp în care cetatea şi zona 
înconjurătoare au fost sistematic agresate. Multe dintre aceste opaiţe au intrat  în colecţii 
particulare, la care deocamdată nu am putut ajunge. De aceea, lucrarea îşi propune să prezinte 
numai opaiţele descoperite fortuit sau prin cercetări arheologice efectuate până în anul 1990, în 
mare parte publicate împreună cu alte categorii de piese arheologice, şi, bineînţeles, piesele  
recuperate în cursul cercetărilor arheologice, efectuate de noi în perioada anilor 1995-2008. 
Lucernele provin din necropolele cetăţii, respectiv din necropola tumulară, timpurie romană, 
situată pe platoul din SSV cetăţii – punctul La movilele dese, şi din necropola romană târzie, 
situată la SE, în punctul Lutărie; din aşezarea civilă aflată în vecinătatea de SE a cetăţii 
romano-bizantine şi din perimetrul acesteia. Cea mai mare parte a lucernelor cuprinse în 
catalogul lucrării se află în colecţiile Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea, aspect 
menţionat la fiecare piesă în parte. 

Până în prezent au fost publicate, de cele mai multe ori fără elmentele tehnice necesare, 
42 exemplare, după cum urmează: Gh. Ştefan – patru întregi, în 19446; Exp. Bujor – un 
exemplar din necropola tumulară, în 19607; Ion şi Al. Barnea, în 1984 – patru opaiţe întregi şi 
cinci fragmentare, provenite din sectorul de N al cetăţii8; Fl.Topoleanu publică în acelaşi an 10 
exemplare, unele din colecţii particulare9. Din necropola tumulară a cetăţii, G. Simion publică, 
în 1984, 11 opaiţe romane timpurii10, şi, în 1995, alte şapte11. Din cercetările arheologice 
efectuate în perioada anilor 1995-2009 au fost recuperate 24 de opaiţe romane întregi şi 70 în 
stare fragmentară12. În afara acestora, există un număr de 72 mici fragmente de opaiţe (tortiţe, 

 
toartă; 2. cu toartă; 3. lămpi creştine; 4. lămpi târzii); Opaiţe cu deschidere largă (exemplare rare). 
În 1919, S. Loeschcke încadra lămpile de la Vindonissa, de la Augustus până în sec. III p.Chr., în 
şapte categorii şi 10 tipuri. O excelentă tipologie este realizată de D. Iványi, în anul 1936, care 
stabileşte trei grupe mari cu 28 de tipuri urmărite cronologic pe teritoriul Pannoniei. În 1969, într-un 
studiu referitor la lămpile din Carthagina, J. Deneauve distinge şapte mari categorii. Pentru  Moesia 
Inferior, C. Iconomu, în 1967 şi apoi în 1986, stabileşte 24 şi respectiv 55 de tipuri, cu numeroase 
variante şi subvariante pentru obiectele romane de iluminat. Gh. Kuzmanov, în 1992, încadrează 
lămpile romane din Bulgaria în 43 de tipuri, cu numeroase variante. 

3   Vezi, în acest sens, câteva din lucrările de bază, în bibliografia de la sfârşitul articolului. 
4   Topoleanu 2000, 231. 
5   Baumann 1996, 243; Baumann 2004, 114-116; Baumann 2008a, 213-227.  
6   Ştefan 1945, 478-479. 
7   Bujor 1960, 538. 
8   Barnea, Barnea 1984, 512, pl. 10. 
9   Topoleanu 1984, pl. 2; 3; 6; 7/ 1-3. 
10    Simion 1984a, pl. 18. 
11   Simion  1994-1995, 143. 
12  Întrucât prezenta lucrare a fost terminată în primăvara anului 2009, 11 din piesele descoperite în 

campania anului 2009 au fost incluse ulterior în catalog, la grupele respective, prin dublarea sau 
triplarea numărului de ordine precedent şi adaugarea unor litere (a; b; c), ex. 107-170a-107b etc.; au 
fost făcute, totodată, corecturile de rigoare în text şi în tabele.  
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segmente de borduri, de  baze), care provin din cercetările întreprinse în ultimii ani, fragmente 
nesemnificative în plan tipologic şi care nu au fost incluse în catalog, dar care rămân 
importante din punct de vedere statistic. Restul pieselor, 18 întregi şi 5 fragmentare, provine 
din achiziţii şi donaţii din perioada anilor 1979-1990, din confiscări ale fostului Inspectorat 
Judeţean de Miliţie în baza Legii patrimoniului nr. 63/1974, şi, împreună cu  cea mai mare 
parte a lucernelor pe care le publicăm în catalog, face parte din colecţiile ceramice ale 
Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea. În paralel cu cercetările arheologice româneşti, o 
expediţie britanică desfăşoară, din anul 2000, cercetări la Noviodunum şi în teritoriu, în cadrul 
proiectului Noviodunum Archelogical Project. În cursul acestor cercetări au fost recoltate 
câteva lucerne întregi şi numeroase fragmente, majoritatea romane timpurii, acestea urmând să 
fie publicate de colegii britanici. 

Lotul de care dispunem în prezent reprezintă obiectul de studiu al aceste lucrări. Acesta 
cuprinde 159 de lucerne, descoperite în zona arheologică a cetăţii13 prin cercetări efectuate de 
instituţii specializate din România, din care 84 de exemplare sunt întregi şi 75 în stare 
fragmentară.  

Studierea acestui lot ne-a permis încadrarea lucernelor de la Noviodunum în două grupe 
mari, alcătuite din cinci categorii cu 21 de tipuri, cunoscute în mare parte  specialiştilor, după 
cum urmează: 

Grupe: A. opaiţe lucrate în tipar sau turnate (tipurile: I–XV; XIX–XXI);  
B. opaiţe lucrate la roată sau modelate cu mâna (tipurile: XVI–XVIII). 

Categorii: 1. opaiţe cu canal deschis (tipurile: I, II, XX, XXI); 2. opaiţe cu volute 
(tipurile: III, IV); 3. opaiţe cu cioc profilat (tipurile: V–X; XIV, XV, XIX ); 4. opaiţe cu toartă 
prelungită unghiular spre bază (tipurile: XI, XII); 5. opaiţe cu disc deschis (tipurile: XIII, XVI, 
XVII, XVIII). 

Tipuri: I – opaiţe ştampilate – Firmalampen; II – opaiţe cu canal pe cioc şi apucători 
laterale; III – opaiţe cu cioc ogival flancat de volute; IV – opaiţe cu cioc rotund flancat de 
volute; V – opaiţe cu punte profilată sau şănţuită pe cioc ogival; VI – opaiţe cu cioc marcat de 
un vrej pe bordură; VII – opaiţe cu ciocul cordiform; VIII – opaiţe cu ciocul rotund;  
IX – opaiţe cu ciocul barat; X – opaiţe cu platformă pe cioc; XI – opaiţe cu cioc trapezoidal şi 
bare transversale pe bordură; XII – opaiţe cu disc mic, toarta prelungită spre bază şi globule pe 
bordură; XIII – lămpi – sfeşnic; XIV – opaiţe nedecorate, cu corp oval şi cioc profilat;  
XV – opaiţe cu disc mic şi cioc – lulea; XVI – opaiţe nedecorate, cu disc deschis (fără  disc); 
XVII – opaiţe în formă de ceşcuţă; XVIII – opaiţe – tăviţă, cu seu sau ceară; XIX – opaiţe cu 
corp alungit şi granule dese pe bordură; XX – imitaţii vest-pontice după lămpi micro-asiatice 
târzii; XXI – imitaţii vest-pontice după lămpi africane târzii. 

Cu unele excepţii, în catalog sunt prezentate tipurile de lămpi în ordine cronologică: 
secolele I-II p.Chr. – tipurile I–VI şi X; secolele II-III p.Chr. – tipurile VII–IX şi XI–XII; 
secolele III-IV p.Chr. – tipurile XIII–XV şi XVII; secolele IV-VII p.Chr. – tipurile XVI, 
XVIII–XXI. Din punct de vedere cantitativ, cele 159 de lămpi sunt repartizate cronologic în 
felul următor: 56 exemplare în secolele I-II p.Chr.; 56, în secolele II-III p.Chr.; 20, în secolele 
III-IV p. Chr.; 27, în secolele IV-VI p.Chr. 

 
13   Conceptul de zonă arheologică are în vedere o suprafaţă de teren cu un mare potenţial arheologic, în 

care s-au făcut sau se fac cercetări arheologice, în cazul de faţă:  cetatea Noviodunum, nucleele de 
locuire din imediata sa vecinătate, sistemul defensiv, alcătuit din valuri de pământ, şi necropolele.  
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CATALOG 
 

Prescurtări tehnice şi abrevieri  întrebuinţate: H – înălţime; Hp. – înălţime păstrată;  
Hc – înălţime corp;  L – lungime; Lp. – lungime păstrată; l – lăţime; lp. – lăţime păstrată;  
D – diametru; db. – diametrul bazei; nr. inv. – număr inventar; 

MIA Tl – Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea; CT (1-10) –  secţiuni Turnul Mare; TA (1-4) – 
secţiuni Turnul A; TC (1-5) –  secţiuni Turnul de Colţ. 
 

A 1.  I.   Firmalampen  (Fig.1-3; Pl. 1; 3-5)  
Tip de origine nord-italică (tip IX şi X Loeschcke; tip IX A Deneauve; tip  
XV–XVII Iványi), specific sec. II şi primei jumătăţi a sec. III p.Chr.; este prezent la 
Noviodunum prin 15 exemplare; 14 cu canal deschis, din care şase întregi. 

 
1. Opaiţ cu bazin rotund şi disc mic concav, perforat central de orificiul de alimentare,marcat 
de un cerc incizat. Bordura lată, poziţionată oblic, este decorată cu motive de S-uri în relief. 
Ciocul alungit prezintă un canal îngust, deschis, încadrat de două volute în relief, cu marginile 
situate pe bordură. Apucătoarea discoidală este supraînălţată şi perforată. Baza ovală, marcată 
de o linie în relief, prezintă  ştampila retrogradă  c٧١٨З = CAIVS. Produs local, vest-pontic. 
     Argilă fină, cafenie, urme de vopsea roşu-maronie pe tot corpul, mai bine păstrată pe 
suprafaţa vizibilă – bordură, disc şi cioc. 
     Dimensiuni: L = 10,1 cm; D = 6,5 cm; Hc = 3,7 cm; db = 3,5 – 3,8 cm 
     Isaccea–Movilele Dese, 1979, passim; nr. inv. 13.020 / MIA Tl. 
     Bibl.: Simion 1984a, 75-96, pl. 18/4. 
     Analogii numai în Dacia, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Cristeşti, Micia, Apulum şi 
Micăsasa14. La Tibiscum, exemplar Firmalampen din a doua jumătate a sec. II – prima 
jumătate a sec. III p.Chr., cu ştampila CAI15. 
      Variantă locală a tipului XI Iconomu – cu ciocul rotund flancat de volute16; tip I b Băluţă – 
cu volute şi cioc în formă de spiră17 – cf. tip II  Iványi; tip V Loeschcke; tip II B Ponsich. 
 
2. Opaiţ cu bazinul rotund; disc plat, adâncit, deschis, cu orificiu de alimentare poziţionat 
central, înconjurat de un brâu în relief continuat spre cioc printr-un canal lung. Bordura 
decorată cu doi butoni dispuşi simetric de o parte şi de cealaltă a ciocului; al treilea buton, 
situat în spate, în loc de apucătoare. Bază ştampilată; ştampila CASSI, bine realizată în pozitiv, 
este înconjurată de două cercuri concentrice.  
      Argilă compactă, bej-gălbuie, vopsea roşu-maronie, cu urme de folosire pe cioc. Produs de 
import18, prima jumătate a sec. II p.Chr. 

 
14   Alicu 1994, 17; Roman 2005, 182-183; 207, cat. nr. 53, fig. 65, 66, pl. 6 – consideră că produsele cu 

marca CAI din Dacia erau produse la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
15   Apud Benea 1990, 158, nr. 42, fig. 6/42. Despre exemplarul de la Cristeşti, vezi discuţia la Gostar 

1961, 193.   
16  Iconomu 1967, 12-13, fig. 23, var. b, mijlocul sec. I – mijlocul sec. II p.Chr. 
17  Băluţă 1965, 280, pl. 1/2, sec. I-II p.Chr. 
18   Lucernele CASSI (LCASSI) sunt de provenienţă nord-italică; vezi, în acest sens şi descoperirile 

pannonice din necropola romană de la Emona, Petru 1972, pl. 100/ 9. În Dacia circulă în sec. II p.Chr. 
– apud Gostar 1961, 30, care publică un număr de 30 de exemplare (p. 158-159). Despre Cassius,  
Tudor 1978, 90, preciza: „…este un producător frecvent întâlnit la Drobeta, Romula, Sucidava, 
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      Dimensiuni: L = 8,8 cm; D = 6 cm; H = 2,6 cm; db. = 3,9 cm. 
      Isaccea, necropola tumulară, 1979-1980, passim; nr. inv. 719 / MIA Tl. 
      Bibl.: Simion 1984a, 87. 
      Tip XVII Vikić-Belančić 197519; tip XXVI Kuzmanov – lămpi cu canal deschis; tip X 
Alicu, Nemeş; tip XII Iconomu; tip X Loeschcke; tip XVII Iványi. 
 
3. Opaiţ cu bazin oval; disc plat, adâncit, deschis, cu orificiul de alimentare plasat uşor spre 
spate, mărginit de un brâu în relief, continuat spre ciocul rotunjit printr-un canal lung, cu o 
mică perforaţie centrală, dispus concentric în jurul orificiului de ardere. Bordura înclinată pe 
bazin este decorată cu un singur buton rectangular, plasat la spate, ca o mică apucătoare. Baza 
rotundă, adâncită şi plată este încadrată de două cercuri concentrice şi ştampilată cu ştampila 
FORTIS – dublu imprimată20. 
      Argilă compactă, micacee, cu fine calcite, portocalie cu urme de vopsea roşie.  
      Dimensiuni: L = 9 cm; D = 5,8 cm; H = 3 cm; db = 3,8 cm. 
      Isaccea–Aşezare civilă, 1976, passim; nr. inv. 1996 / MIA Tl. 
      Bibl.: Topoleanu 1984, 187-205; 189, 7, pl. 2/1; pl. 7/1. 
      Din sec. II şi până spre mijlocul sec. III p.Chr., produsele lui Fortis au circulat în toate 
provinciile romane21. 
      În cazul de faţă, avem de-a face cu un produs local, vest-pontic, variantă cu un singur buton 
pe bordură. Un exemplar similar celui de faţă, cu doi butoni pe bordură, provenit, foarte 
probabil, dintr-o officina occidentală, a fost descoperit în 1979 în necropola tumulară a cetăţii 
(3a), fiind publicat în 1984 de G. Simion22  – (Pl. 4/3a). 
      Tip X Loeschcke; tip XVII Iványi; tip XXVI Kuzmanov; tip XII Iconomu. 

 
Răcari şi Aquae (IDR, II, 119, 153, 169, 291 şi 441)”.  În 1990, D. Benea publică în Dacia 34,  
159-160, trei exemplare de la Tibiscum. În Moesia Inferior, Gh. Ştefan, în 1958, publică un exemplar 
de la Dinogetia în SCIV 9, 61, fig. 6, şi Gostar 1961, 30, aminteşte de un al doilea exemplar de la 
Dinogetia. În timpul cercetărilor efectuate la Troesmis în 1977, în zona termelor romane a fost 
descoperită partea inferioară a unui astfel de exemplar (Opaiţ 1980, 342) – MIA Tulcea, inv. 4.534.  
În 1980, Muşeţeanu, Culică şi Elefterescu publică în Dacia, N.S. 24, 283-289, un număr de 18 
exemplare descoperite la Durostorum, toate din secolul al II-lea p.Chr. (p. 284). 

19  Vikić-Belančić 1975, 82, nr. 501, pl. 32/6, 6a, care publică un exemplar identic, din sec. II, descoperit 
la Osijek în anul 1927. 

20   Marca de olar Fortis este extrem de bine reprezentată în provinciile dunărene, în cursul secolelor II şi 
III p.Chr., şi ne referim în special la Dacia şi la Moesia Inferior. Pentru Dacia, N. Gostar publica în 1961 
– 125 de exemplare, la care D. Benea  adăuga 19 exemplare de la Tibiscum, în 1990, iar în 1994,  
D. Alicu completează lista cu încă 56 de opaiţe descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. În 1980 este 
publicat un lot consistent de lucerne cu ştampila Fortis, respectiv 34 de piese descoperite la Durostorum, 
în sudul Moesiei Inferior, care au circulat de la mijlocul secolului I p.Chr şi până la sfârşitul secolului al 
III-lea p.Chr. – Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 301; 302, 26. Popilian 1996, 84 (apud W.W. 
Harris). În timpul cercetărilor efectuate la Troesmis, în 1977, au fost descoperite mai multe exemplare 
Fortis (Opaiţ 1980, 342) – MIA Tulcea, inv. 807; inv. 25.170. Două piese provin de la Barboşi (Sanie 
1981, 165-166) şi una de la Garvăn (Petolescu 1971, 665, fig. 1/1-2). 

21   Iconomu 1986, 37. Vezi, în acest sens, la Bussière 2000, 279, nr. 807 şi  pl. 163, un exemplar cu 
marca  Fortis descoperit la Timgad, în Algeria. 

22   Simion 1984a, 87 şi pl. 18/5; inv. 13.02. Opaiţul este prezentat la p. 131, fără elemente tehnice, 
autorul estimând caracterul său local; vezi p. 143, fig. 9/f. Pentru apartenenţa nord-italică sau 
pannonică a acestui opaiţ, vezi Petru 1972, pl. 98-99. 
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4. Opaiţ fragmentar; rezervat: ⅔ din întreg. Bazinul păstrează o parte din disc, marcată de un 
brâu în relief cu granule la exterior, şi din bordura îngustă decorată cu doi butoni. Orificiul de 
alimentare este plasat la începutul canalului care uneşte discul cu rostrum. Baza rotundă, uşor 
adâncită, circumscrisă de două cercuri concentrice incizate, prezintă o ştampilă incompletă care 
poate fi citită ١٨ŵ٨= IANVA(rius), cu N + V în ligatură.  
     Argilă compactă, fină, cu particule minuscule de piroxeni şi calcite, cenuşie, cu angobă 
proprie, mai închisă la culoare. Import, posibil din Dacia, de la Apulum23. 
      Dimensiuni: Lp = 8 cm; D = 6 cm; H = 2,5 cm; db. = 4 cm. 
      Isaccea–Movila Popii, necropola tumulară, 1990, m. 7; nr. inv. 43.205 / MIA Tl. 
      Bibl.: Simion 1994-1995, 121-149. 
      Produsele de iluminat cu marca Ianuarius provin din nordul Italiei şi circulă de la mijlocul 
secolului al II-lea p.Chr.24, întâlnindu-se şi în secolul al III-lea. Marca a fost imitată de atelierele 
provinciilor dunărene, distingându-se numeroase variante care diferă mult de ştampila originală.  
      În Moesia Superior întâlnim şi varianta de marcă IANVA(R)25, care este specifică şi 
exemplarului de la Noviodunum. Gostar publică 14 exemplare din Dacia şi o variantă de marcă 
cu N + V + A în ligatură. În Moesia Inferior, numărul lucernelor cu marca Ianuarius este foarte 
mare, fiind depăşit doar de Fortis26. 
      Tip X Loeschcke; tip XII Iványi; tip X Muşeţeanu, var. c cu doi butoni pe bordură. 
 

5. Opaiţ fragmentar; rezervat: ⅓ din întreg. Din bazin se păstrează: un segment de disc cu 
bordura pe care este plasat un buton piramidal; din baza inelară, uşor adâncită şi marcată de un 
cerc incizat, care păstrează trei litere în relief din ştampila ARM(EN). Argilă compactă,  
bej-cafenie, angobă brun-roşcată. Produs local, vest-pontic, probabil din Troesmis27. 
     Dimensiuni: Lp. = 4,8 cm; lp. = 5,4 cm; H = 3 cm. 
     Noviodunum–Turnul Mare 1999 – CT-6, c.4-val; nr. inv. 48.653; inedit / MIA Tl. 
     Opaiţele cu marca Armenius au circulat pe teritoriul Daciei şi în cele două Moesii28. În 
1961, N. Gostar încadra aceste opaiţe printre produsele de factură locală a căror oficină ar fi 
mai probabil de localizat în Dacia29. În 1972, M. Čičikova plasa atelierul la Novae, pe baza a 
şase exemplare provenite din acest sit30. În 1980, pe baza descoperirii unui număr de opt 
exemplare, s-a încercat plasarea acestui atelier la Durostorum31. Noi descoperiri făcute în 

 
23  Vezi, mai jos, nota 27. 
24   Tudor 1978, 91: „Ianuarius are semnătura cea mai încurcată şi opaiţe neîngrijite”. 
25   Vikić-Belančić 1975, pl. 3/12-14. 
26  Gostar 1961, 165-166, nr. 274, 275. Cele mai numeroase exemplare cu acest gen de marcă, la Durostorum 

– vezi, Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 302, care susţin că ligaturile nu sunt identice celor din Dacia. 
Aceste imitaţii locale circulă de la sfârşitul sec. II până la sfârşitul sec. III p.Chr. (Iconomu 1986, 38). Două 
exemplare Ianuarius au fost descoperite la Barboşi (Sanie 1981, 166, nr. 35-36, pl. 43/4, 11). 

27  După Opaiţ 1980, 333; 242; 348, argila bej-cafenie este specifică atelierelor ceramice de la Troesmis. 
28  Opaiţele cu marca Armenius au circulat pe o arie restrânsă.  Nu se cunoaşte încă localitatea în care se  

afla officina lui Armenius. 
29  Gostar 1961, 197. Autorul are în vedere, însă, lămpile de la Apulum, care sunt confecţionate din argilă 

cenuşie şi acoperite de o angobă mai închisă la culoare. Tudor 1978, 50, menţionează prezenţa acestor 
lămpi la Romula, Orlea, Aquae, Slăveni şi Sucidava. 

30  Čičikova 1974, 164; vezi şi Čičikova 1987, 152-172, unde se reia aceeaşi temă. 
31  Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 285-286. 
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siturile celor două Moesii – la Barboşi, Arrubium, Troesmis32, Tomis, Viminacium şi Ravna, au 
ridicat numărul opaiţelor Armenius  la cifra de 27 de exemplare, ceea ce, în deceniul nouă al 
secolului al XX-lea, îndreptăţea ipoteza localizării atelierului lui Armenius în sudul Dunării33. 
Într-o lucrare din 1996, referitoare la lămpile romane cu marca Armenius, Gh. Popilian 
menţionează un număr de 40 de exemplare descoperite în Dacia, din care: 30 pe teritoriul 
Olteniei, două în Banat şi opt în teritoriul intracarpatic34. Fără a localiza officina, autorul îl 
considera pe Armenius un probabil peregrin sau libert de origine orientală, care şi-a desfăşurat 
activitatea din a doua jumătate a sec. II până în primele decenii ale sec. III p.Chr.35, cu sucursale 
în marile centre din Dacia şi Moesia, ipoteză care, cel puţin până în prezent, pare corectă. 
     Tip X Loeschcke; tip X Muşeţeanu, var. c cu doi butoni pe bordură.   
 

6. Exemplar Firmalampen, cu trei butoni pe bordură şi cu ştampila LVPATI pe baza plată, 
marcată de două cercuri concentrice în relief. A fost realizat dintr-o argilă fină, compactă, de 
culoare bej, fiind acoperit cu o angobă brun-roşcată, cu slabă aderenţă. Opaiţul, intrat într-o 
colecţie particulară în anul 1980, provine din necropola tumulară a cetăţii Noviodunum. Produs 
de import. A fost publicat în 1984 de Fl. Topoleanu36. 
      Dimensiuni: L = 8,9 cm; D = 6 cm; H = 3,1 cm. 
      Lămpile cu marca Lupati au fost produse într-o officina nord-italică, având o mare 
răspândire în Occidentul roman, pe tot parcursul secolului al II-lea p.Chr.37. Sunt rar întâlnite 
pe teritoriul Moesiei Inferior: în S, la Sacidava şi Durostorum38, şi la Noviodunum, în N, în 
total trei exemplare. 
 

7. Opaiţ Firmalampen  descoperit la Noviodunum, cu ştampila OCTAVI  pe o bază înconjurată 
de trei cercuri concentrice. Opaiţul este decorat cu trei butoni pe bordură şi cu o mască tragică 
cu barbă, în relief, pe mijlocul discului, între două orificii de alimentare. Produs de import. 
      A fost publicat în 1945 de Gh. Ştefan39. 
      Dimensiuni: L = 10 cm; D. disc = 4,6 cm; db. = 4 cm. 
      Produsele lui Octavius provin, probabil, dintr-un atelier nord-italic, care a funcţionat în 
secolele I-III p.Chr.40, fiind atestate în provincii de la sfârşitul secolului I până la mijlocul 
secolului următor41. Sunt bine reprezentate, atât la Dunărea de Jos42, cât şi în Dacia43. 
      Tip X Loeschcke; tip XVII Iványi; tip X Benea, cu canal deschis. 

 
32  La Troesmis în 1977, în zona termelor romane a fost descoperit un exemplar asemănător celui de la 

Noviodunum (Opaiţ 1980, 342) – MIA Tulcea, inv. 25.173. 
33  Alicu 1994, 39;  Popilian 1996, 81. 
34   Popilian 1996, 84. 
35   Idee împărtăşită de Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 286. 
36   Topoleanu 1984, 189, pl. 3/4; 6/5; 8/3. 
37  Loeschcke 1919, 297; Gostar 1961, 184; Petru 1972, pl. 66, 906/ 9;  Iconomu 1986, 39; Alicu 1994, 39. 
38   Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 303. 
39   Ştefan 1945, 478-479, nr. 4, fig. 7/1. Un exemplar asemănător celui de la Noviodunum provine de la 

Troesmis (Opaiţ 1980, 342) – MIA Tulcea, inv. 25.172. 
40   Iconomu 1986, 39. 
41  Gostar 1961, 185; 192; Tudor 1978, 91 (Romula, Drobeta, Răcari). Piesă asemănătoare în Pannonia, 

la Emona – cf. Petru 1972, pl. 84, 58/ 21. Iconomu impinge circulaţia acestor produse până în sec. III 
p.Chr. (Iconomu 1986, 39).  

42   La Durostorum – 19 exemplare, vezi, Muşeţeanu, Culică, Elefterescu  1980, 283-289. 
43   Gostar 1961, 20: 27 exemplare; Benea 1990, 149: 2 exemplare. 
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8. Opaiţ fragmentar; rezervat: ½ din întreg – fragment din peretele bazinului şi partea 
superioară a lămpii de formă rotundă, cu bordura îngustă, puternic înclinată, decorată cu doi 
butoni piramidali. Discul mare, rotund şi adâncit, înconjurat de un brâu circular în relief, este 
decorat în centru cu o mască de negru, realizată în tipar, flancată de două orificii de alimentare. 
În dreptul rostrum-ului, care lipseşte, discul este perforat de un micuţ orificiu de ventilaţie. 
Import. 
       Argilă densă, fină, cărămizie, angobă la culoare. 
       Dimensiuni: Lp. = 6,4 cm; Hp. = 2,5 cm; D = 6 cm. 
       Noviodunum–aşezarea civilă 1996, S-1, c.15, Loc.5; nr. inv. 9.694; inedit / MIA Tl. 
       Tipul de Firmalampen cu canal închis şi cu mască de negru pe disc face parte din 
categoria lămpilor romane timpurii, fiind întâlnit în epoca flaviană, în a II-a jumătate a 
secolului I p.Chr.44.           
       Tip IX Loeschcke (anii 75-100 p.Chr., Vindonissa); tip XV Iványi (perioada Vespasian – 
Traian); tip IX Deneuve (sfârşitul sec. I p.Chr., Cartagina); tip XXV Kuzmanov, var. 1; tip IX 
Muşeţeanu, Culică, Elefterescu (nr. 121, 128, Durostorum). 
 
9. Opaiţ fragmentar; rezervat: ½ din partea superioară – fragment din bordura îngustă, înclinată 
şi rotunjită pe peretele bazinului, şi din discul mare, rotund, puternic adâncit, înconjurat de un 
brâu circular în relief. Disc decorat central cu o mască de comediant, realizată în tipar, flancată 
de două orificii de alimentare (păstrat cel din dreapta). Produs sud-moesic. 
       Argilă densă cu fine particule minerale, culoare bej, vopsea roşu-portocalie. 
       Dimensiuni: Lp. = 4,6 cm; lp. =4,5 cm; hp. = 1,9 cm. 
       Noviodunum–Turnul de Colţ 2006, TC-4, c.2, -2,25 m; nr. inv. 48.654; inedit / MIA Tl. 

              Exemplare identice aflate în colecţiile MIA Tulcea, provin de la Arrubium; fragmente 
decorate cu mască de comediant au fost descoperite în sud, la Novae şi la Durostorum45 . 

 
10.  Fragment opaiţ; rezervat o parte din bazinul bitronconic. Buton crestat longitudinal, pe 
bordură; disc mult adâncit. 
       Argilă densă, cu fine particule minerale, culoare bej-cafenie, vopsea roşu-maronie, dispusă 
neuniform. Produs vest-pontic, posibil Troesmis. 
       Dimensiuni: lp. =5,2 cm; hp. = 2,8 cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare 2006, CT-7, c.1, -2,25 m; inedit; fără nr. inv. / MIA Tl. 
 
11. Fragment opaiţ; rezervat cca. ½ din bordura aproape orizontală; buton rectangular pe 
bordură; disc mult adâncit, mărginit de un inel îngust, circular, în relief. 
       Argilă densă, aspră, cu fine particule de oxizi de fier, culoare bej, vopsea maronie, dispusă 
neuniform. Produs vest-pontic. 
       Dimensiuni: D = 6,4 cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare 2001, CT-6, c.1; inedit; fără nr. inv. / MIA Tl. 

 
44   Petru 1972, pl. 98/ 6, publică un exemplar asemănător, marca Fortis. Pentru astfel de exemplare, vezi 

Vikić-Belančić 1975, 73, pl. 29. 
45  Kuzmanov 1992, 37, nr. 269-270, Novae, sec. I-II p.Chr.; Muşeţeanu, Culică, Elefterescu  1980, 279, 

fig. 14/96; 15/108. 
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12.  Fragment opaiţ; rezervat un segment din partea superioară: disc mare, uşor adâncit, cu 
orificiu de alimentare mare, situat pe centru, mărginit de un inel gros, în relief; bordură lată, 
înclinată şi rotunjită la margine, decorată cu buton rectangular crestat pe lungime. 
       Argilă densă, cu fine particule minerale, culoare bej-cărămizie, vopsea roşie.  
Produs sud-moesic, posibil Durostorum46. 
       Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp. = 4,5cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare 1999, CT-1, c. 3; inedit; fără nr. inv. / MIA Tl. 
 

13. Fragment opaiţ; rezervat un segment din partea inferioară a bazinului; baza dreaptă, 
mărginită de un inel gros, în relief, flancat de două cercuri incizate. 
       Argilă densă, fină, caolinoasă, culoare bej-rozie, vopsea portocalie, cu dungi maronii. 
Produs sud-moesic. 
       Dimensiuni: Lp. = 2,6 cm; lp. = 4,4 cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare – extramuros 1997, CT-1, c.1; inedit; fără nr. inv. / MIA Tl. 
 

13a. Fragment opaiţ; rezervat un segment din partea inferioară a bazinului, cu pereţii 
deterioraţi; baza adâncită, marcată de două inele în relief; în interior ştampila SEXTI47. 
       Argilă  densă, roz-gălbuie, cu mică şi fine particule minerale. Posibil produs sud-moesic. 
      Dimensiuni: Hp. = 2 cm; lp.= 4,5 cm; db.= 4cm. 
Noviodunum–Turnul Mare 2009, CT-4, c. 2; nivelare pe niv. 4; inedit; fără nr. inv. / MIA Tl. 
 

II.  Opaiţe cu canal pe cioc şi apucători laterale  (Fig. 3; Pl. 5) 
      Acest tip, derivat din lămpile romane republicane de tip Dressel 348, reprezintă un 

produs italic din secolul I p.Chr., care continuă să fie produs şi în sec. II  p.Chr. Un 
singur exemplar a fost descoperit la Noviodunum. 

 

14.  Opaiţ cu bazinul mic, rotund, şi canal pe cioc; disc concav, spart; bordura (margo) lată, 
decorată în negativ cu două brâuri: unul cu cerculeţe, altul cu acolade. Toarta laterală, în formă 
de acoladă, în relief. Cioc scurt şi gros, rotunjit; baza inelară şi plată. 
      Argilă fină, nisipoasă, bej-cărămizie, angobă la culoare; urme de vopsea roşu-maronie pe 
suprafaţa vizibilă. Produs local, vest-pontic. 
      Dimensiuni: L = 5,7 cm; D = 4 cm; H = 1,9 cm; db. = 2,2 cm. 
      Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, passim; nr. inv. 48.647; inedit / MIA Tl. 
      Lampa cu apucători laterale şi canal pe cioc este rar întâlnită la Dunărea de Jos49. În nordul 
Dobrogei se cunosc două exemplare: unul descoperit la Măcin, anticul Arrubium, decorat cu 

 
46   Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, fig. 14/ 95. 
47   Lămpile cu marca SEXTI se întâlnesc în majoritatea provinciilor romane, în prima jumătate a  

sec. II p.Chr. (Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 304). Gostar publica în 1961, p. 169-170, 12 
exemplare descoperite în Dacia, la: Apulum, Potaissa, Cristeşti, Dierna, Romula, Sucidava. În Moesia 
Inferior, astfel de exemplare provin de la Durostorum (Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 298,  
fig. 16/116 a+b) şi Novae (Čičikova 1974, 157, nr. 225; Kuzmanov 1992, 35 – tip XXVI ). 

48   Bussière 2000, 64; cf. Menzel 1969, 22, nr. 67, 68, fig. 19; Hayes 1980, 179, nr. 210-212. 
49  Opaiţul descoperit la Noviodunum pare să fi fost executat într-un atelier local, în mod sigur 

provincial, din sec. II p.Chr. Tipul de lampă mică, cu urechi – volute degenerate şi canal pe cioc, 
întâlnit în NV Africii la Tebessa, în Algeria, este datat de Bussière în perioada cuprinsă între sfârşitul 
domniei lui Claudius şi domnia lui Traian – cf. tip C II Bussière 2000, 274-275, nr. 713, produs local 
cu marca GABINIA.  
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ove pe bordură50, cel de-al doilea, în castellum-ul de la Barboşi51. Un produs de import de la 
sfârşitul secolului I – începutul secolului al II-lea p.Chr., provine din Tomis52. 
        Tip V Loeschcke53; tip V – G Deneauve54 ; tip XIII Iconomu = tip III Iconomu, var. I55 –   
tip de lampă asemănător exemplarului de la Noviodunum.  
      

A 2.  III.  Opaiţe cu cioc ogival flancat de volute duble56 (Fig. 4; Pl. 6) 
 Tip caracteristic perioadei de început a Principatului (sec. I – începutul sec. II 
p.Chr.), este prezent la Noviodunum cu şase exemplare, din care cinci întregi. 

 
15. Opaiţ rotund cu bazinul aplatizat, prelungit direct şi organic spre rostrum, a cărui formă 
ogivală este relaţionată de cele două mari volute în relief, aşezate simetric cu capetele pe 
bordură, şi despărţite de un decor în formă de săgeată incizată, care îl leagă de disc. Discul 
mare, rotund şi concav, marcat de trei cercuri concentrice în relief, este decorat în centru cu ara 
(= altar), flancată în dreapta de o patera (= ceaşcă pentru libaţii) stilizată şi în stânga de o 
oinochoe (= ulcior de vin cu gura trilobată). Orificiul de alimentare, micuţ, este dispus 
marginal, în dreptul ciocului. Toarta discoidală, perforată, este supraînălţată şi şănţuită median. 
Baza plată, uşor adâncită este ştampilată cu  planta pedis.  
      Argilă fină, densă, bej, vopsea roşu-brună aşezată neuniform. Import occidental. 
      Dimensiuni: Lp. = 12 cm; D = 7 cm; H = 2,5 cm; db. = 3,5 cm. 
      Noviodunum–Aşezarea civilă 1995, S-I, c. 14, Gr. 11; nr. inv. 44.553; inedit / MIA Tl. 
      Tip IV Loeschcke; tip V A şi C Deneauve; tip II Iványi; tip II B Ponsich; tip XVIII 
Kuzmanov; tip I b Băluţă, opaiţ cu ciocul în formă de spiră (mijlocul sec. I – mijlocul  
sec. II p.Chr.)57; tip XI  Iconomu, var. 1 (sec. I p.Chr.)58; tip III c Bussière59. 
 
16. Opaiţ rotund cu bazinul aplatizat, asemănător cu nr. 15, cu discul identic acestuia, dar de 
dimensiuni mai reduse: L = 9,8 cm; D = 6cm; H = 2,2 cm; db.= 3,5 cm. 
     Argilă fină, densă, roz-gălbuie, vopsea roşie cu aderenţă slabă. Produs sud-moesic, foarte 
probabil al atelierelor nicopolitane, Butovo sau Pavlikeni, unde planta pedis, ca motiv 
decorativ, reprezintă principala caracteristică a ceramicii ştampilate60.     
      Isaccea, necropola tumulară, 1985, passim; nr. inv. 38.552; inedit / MIA Tl. 

 
50   Harţuche, Anastasiu  1976, 245, nr. 506 (sec. III p.Chr. ?). 
51   Sanie 1981, 162, pl. 42/6. 
52   Iconomu 1967, 15, fig. 27, nr. 191. 
53   Loeschcke 1919, 228 şi urm. 
54   Deneauve 1969, nr. 272-277. 
55   Iconomu 1986, 19. 
56   Bussière 2000, 72-73. 
57   Băluţă 1965, 280, pl. 1/2. 
58   Iconomu 1967, 12. Variantă provincială, vest-pontică, a lucernelor cu cioc triunghiular şi volute – tip 

VI Iconomu 1986, 21. 
59   Bussière 2000, 264, nr. 370, pl. 37; exemplar asemănător descoperit în Algeria, la Tipasa, în 

necropola de la Porte de Césarée. 
57  Cf. Sultov 1985, 50-51; 62-63; Rusu-Bolindeţ 2007, 233-234.      
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     Tip IV Loeschcke; tip II Iványi; tip II B Ponsich; tip III c Bussière; tip XVIII Kuzmanov; 
tip I b Băluţă, opaiţ cu ciocul în formă de spiră (mijlocul sec. I – mijlocul sec. II p.Chr.)61;  
tip XI  Iconomu, var.1 (sec. I p.Chr.)62. 
 
17. Opaiţ cu bazinul mare, rotund şi disc concav marcat de un brâu circular în relief înconjurat 
de un şanţ care delimitează bordura şi continuă pe rostrum, delimitând şi cele două volute 
caracteristice. Discul este decorat cu doi delfini stilizaţi şi afrontaţi unei crux commissa, cruce 
în forma literei T din perioada paleocreştină63. Baza mare, rotundă şi plată, uşor profilată, este 
marcată cu o liniuţă incizată; toartă discoidală, perforată, şănţuită median; ciocul spart. Produs 
de import. 
      Argilă fină, densă, bej cu nuanţe de roz, vopsea brun-cafenie dispusă neuniform.  
      Dimensiuni: Lp. = 13 cm; D = 7,5 cm; H = 2,6 cm; db. = 3,9 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2000, CT-3, c. 4, val; nr. inv. 43.274 / MIA Tl. 
      Bibl.: Baumann, 2003, 48-6064. 
      Tip IV Loeschcke; tip II Iványi; tip II Benea65; tip XVIII Kuzmanov66. 
 
18. Opaiţ rotund cu bazinul aplatizat; semiove pe bordură; disc concav decorat cu dungi radiale 
în relief, orientate spre un registru central, alcătuit din trei cercuri concentrice în relief, perforat 
de orificiul de alimentare. Bază plată cu  planta pedis, estampată pe centru. 
       Argilă fină, bej cu nuanţe de roz, vopsea maronie cu aderenţă slabă. Import, sec. I p.Chr.  
       Dimensiuni: L = 12 cm; D = 7 cm; H = 2,5 cm; db. = 3,3 cm. 
       Isaccea, necropola tumulară 1979, passim; nr. inv. 13.015 / MIA Tl. 
       Bibl.: Simion 1984a, 87 şi pl. 18/167.  
        Tip II Iványi; tip XI Iconomu, var. 1.  
 
19. Fragment; rezervat: cioc ogival flancat de volute cu un segment din bordura alcătuită dintr-un 
registru de trei cercuri concentrice în relief, şi din discul concav. 
      Argilă compactă, cafenie, vernis brun-roşcat cu luciu metalic. Import, sec. I-II p.Chr. 
      Dimensiuni: Lp. = 4 cm; lp. = 5,2 cm; hp. = 2 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-9, c. 5, val; nr. inv. 45.262 / MIA Tl. 
 

 
61   Băluţă 1965, 280, pl. 1/2. 
62   Iconomu 1967, 12. 
63   Piesa, conform interpretării noastre, prezintă o mare valoare pentru istoria creştinismului primitiv. A 

fost publicată în anii 2003 şi 2004. Tip B III-2 Bussière 2000, pl. 37, nr. 359-370 (Tiberius – Traian). 
Decor asemănător pe un exemplar fără ansă, tip Loeschcke I C, din perioada Flavio- Traianee, aflat în 
Muzeul Tebassa din Algeria, interpretat de Bussière, 2000, tip B-I, var. 3a, p. 252, nr. 75, pl. 19: 
cornuri ale abundenţei pe o bază ornată cu un cap de caprină. 

64   Vezi şi Baumann 2003, 169-183; Baumann 2005, 35-36. 
65  Benea 1990, 141. Autorul evidenţiază faptul, că aceste lămpi au început să circule de la începutul 

secolului I p.Chr. Cele trei fragmente de la Tibiscum sunt datate de Benea în sec. II p.Chr. 
66   Kuzmanov 1992, 19, nr. 65, Riahovo, Rusensko – Bulgaria (sec. I-II p.Chr.). 
67   Autorul încadrează lampa în tip X Iconomu, trimiţându-ne greşit la fig. 18, corespunzătoare tipului 

IX. Este evident că avem de-a face cu o piesă a cărei rostrum ogival este flancat de volute aşezate 
simetric la marginea bordurii, despărţite de un decor în formă de săgeată incizată. 
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20. Fragment; rezervat: ciocul ogival şi o parte din cele două volute simetrice despărţite de 
decorul în formă de săgeată incizată.  
      Argilă densă, fină, bej-cărămizie, vernis la culoare cu luciu metalic. Import, sec. I-II p.Chr. 
Dimensiuni: Lp. =  5 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2007, extra-muros, CT-7, c.4, -5,40 m; fără nr. inv.; inedit / 
MIA Tl. 
 

IV.  Opaiţe cu cioc rotund flancat de volute (Fig. 4; Pl. 6) 
Tip specific primelor două secole ale erei noastre; nouă exemplare la Noviodunum, 
din care două întregi. Tip IV Loeschcke, var. II (sec. I – II p.Chr. ); tip II Iványi68; 
tip II B-I Ponsich; tip XI Iconomu, varianta A, cu discul larg ornamentat cu 
animal69 = tip VII70 ; tip XVIII  Kuzmanov71; tip D VIII 1-3 Bussière72.     

 
21.  Opaiţ cu bazin rotund; discul mare, concav, încadrat de trei cercuri concentrice, în 
alternanţă, pozitiv cu negativ, acoperă aproape întreaga suprafaţă superioară a rezervorului, 
lăsând în exterior o bordură (= margo) îngustă şi plată. Discul este decorat pe mijloc cu un 
bovideu în relief, sub care, spre rostrum-ul flancat de două volute, este plasat orificiul de 
alimentare; suprafaţa subţire a discului a fost spartă din vechime, ca, de altfel, şi tortiţa inelară. 
Baza plată este profilată şi marcată de un cerc concentric.  
       Argilă fină, roşu-portocalie, vopsea asemănătoare cu irizaţii metalice brune spre toartă. 
Import, foarte probabil, din Pannonia73.  
       Dimensiuni: L = 10,5 cm; D = 6,6 cm; H = 2,4 cm; db. = 3,7 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare, extra-muros, 2007, CT-10, c. 4, -5,30 m, la baza fossa-ei; nr. 
inv. 48.648; inedit. / MIA Tl. 
        Exemplarul îşi găseşte bune analogii în Gallia, la Nemeticum (Arras)74, şi în Crimeea, la 
Ust’Al’ma75, unde este datat în secolul I – prima jumătate a secolului al II-lea p.Chr.  
 
22.   Opaiţ cu bazinul mare, rotund şi aplatizat. Discul mare, concav, mult adâncit, este decorat 
cu două brâuri concentrice, uşor reliefate, şi cu linii în relief, plasate radial între ele. Brâul care 
mărgineşte bordura îngustă este deschis spre rostrum (spart din vechime) într-un canal îngust. 
Baza este plată şi uşor profilată.  
      Argilă fină, densă, maronie, vopsea la culoare pe disc şi bordură. Import. 
      Dimensiuni: Lp. = 7,4 cm; D = 6,8 cm; H = 2,5 cm; db. = 3,5 cm. 
      Isaccea, passim; nr. inv. 9.696; inedit. / MIA Tl. 
      Lampă de tradiţie elenistică, întâlnită în secolul I p.Chr. şi în primele decenii ale sec. II 
p.Chr.76. Tip I Iványi, var. A; tip XI  Iconomu  1967, var. A. 

 
68   Iványi 1936, 9-10, pl. 15-16. 
69   Iconomu 1967, 13, fig. 22 (sec. I p.Chr.). 
70   Iconomu 1986, 23-27. 
71   Kuzmanov 1992, 19, nr. 63/ M 707 – cu Athena Promachos pe disc; datat la Apolonia cu monedă, în 

sec. II. 
72   Bussière 2000, 28-29, fig. 9; 102/ D VIII (a doua jumătate a sec. I – a doua jumătate a sec. II p.Chr.).  
73  Un exemplar identic, dar fără tortiţă, din sec. I p.Chr., a fost descoperit în mormântul 551 de la 

Emona – vezi Petru 1972, pl. 37, 551/3. 
74   Arras-Nemeticum 1986, 82, nr. 117. 
75   Puzdrovski 2007, 462, fig. 188/5. 
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23.  Opaiţ, fragment profil complet, cu bazin mare, rotund, aplatizat; rezervat: circa ⅓;. Discul 
mare, concav este mărginit de trei cercuri concentrice în relief. Apucătoarea lamelară este 
perforată; baza  mare, plată, inelară.  
       Argilă densă, caolinoasă, cu fine particule minerale, alb-gălbuie, vopsea roz-maronie, 
dispusă neuniform. Produs vest-pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 4,5 cm; lp. = 7,5 cm; H = 2,5 cm; db. = 4 cm. 
       Isaccea 1979, passim; nr. inv. 9.697; inedit /  MIA Tl. 
 
24.  Opaiţ fragmentar; bazin mare, rotund şi aplatizat; disc mare, concav, decorat cu rozetă, 
delimitat de bordura lată prin două cercuri concentrice în relief; toartă discoidală, perforată  şi 
supraînălţată. 
        Argilă fină, densă, micacee, roz-gălbuie, vernis brun. Produs de import. 
        Dimensiuni: Lp. = 6,5 cm; lp. = 4,5 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-2, c. 5-6, val; fără nr. inv.; inedit /  MIA Tl. 
 
25.  Opaiţ fragmentar; bazin mare, rotund şi aplatizat; disc mare, concav, delimitat de bordura 
lată printr-un cerc incizat; toartă discoidală, perforată  şi supraînălţată. 
        Argilă fină, densă, alb-gălbuie cu fine particule minerale ; vopsea negru-maronie, dispusă 
neuniform. Import. 
        Dimensiuni: Hp. = 2,5 cm; lp. = 6,5 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2004, CT-9, c. 5, -1,40 m; nr. inv. 45.264; inedit / MIA Tl. 
 
26.  Fragment opaiţ, asemănător cu nr. 25; rezervat: ⅓ din rostrum, respectiv partea stângă, 
rotunjită, şi capătul unei volute. Ar putea aparţine exemplarului de mai sus, datorită vecinătăţii 
secţiunilor din care provin cele două fragmente. Produs vest-pontic. 
         Dimensiuni: Lp. = 3,5 cm; hp. = 2 cm. 
         Noviodunum, Turnul Mare 2000, CT-2, c.5 est, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
 
27.   Fragment opaiţ; rezervat: fragment de disc mare, rotund, concav, cu urme de decor, 
marcat de trei cercuri concentrice, şi din cioc cu capăt de volută. 
        Argilă densă, micacee, bej-cărămizie; vopsea roşu-maronie dispusă neuniform. Produs 
vest-pontic. 
        Dimensiuni: Lp. = 4,8 cm; lp. = 5 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2000, CT-1, c.5, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
 
28.   Fragment opaiţ; rezervat: fragment bazin rotund, aplatizat, cu bordură lată, decorată cu 
motiv vegetal, baza plată, uşor profilată; segment din rostrum cu capăt rotunjit şi volută. 
        Argilă densă, roz, cu fine particule minerale, vopsea roşie dispusă neuniform. Produs vest-
pontic. 
        Dimensiuni: Lp. = 6,4 cm ; H = 2,5 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2005, CT-6, c.4, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 

 
76   Iványi 1936, pl. 1 (prima jumătate a sec. I p.Chr ); Iconomu 1967, 60-61, nr. 185, fig. 93 (a doua 

jumătate a sec. I – începutul sec. II p.Chr.). Vezi şi Lungu, Chera 1986, 105 şi pl. 7/ M-26, 67 (Tomis, 
a doua jumătate a sec. I p.Chr.). 
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29.  Opaiţ cu corp rotund şi cioc în prelungirea bazinului. Disc mare, concav, spart, marcat de 
un inel profilat, încadrat de două cercuri concentrice, incizate. Bordură lată, decorată cu frunze 
şi ciorchini de struguri. Volute degenerate flanchează ciocul rotund, unindu-l cu discul, 
decorate cu câte două cerculeţe imprimate, dispuse simetric. Toarta lamelară, perforată, este 
şănţuită median.  Import, sec. II p.Chr.77 
          Noviodunum, necropola tumulară 1958, M-XXXI78. 
          Bibl.: Bujor, 1960, 526-539. 
          Tip V Loeschcke; tip XI Iványi; tip XIX Kuzmanov; tip XI Iconomu79. 
 

A 3. V.  Opaiţe cu punte profilată sau şănţuită, cu volute simple, pe cioc ogival  
(Fig. 5; Pl. 7). 

Lămpi de tradiţie elenistică80, influenţate de tipul roman cu volute din sec. I 
p.Chr. (mijlocul sec. I – începutul sec. II p.Chr.); prezente la Noviodunum prin 
şapte exemplare, încadrate în două variante, în funcţie de profilatura ciocului.   

 

Varianta 1 
30.  Opaiţ cu bazinul mare, rotund; disc mic, concav, înconjurat de un inel puternic profilat, 
terminat în dreptul rostrum-ului prin două globule situate de o parte şi de cealaltă a unui 
ornament reprezentând cifra cinci de pe zarurile de noroc. Bordura îngustă, uşor înclinată, este 
decorată cu ove, şi se prelungeşte spre cioc, realizând o punte profilată între acesta şi inelul 
exterior al discului. Toarta inelară, şănţuită median, este supraînălţată, iar baza concavă este 
marcată spre interior de două inele concentrice. 
       Argilă fină, densă, de bună calitate, roşu-cărămizie; vopsea roşu-brună, cu luciu metalic pe 
suprafaţa vizibilă. Produs de import. 
       Dimensiuni: L = 10,4 cm; D = 6,3 cm; H = 2,8 cm; db.= 3,8 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2007, extra-muros, CT-10, c. 4, -5,30 m, la baza fossa-ei;  
nr. inv. 48.645; inedit / MIA Tl. 
       Tip IX Iconomu81 = tip II82; tip VI Iványi83; tip II c, Băluţă, sec. I p.Chr. (perioada 
Claudius I – Nero)84. 
 
31.  Opaiţ asemănător celui de mai sus; lipseşte partea inferioară a bazinului; disc concav, fără 
decor, cu orificiu central de alimentare, marcat de un cerc incizat şi delimitat de bordură printr-un 
inel în relief; bordura îngustă, înclinată şi decorată cu un şir de ove cu globule incizate cu 
semnul crucii la capete;  în dreptul rostrum-ului, cinci puncte imprimate în V.  

 
77   Kuzmanov 1992, 20 – nr. 75-76; 73 – fig. 75, 76.   
78  În movila respectivă au fost descoperite două lămpi care au intrat în colecţiile Institutului de 

Arheologie din Bucureşti. Din păcate, în articolul publicat apare numai fotografia celui de mai sus, 
fără alte indicaţii – vezi, Bujor 1960, 533-534, fig. 6/ 10. 

79   Iconomu 1967, 12-13, fig. 23. 
80   Descoperiri din necropola Tomis-ului atestă prototipul elenistic, al tipului V de la Noviodunum, în sec. 

II a.Chr.; vezi, în acest sens, Lungu, Chera 1986, 100-101, pl. 3/ M-11,26. 
81   Iconomu 1967, 11, fig. 17 şi 18. 
82   Iconomu 1986, 17-18,  care exemplifică cu două exemplare din Tomis provenite din morminte datate, 

unul în sec. I p.Chr., altul la sfârşitul sec. I – începutul sec. II p.Chr. 
83   Iványi 1936, pl. 25 – a doua jumătate a sec. I – începutul sec. II p.Chr. – pentru Pannonia. 
84   Băluţă 1965, opaiţe cu cioc în formă unghiulară. 
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         Argilă fină, densă, bej-rozie; vopsea maronie cu slabă aderenţă. Import. 
         Dimensiuni: L = 10 cm; D = 5,8 cm; H = 3 cm.  
         Isaccea, necropola tumulară, 1979, M-II, m. 685; nr. inv. 13.016; restaurat. 
         Bibl.: Simion 1984a, 75-96; 481 – 502. 
 
32.  Opaiţ rotund, asemănător cu nr. 30; bazin bitronconic şi rostrum prelung, ogival la capăt; 
bordură îngustă, înclinată, decorată cu un şir de ove cu globule la capete, între care cifra patru 
realizată din patru puncte incizate. Disc concav, fără decor, cu orificiu central de alimentare, 
marcat de un cerc incizat şi delimitat de bordură printr-un inel în relief. Ansa spartă din 
vechime este lipită excentric spre dreapta; baza rotundă, uşor adâncită, este decorată cu inel în 
relief. Produs vest-pontic. Exemplare asemănătoare la Tomis, în morminte de incineraţie din 
sec I p.Chr.86. 
         Argilă fină, densă, portocalie; urme de vopsea roşie cu slabă aderenţă87. 
         Dimensiuni: Lp. = 9,4 cm; D = 5,9 cm; H = 2,8 cm.  
         Isaccea, necropola tumulară, 1979, M-II, m. 688; nr. inv. 13.017; inedit / MIA Tl. 
         Bibl.: Simion 1984a, 75-96; 481-502. 
 
33.  Opaiţ cu corp rotund şi bazin bitronconic aplatizat; cioc prelung, ogival, cu punte spre 
disc; discul mic, concav, perforat central de orificiul de alimentare şi mărginit de un inel în 
relief, este flancat de două cercuri concentrice incizate. Bordura lată, oblică, este decorată  în 
relief cu un brâu de elemente dreptunghiulare, înguste, dispuse radial. Baza mare, plată, 
înconjurată de un cerc incizat, prezintă în centru un semn imprimat, probabil o literă. Sub 
tortiţa inelară, plasată pe bordură şi pe partea inferioară a bazinului, s-au păstrat adâncituri 
provocate în procesul tehnologic. 
      Argilă fină, caolinoasă, culoare bej, vopsea roşu-maronie. Produs vest-pontic. 
      Dimensiuni: L = 9 cm; D = 6,4 cm; H = 2,3 cm; db. = 3,6 cm. 
      Isaccea  M-1, passim; nr. inv. 40.247; inedit / MIA Tl. 
 

Varianta 2 89 
34.  Opaiţ cu corp rotund şi bazin bitronconic aplatizat. Cioc prelung, ogival, decorat cu volute 
simple aplatizate, prelungite printr-un canal până la tangenţa cu inelul discului. Discul mic 
concav, perforat central de orificiul de alimentare şi mărginit de un inel în relief, este flancat de 
două cercuri concentrice incizate. Bordură lată, oblică, nedecorată. Tortiţă lamelară, perforată, 
plasată pe bordură; baza plată, marcată de un cerc incizat, are ştampilată pe centru o planta 
pedis. Produs sud-moesic. 
      Argilă fină, caolinoasă, culoare portocalie, vopsea roşu-maronie.  

 
85  Vezi  Simion 1984a, 76-77, M-II, unde se face trimitere la pl. 18 pentru opaiţele nr. 1 şi nr. 2, din m. 4, 

respectiv din m. 6, dar nu se trimite la nr. 3 din planşă, exemplarul fiind menţionat numai în text, la  
p. 77, când se face descrierea mormântului de incineraţie m.13. Piesa a fost găsită în stare fragmentară 
şi a fost reîntregită în laborator.  

86   Bucovală 1967, 112, fig. 69; Lungu, Chera 1986, 104-105, pl. 4/41 (M-20). 
87   Piesa provine din acelaşi loc cu nr. 27, cu care se aseamănă, dar pare rulată de apă (sic !). 
88   Vezi  Simion 1984a, 76-77, M-II.  
89   Bussière 2000, 264, tip B IV-3. 
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      Dimensiuni: L = 8,4cm; D = 5,8 cm; H = 2,5 cm; db. = 3,3 cm. 
      Isaccea, passim; nr. inv. 4.914; inedit / MIA Tl. 
      Tip XI Iconomu, var. B. 
 
35.  Opaiţ cu bazinul cvasi-rotund, aplatizat; disc mic în jurul orificiului de alimentare, marcat 
printr-un inel şănţuit. Bordura lată, oblică, este decorată cu ove dispuse radial. Ciocul prelung, 
ogival, este decorat cu volute simple aplatizate, prelungite printr-un canal până la tangenţa cu 
inelul discului. Baza rotundă şi plată este marcată de un inel exterior şi prezintă în centru două 
cercuri concentrice. Tortiţa inelară, spartă din vechime. 
        Argilă cărămizie, vopsea brună, cu luciu metalic, dispusă neuniform pe suprafaţa vizibilă. 
Import. 
        Dimensiuni: L = 8,2 cm; D = 5,8 cm; H = 2 cm; db. = 3,5 cm. 
        Isaccea 1979, passim; nr. inv. 13.024 
        Bibl.: Simion 1984, pl. 18, 8. 
        Asemănător tip XI Iconomu, var. B90. 
 
36. Opaiţ cu bazin rotund, aplatizat; discul mic, neornamentat, este marcat printr-un inel în 
relief. Ciocul prelung, rotunjit la capăt, este flancat cu volute lungi şi subţiri tangente cu discul. 
Decor vegetal: ramuri de măslini cu fructe – pe bordura lată; toarta inelară şi baza plată, slab 
estampată, probabil cu  planta pedis! Ardere secundară. Import. Exemplare similare, din a doua 
jumătate a sec. I p.Chr. – sec. II p.Chr., au fost descoperite la Tomis, Callatis şi Durostorum91.  
       Argilă fină, densă, cafenie, urme de vopsea maronie. 
       Dimensiuni: L = 8,5 cm; D = 6 cm; H = 2,2 cm; db.= 3,4 cm. 
       Isaccea, passim; nr. inv. 42.735; inedit / MIA Tl.   
       Asemănător tip XI Iconomu, var. B, 59, nr. 176 şi fig. 89. 
 

VI.  Opaiţe cu ciocul marcat de un vrej pe bordură (Fig. 6; Pl. 4) 
      Tip de lămpi întâlnit în Dobrogea în secolele II p.Chr.; prezent la Noviodunum în 

număr de 12 exemplare, din care şase întregi. Tip XVIII Iconomu92 = tip XII, cu cioc 
cordiform şi cârcei pe bordură (sec. II p.Chr.); tip XVIII Kuzmanov, var. 1 (sec. I – 
II p.Chr.)93. 

 
37. Opaiţ cu bazin mare, rotund, tronconic şi cioc cordiform cu vrej pe bordură; disc concav, 
înconjurat de două inele concentrice; petic ceramic pe disc; orificiu central de alimentare. 
Toartă mare, inelară, supraînălţată; bază mare, rotundă şi concavă, delimitată printr-un cerc 
incizat. 
         Argilă fină, densă, cafenie, vopsea brun-cafenie. Produs vest-pontic, posibil Troesmis. 
         Dimensiuni: L = 9 cm; D = 7,7 cm; H = 3 cm ; db. = 4,5 cm. 
         Isaccea, necropola tumulară 1979, M-I C, m. 11; nr. inv. 8.014. 
         Bibl.: Simion 1984a, 82, pl. 18/11. 

 
90   Iconomu 1967, 59, nr. 181 şi fig. 90 – a doua jumătate a sec. I – sec. II p.Chr. 
91   Lungu, Chera 1986, 105-106, pl. 5/47, 48 (Tomis). 
92   Iconomu 1967, 64-66, nr. 199-210. 
93  În Crimeea este prezent tipul de lucerna cu mlădiţe pe bordură, fără tortiţă, datat în prima jumătate a 

secolului al II-lea p.Chr. – apud Puzdrovski 2007, 463, fig. 189/4. 
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38.  Opaiţ cu bazin rotund şi cioc cordiform, cu vrej pe bordură. Disc concav, decorat cu 
rozetă, perforat central şi mărginit de un inel în relief. Tortiţă inelară, supraînălţată, bază 
inelară, concavă. Produs vest-pontic. 
          Isaccea, Movila Popii, 1990-1992. 
          Bibl.: Simion, 1995, 121-14994. 
 
39.  Opaiţ fragmentar, asemănător celui de mai sus; rezervat ⅔ din întreg. Disc spart, decorat 
cu rozetă; ciocul lipseşte. Tortiţă inelară, supraînălţată, baza inelară profilată. 
       Argilă fină, densă, cu particule de minerale feroase, bej-cărămizie; vernis cafeniu-roşcat cu 
luciu metalic. Produs vest-pontic. 
        Dimensiuni: Lp. = 7,3 cm; D = 6 cm; H = 2,6 cm; db. = 3,5 cm. 
        Isaccea, Movila Popii, 1990-1992; nr. inv. 43.209 / MIA Tl.   
        Bibl.: Simion, 1994-1995, 121-14995. 
 
40.  Fragment disc concav, mărginit de două inele concentrice; decorat cu  rozetă alcătuită din 
opt petale situate împrejurul orificiului de alimentare. Argilă fină, densă, bej-cărămizie, vopsea 
roşu-maronie. Import. 
       Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp. = 3,8 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-6, c. 5 sud, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
        
41.  Opaiţ cu bazin rotund şi cioc cordiform, cu vrej pe bordură. Disc uşor adâncit, mărginit de 
două cercuri concentrice, decorat cu acvilă aşezată pe un soclu de signum, cu capul întors spre 
dreapta. Tortiţă inelară, supraînălţată; baza îngustă, rotundă, uşor adâncită, ştampilată cu planta 
pedis. Produs sud-moesic. 
        Isaccea, Movila Popii, 1990-1992.  
        Bibl.: Simion 1994-1995, 121-14996. 
        Tip XVIII Iconomu97 = tip XII, cu cioc cordiform şi cârcei pe bordură (sec. II p.Chr.)98; 
tip XVIII Kuzmanov, var. 1 (sec. I – II p.Chr.)99. 
 
42.  Opaiţ reîntregit din două fragmente; corp rotund, bazin tronconic şi cioc cordiform spart, 
cu vrej pe bordură. Disc mic, uşor concav, nedecorat, mărginit de un cerc imprimat. Baza 
dreaptă, neprofilată; ansa spartă.  
        Argilă fină, densă, portocalie; urme de vopsea roşu-maronie pe bordură şi disc. Produs 
sud-moesic. 
        Dimensiuni: Lp. = 7,4 cm; D = 6,2 cm; H = 2,6 cm ; db. = 3,7 cm. 
        Isaccea, Movila Popii, 1990-1992; nr. inv. 43.202 / MIA Tl.   
        Bibl.: Simion 1994-1995, 121-149100. 

 
94  Simion 1994-1995, 143, fig. 9/c. Opaiţele publicate de autor în rev. Dacia 38-39 nu prezintă elemente 

tehnice. 
95   Simion 1994-1995, 143, fig. 9/b. 
96   Simion 1994-1995, 143, fig. 9/e. 
97   Iconomu 1967, 17, fig. 31. 
98   Iconomu 1986, 55. 
99   Kuzmanov 1992, nr. 61-69. 
100   Simion 1994-1995, 143, fig. 9/g. 
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43.  Opaiţ rotund cu bazin tronconic şi cioc rotund, mărginit de vrejuri pe bordură. Disc 
concav, fără decor, marcat de un cerc incizat, cu orificiul de alimentare îngust, situat pe mijloc. 
Bordura uşor înclinată, fără decor; tortiţă inelară, supraînălţată; baza rotundă, adâncită. Mici 
spărturi pe disc, tortiţă şi bază; restaurat. Piesa este puternic rulată de apă. 
       Argilă fină, densă, cu fine particule micacee, culoare roz; urme vagi de vopsea roşu-
maronie sub tortiţă. Produs vest-pontic. 
       Dimensiuni: L = 7,5 cm; D = 6,1 cm; H = 2,8 cm; db. = 3,7 cm. 
       Noviodunum Nord, Faleză – passim; nr. inv. 718; inedit / MIA Tl.   
 
44.  Fragment opaiţ; profil complet partea anterioară. Disc concav mărginit de două inele 
concentrice. Cioc cordiform stânga, cu vrej pe bordură.  
       Argilă densă, bej-cărămizie, vopsea roşu-maronie. Ardere secundară. Import. 
       Dimensiuni: Lp. = 5,2 cm; lp. = 1,9 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2005, CT-7, c.1, -3,40 m (locuinţă sec. II p.Chr.); fără nr. inv.; 
inedit / MIA Tl.   
 
45.  Fragment bordură, din partea anterioară a lămpii, decorată cu vrej. Argilă fină, densă, bej, 
vernis negru cu luciu metalic. Import. 
       Dimensiuni: Lp. = 2 cm; lp. = 1,5 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-9, c. 5, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
45a.  Fragment opaiţ; rezervat ataş: tortiţă discoidală neperforată, cu şanţ median; disc concav 
decorat cu rozetă; bordură rotunjită cu decor vegetal. 
         Argilă densă, portocalie, cu particule fine de mică şi cuarţit, vernis roşu, cu aderenţă 
slabă. Posibil produs sud-moesic – tip XXI var. 4 Kuzmanov101. 
       Dimensiuni:  Lp.= 3,8 cm; lp. = 4 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2009, passim; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
Tip VIII-H Loeschcke; tip III Ponsich; zip VIII Deneauve; tip XX Iconomu (1967).  
 
46.  Fragment opaiţ; rezervat ¼ din întreg; bazin rotund; bordură delimitată prin două cercuri 
concentrice şi decorată în relief cu frunze şi globule mici. Argilă compactă, cărămizie, vopsea 
roşie. Import. 
      Dimensiuni: Lp. = 4,5 cm; lp. = 4,8 cm; hp. = 2,3 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2008, CT-3-6, martor val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
47.  Opaiţ cu bazin rotund şi pereţi subţiri; cioc scurt, rotund, cu orificiul de ardere intrat pe 
jumătate în bazin. Discul concav, mărginit de un cerc adâncit, este ornamentat cu rozetă şi spart 
în zona centrală. Ciocul rotund este despărţit de disc cu ajutorul a două mlădiţe decorative. 
Tortiţa discoidală este perforată, iar baza plată, profilată circular. 
         Argilă nisipoasă, bej-cărămizie, urme de vopsea roşie, cu slabă aderenţă, pe bordură. 
Produs noviodunens. 
         Dimensiuni: L =7,5 cm; D = 6,3 cm; H = 2,6 cm; db. = 3,8 cm. 

 
101  Kuzmanov 1992, 27, nr. 159-160. 
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         Noviodunum, Turnul Mare 2007, extramuros, CT-10, c. 4, -4,25, nivelare; nr. inv. 
48.646; inedit / MIA Tl.   
         Tip XX Iconomu = tip XIII Iconomu 102; tip XXI Kuzmanov, var. 4, nr. 146; tip VIII H – 
Loeschcke; tip III Ponsich – sec. II-III p.Chr. 
 

VII.   Opaiţe cu ciocul cordiform  (Fig. 7; Pl. 1; 3) 
         Lămpi romane întâlnite frecvent  în cursul sec. II, până la mijlocul sec. III p.Chr.; 

mai timpurii, exemplarele cu bordura neornamentată, tip D IX Bussière103, 
prezente la Noviodunum în număr de 17, din care opt întregi. Tip VIII H 
Loeschcke; tip III Ponsich; tip VIII Deneauve; tip XXI Kuzmanov, var. 4104; tip XX 
Iconomu105 = tip IX, var. II b106, sec. II-III p.Chr.  

 
48.  Opaiţ cu bazin rotund şi cioc mic cordiform intrat în bordură. Discul concav, marcat de 
două cercuri concentrice, este decorat în tipar cu crater şi prezintă un orificiu de alimentare 
plasat lateral dreapta. Tortiţa lipseşte; baza plată este marcată de două cercuri concentrice.      
       Argilă de culoare roşiu-deschis. Import. 
       Dimensiuni: L = 7 cm; D disc = 3,3 cm; db. = 3 cm. 
       Noviodunum 1939-1940, passim. 
       Bibl.: Ştefan  1945, 479, nr. 5. 
 
49.  Opaiţ cu bazin rotund; rezervat ⅔ din întreg. Discul concav, marcat de un chenar din două 
cercuri concentrice, este decorat în relief  cu un  personaj feminin nud, văzut din spate, aşezat 
pe un segment de teren şi ţinând în mâna dreaptă probabil un ştergar (Venus ?). În dreptul 
ciocului cordiform, pe bordură, au fost incizate trei cerculeţe. Toarta lamelară îngustă, dublu 
şănţuită; baza rotundă şi plată, conturată printr-un cerc incizat. 
       Argilă fină, bej-cărămizie, vopsea la culoare. Import. 
       Dimensiuni: Lp. = 7,7 cm;  D = 6,2 cm; H = 2,9 cm; db. = 2,8 cm. 
       Noviodunum, necropola tumulară 1980, passim; nr. inv. 27.982 / MIA Tl.   
       Bibl.: Topoleanu 1984, 189, nr. 9 şi pl. 7/2. 
       Tip VII Iványi (sec. I p.Chr.)107; tip XX Iconomu (sec. II-III p.Chr.)108; tip VI C Benea109 
(sec. II-III p.Chr.). 
 
50.  Opaiţ cu bazinul rotund, tronconic şi ciocul cordiform. Discul mic, concav, cu orificiul de 
alimentare plasat lateral dreapta, este marcat de un cerc în relief şi decorat cu o acvilă cu ciocul 
întors spre stânga. Bordura lată şi plată este decorată concentric în relief, cu două cercuri 
răsucite. Tortiţa scurtă, în bandă, este şănţuită median; baza îngustă, plană, delimitată de o linie 
circulară adâncită, prezintă  în centru o adâncitură ilizibilă. 

 
102   Iconomu 1967, 257, nr. 529, fig. 115, sec. II-III p.Chr.; Iconomu 1986, 57. 
103   Bussière 2000, 30-31, fig. 10; 103/ D IX – Lampes à bec en coeur et à bandeau lisse. 
104   Kuzmanov 1992, 84, fig. 143-144. 
105   Iconomu 1967, 19, fig. 34-36; nr. 370-372 (Sâmbăta Nouă).  
106   Iconomu 1986, 45, variantă  de lampă cu execuţie mediocră şi fără ştampilă. 
107   Iványi 1936, pl. 28/6, 9. 
108   Iconomu 1967, 70-71, nr. 250, fig. 110. 
109   Benea 1990, 156, nr. 20 şi fig. 13. 
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        Argilă densă, cu nisip fin şi particule minerale, roz-portocalie, vopsea roşu-maronie. 
Produs sud-moesic. 
        Dimensiuni: L =  8,5 cm;  D = 6,2 cm ; H = 2,5 cm; db. = 3 cm. 
        Isaccea, necropola tumulară 1979, passim; nr. inv. 13.018; inedit / MIA Tl.   
        Tip VIII Loeschcke; tip III Ponsich; tip VIII Deneauve; tip XXI Kuzmanov, var. 4  
(sec. II-III p.Chr.); tip X, var. XII Iconomu110. 
 
51.  Opaiţ cu bazin rotund, tronconic, cioc cordiform, tortiţă inelară, supraînălţată şi bază 
îngustă, adâncită pe mijloc. Disc concav înconjurat de două cercuri concentrice, perforat lateral 
dreapta de orificiul de alimentare; este decorat cu un porumbel orientat spre dreapta. 
       Argilă densă, fină, cu particule minerale, culoare roşu-portocalie, cu urme de vopsea 
maronie, în special pe disc. Produs sud-moesic. 
       Dimensiuni: L =  8,3 cm;  D = 6,2 cm ; H = 2,7 cm; db. = 3 cm. 
       Isaccea, necropola tumulară 1979, passim; nr. inv. 25.705; inedit / MIA Tl.   
       Tip XX Iconomu111; tip XXI Kuzmanov, var. 4112. 
 
52.  Opaiţ mic cu bazinul rotund şi ciocul cordiform; tortiţa în bandă, şănţuită median, este 
dispusă în lateral; baza plată. Bordura îngustă şi dreaptă; discul adâncit este decorat cu un 
personaj masculin orientat spre dreapta, probabil Mercur (sic !). 
        Argilă densă, cafenie, vopsea roşu-brună pe disc şi bordură. Produs vest-pontic. 
        Dimensiuni: L  =  7 cm; D = 5 cm; H = 2 cm; db. = 2,8 cm. 
        Isaccea, necropola tumulară 1979, M-II, m. 6; nr. inv. 8.011 / MIA Tl.   
        Bibl.: Simion 1984a, 76, pl. 18/9. 
 
53.  Opaiţ mare fără toartă, cu bazinul rotund şi pereţii subţiri; ciocul cordiform, profilat în 
bordura îngustă. Discul mare, concav, marcat de un cerc incizat, este spart. 
      Argilă fină, densă, culoare roz; angobă portocalie şi urme de vopsea roşu-maronie. Produs 
de import, formă timpurie, specifică secolului I p.Chr.113 
      Dimensiuni: L = 8,4 cm; D = 7 cm; Hp. = 2,6 cm. 
      Isaccea, necropola tumulară 1979, passim; nr. inv. 8.016; inedit / MIA Tl.   
      Tip XXI Kuzmanov, var. 4114; tip XI Iconomu115. 
 
54.  Opaiţ cu bazin rotund şi cioc cordiform profilat în exterior. Toartă inelară spartă, cu o 
perforaţie secundară verticală. Baza concavă, conturată printr-un cerc incizat. Discul uşor 
concav, delimitat de bordură printr-un cerc incizat, este spart. 
       Argilă fină, compactă, cărămizie, vopsea roşu-maronie. Produs vest-pontic.  
       Dimensiuni: L = 7,9 cm; D = 5,7 cm; H = 2,9 cm. 
       Isaccea, Movila Mare 1980, passim; nr. inv. 27.981 / MIA Tl.   
       Bibl.: Topoleanu 1984, 189, nr. 10 şi pl. 2/2; 6/1. 

 
110  Iconomu 1986, 52-53. 
111  Iconomu 1967, nr. 250, fig. 34, piesă asemănătoare. 
112  Kuzmanov 1992, nr. 143. 
113  Bussère 2000, 28-29, fig. 9/ D I-1 (Claudius I – Traian). 
114  Kuzmanov 1992, 84, nr. 142. 
115  Iconomu 1986, 55 – lucerne mari, rotunde, cu cioc cordiform, fără toartă, cu circulaţie de la Claudius 

I până în secolul al III-lea p.Chr. 
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55. Opaiţ cu bazin rotund, tronconic şi cioc scurt, cordiform; tortiţa spartă. Discul mare, 
concav, perforat lateral stânga de orificiul de alimentare, este decorat cu o acvilă cu aripile 
întredeschise şi capul întors spre stânga. Discul este despărţit de bordura îngustă şi teşită prin 
două cercuri concentrice în relief. Baza rotundă şi plată, conturată printr-un cerc incizat, este 
ştampilată pe centru cu planta pedis. 
      Argilă densă, cu concreţiuni calcaroase în compoziţie, de culoare cafenie; vopsea brun-
roşcată cu aderenţă slabă. Produs local, noviodunens. 
      Dimensiuni: L = 7,6 cm; D = 5,8 cm; H = 2,5 cm. 
      Isaccea, aşezare civilă 1980, passim; nr. inv. 27.723 / MIA Tl.   
      Bibl.: Topoleanu 1984, 189, nr. 8 şi pl. 3/2; 6/3. 
      Tip XX116 = IX, var. XI Iconomu117 –  secolul al II-lea p.Chr. 
 
56. Opaiţ fragmentar, rotund; rezervat 1/3 din întreg, reconstituit din trei fragmente. Bazin 
tronconic, disc concav decorat cu rozetă, delimitat de bordura rotunjită prin două inele 
concentrice; baza plată, cu profilatură inelară, prezintă un semn estampat pe centru, probabil 
planta pedis ilizibilă. Tortiţa inelară este spartă din vechime. 
        Argilă fină, densă, bej-cărămizie; vopsea roşu-maronie. Import, centru necunoscut. 
        Dimensiuni: Lp. = 5 cm;  H = 2,6 cm ; db. = 4 cm.  
        Noviodunum, sector E 2003, S-4, c. 56, - 2 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
57.  Fragment bordură – disc. Disc concav cu decor, probabil un animal, delimitat de bordura 
rotunjită printr-un val circular; tortiţa inelară spartă din vechime. 
      Argilă fină, densă, bej; vopsea roşu-cărămizie. Import. 
      Dimensiuni: Lp. = 2,5 cm; lp. = 5 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2006, CT-8, c. 5; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
58.  Fragment bordură simplă, marcată de un inel circular; tortiţă inelară, supraînălţată. 
      Argilă fină, densă, bej; vopsea roşu-maronie. Import. 
      Dimensiuni: lp. = 5 cm.       
      Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, S-4, c.54, -1,10 m (nivel de sec. II p.Chr.); fără nr. 
inv.; inedit / MIA Tl.    
 
59. Fragment opaiţ, rezervat partea anterioară: fragment de cioc cordiform, de bordură îngustă, 
rotunjită, şi de disc concav, cu urme de ornament.  
       Argilă densă, cărămizie; vopsea bej-maronie. Produs vest-pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 4 cm; lp. = 4,5 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 1999, CT-3, c.4, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
60.  Fragment opaiţ, rezervat: fragment de bordură lată neornamentată, de cioc cordiform, de 
disc concav marcat de un cerc imprimat şi decorat cu motiv floral. 
        Argilă densă, cărămizie; vopsea roşu-maronie cu luciu metalic. Import.  
        Dimensiuni: Lp. = 3 cm; lp. = 4 cm. 
        Noviodunum, TurnuI Mare 2001, CT-9, c. 5, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   

 
116  Iconomu 1967, 110-111, nr. 559-561. 
117  Iconomu 1986, 47; la Callatis, opaiţ datat cu monedă Antoninus Pius. 
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61. Fragment opaiţ, rezervat: fragment de bordură îngustă cu cioc cordiform şi de disc concav 
ornamentat, marcat circular de un inel şi două cercuri concentrice.  
        Argilă densă, cu concreţiuni calcaroase; vopsea cafenie. Produs local, noviodunens. 
        Dimensiuni: Lp. = 3 cm; lp. = 4 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-9, c. 5, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.   
 
62. Fragment opaiţ, rezervat: fragment din bazin cu bordura îngustă şi din discul concav 
ornamentat cu rozetă şi marcat circular de un inel şi două cercuri concentrice; bază delimitată 
de un cerc incizat. 
        Argilă densă, cu fine concreţiuni calcaroase. Produs local, noviodunens. 
        Dimensiuni: Lp. = 4,5 cm; lp. = 2,3 cm. 
        Noviodunum, aşezare civilă 1996, S-1, c.8, -3,20 m; fără nr. inv.; inedit. / MIA Tl.   
        Tip IX Iconomu, var.VIII118, sfârşitul sec. II – prima jumătate a sec. III p.Chr. 
 
63. Fragment opaiţ cu ciocul cordiform; rezervat: partea inferioară. Baza rotundă, adâncită, 
marcată de un inel în relief, păstrează două litere greceşti imprimate: µ şi ∆, aşezate pe două 
rânduri. 
      Argilă densă, fină, cărămizie, angobă la culoare. Produs vest-pontic. 
      Dimensiuni: Lp. = 6,5 cm; lp. = 3,7 cm. 
      Noviodunum, Turnul de Colţ 2006, TC-4, c. 4, -0,70 m; fără nr. de inv.; inedit / MIA Tl.   
      Tip XX Iconomu (Euctemon)119. 
 
64. Fragment de opaiţ rotund cu ciocul cordiform; rezervat: partea superioară = „capacul”, 
reconstituit din două fragmente, cu o concavitate pronunţată a discului, spart, delimitat de 
bordura îngustă, cu margine rotunjită, printr-un inel flancat de două cercuri concentrice. Tortiţă 
inelară spartă. 
      Argilă densă, fină, cărămizie, vopsea roşu-cărămizie. Produs vest-pontic. 
      Dimensiuni: D = 6,1 cm.  
      Noviodunum, Faleză Nord 1997; fără nr. de inv.; inedit / MIA. 
 

VIII.  Opaiţe cu ciocul rotund  (Fig. 8) 
Variantă moesică a tipului de lampă cu ciocul cordiform, cele 17 exemplare cu 
ciocul rotund de la Noviodunum, din care opt întregi, se constituie într-un tip 
aparte, rezultat, în mare parte, al producţiei locale. 

 
65. Opaiţ rotund cu bazinul tronconic, pereţi groşi şi cioc scurt, rotund, marcat de o globulă în 
relief, în prelungirea bazinului. Disc concav decorat cu rozetă, perforat lateral stânga de 
orificiul de alimentare; bordură în formă de colac torsionat. Toartă inelară, lăţită şi lipită de 
bazin, spartă din vechime; bază mică, rotundă şi concavă. 
       Argilă compactă, cu impurităţi, brun-cărămizie, angobă cărămizie. Produs local, 
noviodunens. 

 
118  Iconomu 1986, 46, cu rozetă sau floare pe disc, cu 14-16 petale, cu baza neştampilată – cf. tip XX 

Iconomu 1967, 107, nr. 537-538 (Sâmbăta Nouă). 
119  Iconomu 1967, 18 şi 76, în special nr. 271. 



Lucernele de la Noviodunum 239 
 

                                                          

       Dimensiuni: L = 8,8 cm; D = 6,2 cm; H = 2,3 cm; db. = 3 cm. 
       Noviodunum, aşezare civilă 1997, S-1, c. 13, -1,50 m (-1,90 m ); nr. inv. 9.692; inedit / 
MIA Tl.120.   
       Tip X, var. XI Iconomu121; tip XXI Kuzmanov, var. 4, nr. 160; Tip VIII, H  Loeschcke;  
tip III Ponsich – sec. II-III p.Chr. 
 
66. Opaiţ rotund, rezervat ½ din întreg: bazin tronconic cu cioc în prelungire; disc mic, concav, 
cu decor ilizibil în tipar rulat; orificiu de alimentare plasat lateral stânga. Baza îngustă, uşor 
adâncită; toarta, probabil inelară, spartă. 
         Argilă densă, nisipoasă, bej-cărămizie, angobă portocalie. Opaiţ roman timpuriu, produs 
local, noviodunens. 
         Dimensiuni: Lp. = 7,7 cm; D probabil = 5,8 (6) cm; hc. = 2,6 cm. 
         Noviodunum, aşezare civilă 1997, passim; nr. inv. 48.651; inedit / MIA Tl.   
         Tip XXI Kuzmanov, sec. III p.Chr.122; tip VIII, H  Loeschcke; tip III B Ponsich –  
sec. II-III p.Chr.; tip VII Iványi; tip II a Băluţă123, opaiţ roman timpuriu. 
 
67. Opaiţ rotund cu bazinul tronconic; fără decor. Pereţi groşi şi cioc profilat în prelungirea 
bazinului. Disc mic, concav, mărginit de două caneluri concentrice şi perforat central de orificiul 
de alimentare. Bordură lată; bază îngustă, rotundă, concavă; toartă inelară supraînălţată vertical 
pe bordură. 
         Argilă densă, nisipoasă,  cafenie, angobă la culoare. Tip de opaiţ roman timpuriu, vest-
pontic. 
         Dimensiuni: Lp. = 7,6 cm; D = 5,4 cm; hc. = 2,4 cm; db. = 2,6 cm. 
         Noviodunum, aşezare civilă 2003, S-3, c. 45, -1,40 m; nr. inv. 45.928; inedit / MIA Tl.   
         Astfel de lămpi, cu toarta inelară supraînălţată, sunt rare. Pot fi incluse în tip XX 
Iconomu124, exemplarul nostru fiind o variantă noviodunensă din secolele II-III p.Chr. 
Analogii în Dacia, la Potaissa, de unde provine un exemplar asemănător, din aceeaşi perioadă, 
dar cu canal deschis125. 
 
68.  Opaiţ rotund, cu bazinul tronconic şi ciocul scurt, rotund, în prelungirea bazinului. Disc 
rotund, profilat printr-un brâu circular, găsit spart; decorat cu motiv animalier; şir zimţat, 
alcătuit din triunghiuri, pe bordură. Tortiţă inelară lipită; bază rotundă, uşor concavă. 
       Argilă densă, nisipoasă, bine arsă, cărămizie; angobă la culoare. Produs noviodunens. 
       Dimensiuni: L = 8 cm; D = 6,1 cm; H = 2,6 cm; db. = 3,5 cm. 
       Noviodunum–Lutărie 2006, passim; nr. inv. 48.649; inedit / MIA Tl.   
       Tip XX Iconomu, variantă locală; tip XXII Kuzmanov, var. 2126; tip II Băluţă127;  tip VIII 
Loeschcke; tip VII Iványi; tip III C – Ponsich – secolele II-III p.Chr. 

 
120   O piesă asemănătoare, dar cu strugure estampat în bază, aflată în colecţia Muzeului Brăilei, provine 

de la Măcin (Arrubium). Vezi, Harţuche, Anastasiu 1976, 245-246, nr. 507. 
121  Iconomu 1986, 52-53. 
122  Kuzmanov 1992, 28, nr. 164; 87, fig. 164 – variantă locală cu formă netipică a ciocului. 
123  Băluţă 1965, 281, pl. 1/12 – piesă identică exemplarului de la Noviodunum. 
124  Iconomu 1967, nr. 254, 255. 
125  Vezi, Bărbulescu 1994, 116, fig. 22/5, opaiţ cu toarta inelară supraînălţată. 
126  Kuzmanov 1992, 29 şi 89, nr. 176 – sec. III p.Chr. 



240 VICTOR  H. BAUMANN 
 

                                                                                                                                                        

69.   Opaiţ cu bazinul rotund şi discul concav, decorat cu cochilie de scoică, mărginit de două 
inele concentrice în relief; orificiul de alimentare situat la baza cohiliei. Cioc scurt, rotund, 
tortiţă inelară, supraînălţată, bază rotundă, uşor concavă. În stânga tortiţei, o adâncitură în 
corpul opaiţului evidenţiază un defect de fabricaţie. 
        Argilă fină cu concreţiuni calcaroase, culoare bej-maronie; vopsea roşu-maronie pe 
suprafaţa vizibilă. Produs local, noviodunens. 
        Dimensiuni: L = 8,3 cm; D = 5,8 cm; H = 3 cm; db. = 3,5 cm. 
        Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 13.023. 
        Bibl.: Simion 1984a, pl. 18/7 (sec. II-III p.Chr.).  
 
70. Opaiţ cu bazin tronconic şi corpul rotund, uşor asimetric. Discul uşor adâncit este decorat 
cu porumbel spre dreapta, unde se află şi orificiul de alimentare. Cioc scurt, rotund, cu orificiul 
de ardere oval, bine pronunţat. Prezintă spărtură în partea dorsală, acolo unde lipseşte tortiţa. 
Baza rotundă este uşor adâncită. Pe corp s-a păstrat amprenta unei ustensile. Pentru decorarea 
discului s-a folosit matriţa de la piesa cu nr. 51 din catalog (opaiţ cu ciocul cordiform, nr. nr. 
inv. 25.705). 
      Argilă densă, cafenie, angobă cenuşie; rebut. Produs local, noviodunens.  
      Dimensiuni: L =7 cm; D = 5,6 cm; H =2,4 cm; db. = 3 cm. 
      Isaccea–Necropola tumulară, 1990, passim; nr. inv. 43.287; inedit / MIA Tl.   
 
71.  Opaiţ  rotund, de dimensiuni medii, cu bazin tronconic şi disc mic, concav, spart, fără 
decor, mărginit de un cerc imprimat. Cioc scurt, rotund, intrat pe jumătate în bazin; tortiţa 
inelară, spartă; bază rotundă, uşor adâncită. 
      Argilă fină, densă, cu mici concreţiuni calcaroase, culoare bej; urme de vopsea roşu-maronie 
pe cea mai mare parte din suprafaţa obiectului. Produs noviodunens. 
     Dimensiuni: L =7,5 cm; D = 6,3 cm; H =2,9 cm; db. = 3,8 cm. 
     Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 43.204; inedit / MIA Tl.   
 
72. Opaiţ fragmentar cu bazin rotund; profil complet, fără disc şi tortiţă. Cioc rotund, bordură 
îngustă, fără decor, baza plată, neprofilată. Lucrat cu stângăcie. 
      Argilă densă, aspră, cu concreţiuni calcaroase, cărămizie, angobă la culoare; pe cioc, urme 
de întrebuinţare. Produs local, noviodunens. 
      Dimensiuni: Lp. =7 cm; lp. = 5,2 cm; H = 3 cm; db. = 2,5 cm.  
      Isaccea, passim; nr. inv. 40.248; inedit / MIA Tl.   
       
73.  Opaiţ cu bazin rotund şi cioc scurt, cu orificiul rotund de ardere intrat în bazin. Disc 
concav, marcat de un inel în relief şi două cercuri concentrice incizate, decorat în tipar cu un 
porumbel aşezat pe o ramură de măslin. Tortiţa (ansa) inelară ruptă din vechime. Produs local, 
vest-pontic. 
       Noviodunum–Cetate N  1970-1971. 
       Bibl.: Barnea, Barnea 1984, 97-105; 503-518128. 
       Tip XX Iconomu129 = tip X, var. a VI-a130 

 
127  Băluţă 1965, 282 şi pl. 1/14 – opaiţe cu ciocul rotund şi ove pe bordură. 
128  Barnea, Barnea 1984, 102 şi 512, pl. 10/1, fără a se menţiona compoziţia argilei şi dimensiunile 

piesei. Lămpile publicate de cei doi autori în 1984 nu prezintă indicaţii tehnice. 
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74.  Fragment opaiţ asemănător celui de mai sus; rezervat ⅓: bordură îngustă, cu marginea 
rotunjită şi disc concav, cu decor identic piesei de la nr. 73.  
       Argilă fină, densă, micacee, cărămizie; urme de vopsea roşie, cu slabă aderenţă. Produs 
local, vest-pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 4,7 cm; lp. = 4,7 cm; D disc = 4,6 cm. 
       Isaccea–Movila Popii 1990, M-XXX, SE; nr. inv. 43.208. 
       Bibl.: Simion 1994-1995, 121-149131. 
 
75.  Opaiţ cu bazin tronconic şi corp rotund; bordură dreaptă, nedecorată; discul concav, 
asimetric, este decorat în tipar cu un satir care bea dintr-un urcior. Ansă discoidală, perforată, 
supraînălţată; bază rotundă, îngustă, uşor adâncită.       
          Argilă densă, cenuşie, cu concreţiuni calcaroase; angobă cenuşie, mai închisă la culoare. 
Matriţă uzată, piesă aproape vitrificată evidenţiind un rebut. Produs local, noviodunens, 
sfârşitul sec. II – prima jumătate a sec. III p.Chr.132. 
        Dimensiuni: L. = 9,6 cm; D = 6,7 cm; H = 2,8 cm; db. = 2,8 cm. 
        Isaccea–Bagola 1989, M-2, passim; nr. inv. 40.249; inedit / MIA Tl.    
 
76.  Fragment opaiţ cu bazinul mare, rotund; rezervat ¼ din întreg. Bordură lată, decorată cu 
ove; disc cu concavitate accentuată, marcat de două linii concentrice, decorat cu rozeta; orificiu 
central de alimentare, ansă lamelară perforată.  
       Argilă compactă, micacee, cu particule de minerale feroase, culoare cărămizie, vopsea 
roşie. Produs local, noviodunens, executat cu un tipar slab. 
      Dimensiuni: Lp. = 4,2 cm; lp. = 7,2 cm. 
      Noviodunum–Turnul Mare 2007, CT- 3-9, c. 5, martor; inedit / MIA Tl.    
      Tip XXII Iconomu, opaiţe cu ove pe bordură133. 
 
77.  Fragment opaiţ; rezervat ½ din baza rotundă, plată, adâncită în bazin pe întreaga suprafaţă, 
cu ştampilă grecească în relief. Se disting literele: ∆, Η, ω, cu globule la capete, posibil 
invocaţie creştină. 
      Argilă aspră, densă, cu particule de minerale feroase, culoare alb-gălbuie; urme de vopsea 
cafenie. Produs vest-pontic, probabil începutul sec. III p.Chr. 
     Dimensiuni: Lp. = 6 cm; lp. = 5 cm. 
     Noviodunum–aşezare civilă 1997, passim; nr. inv. 44.551; inedit / MIA Tl.    
     Tip XXII Iconomu, opaiţe cu ove pe bordură. 
 
78. Fragment opaiţ; rezervat ¼ din baza rotundă, plată, marcată de două inele concentrice în 
relief, cu decor indescifrabil, în interior, realizat în tipar. Partea inferioară a bazinului este 
decorată prin estampare cu liniuţe dispuse radial. 

 
129  Iconomu  1967, 72, nr. 252, fig. 111 (sec. II-III p.Chr.). 
130  Iconomu 1986, 52-53, lucerne cu corpul rotund şi ciocul scurt, reliefat. 
131  Simion 1994-1995, 143, fig. 9/d. 
132  Petre 1987, 13, m. A 322 – Beroe – lampă din pastă cenuşie, acoperită cu vopsea maronie, fără decor, 

pl. 13 B, nr. 16/e-f – sec. II-III p.Chr. Apud Barbu 1961, 219, Tomis – m. 124 şi m. 26, datate cu 
monede de la Septimius Severus şi Severus Alexander. 

133  Iconomu  1967, 21-22, fig. 38-41; fig. 639-642 (sec. II-III p.Chr.). 
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       Argilă fină, densă, cu  fine particule de minerale feroase, culoare alb-gălbuie. Produs vest-
pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 5,3 cm; lp. = 4,3 cm. 
       Noviodunum–Faleză 2001, passim; inedit / MIA Tl.    
 
79.  Fragment opaiţ; rezervat ¼ din partea superioară. Bazin tronconic; bordură dreaptă, 
decorată cu ove în tipar; disc cu concavitate pronunţată, încadrat de două inele în relief. Se 
păstrează urma ansei inelare. 
       Argilă fină, compactă, dură, culoare cafenie; vernis cafeniu cu pete negru-brune, luciu 
metalic. Import. 
       Dimensiuni: Lp. = 3,8 cm; lp. = 2,5 cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare 2001, CT-6, -1,50 m, val; fără nr. inv.; inedit. 
       Tip XXII Iconomu, opaiţe cu ove pe bordură. 
 
80.  Fragment opaiţ; rezervat o mică parte din bordura decorată în tipar cu un şir de ove, şi din 
discul concav, mărginit de un brâu în relief flancat de două cercuri concentrice incizate.  
      Argilă fină, compactă, dură, culoare roz-gălbuie; vernis roşu, lucios. Import. 
      Dimensiuni: Lp. = 4,1 cm; lp. =2,4 cm. 
      Noviodunum–Aşezarea civilă 1996, S-1, c.14 (Gr.), -2,20 m; inedit / MIA Tl.    
      Tip XXII Iconomu, opaiţe cu ove pe bordură. 
 
81.   Fragment opaiţ cu ciocul rotund, profilat în exterior; bazin tronconic cu  bordura îngustă; 
disc mare, concav, mărginit de un inel în relief, flancat de două cercuri concentrice. 
       Argilă fină, compactă, dură, cu piroxeni, culoare bej-cafenie; vopsea cafenie dispusă pe 
suprafaţa vizibilă. Produs vest-pontic. 
      Dimensiuni: Lp. = 4,1 cm; lp. = 4,8 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 1999, CT-3, c. 4, val. 
 

IX.  Opaiţe cu ciocul barat  (Fig. 9; Pl. 1) 
      Acest tip este întâlnit în provinciile romane, din a doua jumătate a sec. I p.Chr. 

până în sec. III p.Chr. (Bussière 2000, 28, D II-1, var. a-f; D III-1; 30, D X-1a; D X 
8 şi 9 ). Din cele opt exemplare de la Noviodunum, şase sunt întregi; cinci, mai 
timpurii, au discul decorat; trei, specifice sfârşitului de sec. II – primei jumătăţi a 
sec. III p.Chr., au decor pe bordură. 

 
82.  Opaiţ cu bazinul rotund; ciocul profilat şi barat aproximativ drept, pe bordură. Discul 
concav, cu orificiul de alimentare dispus lateral dreapta, mărginit de două cercuri concentrice 
incizate, este decorat în relief cu un personaj de comedie, înarmat şi îmbrăcat militar – un miles 
gloriosus, cu figură umană şi copite de animal. Bordura este decorată cu un brâu de ove 
imprimate. Baza este conturată de un cerc incizat şi ştampilată pe mijloc cu planta pedis. 
Tortiţă inelară, spartă. 
       Argilă roşu-deschis, vernis roşu. Produs occidental. 
       Dimensiuni: L. = 8,1 cm; D disc = 4,6 cm; db. = 3,4 cm. 
       Noviodunum, passim. 
       Bibl.: Ştefan 1945, 79, nr. 6, fig. 7/3. 
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       Tip VIII L Loeschcke; tip VII Iványi134; tip VII A Deneauve; tip XIX Iconomu – opaiţe cu 
chipul Athenei135 = tip XX136; tip XXI Kuzmanov, var. 2.  
 
83. Opaiţ asemănător celui de mai sus. Discul concav, mărginit de două cercuri concentrice, 
este decorat cu un amoraş înaripat care ţine în mâna dreaptă o pasăre; orificiul de alimentare se 
află în stânga personajului. Bordura este ornamentată cu un brâu de ove imprimate. 
       Argilă de culoare cărămiziu-închisă. Produs occidental. 
       Dimensiuni: L. = 9,6 cm; D. disc = 4,3 cm; db. = 3 cm. 
       Noviodunum, passim. Inedit. 
       Bibl.: Ştefan 1945, 479, nr. 7, fig. 7/4. 
       Tip XIX Iconomu – tip XX ; tip XXI Kuzmanov, var. 2; tip VIII L Loeschcke; tip VII 
Iványi; tip VII A Deneauve. 
 
84.  Opaiţ asemănător celui de mai sus. Discul concav, mărginit de un brâu în relief, este 
decorat cu un kantharos plin cu fructe, în stânga căruia se află orificiul de alimentare. În 
dreptul ciocului, o globulă pe bordură. Tortiţă inelară, supraînălţată şi bază rotundă, profilată, 
uşor adâncită. Produs vest-pontic.     
        Isaccea–Movila Popii 1990-1992; M-XXX. 
        Bibl.: Simion 1994-1995, 121-149137. 
 
85.  Opaiţ rotund cu bazin bitronconic; cioc profilat şi barat aproximativ drept, pe bordură. 
Disc concav spart, mărginit de un inel în relief, cu urme de decor. Bordura, uşor rotunjită, este 
decorată cu ciorchini de struguri. Tortiţă discoidală, perforată şi supraînălţată; bază rotundă, 
îngustă, plată.  
        Argilă fină, densă, micacee, bej-cafenie; urme de vopsea albă suprapusă de vopsea roşu-
deschisă. Produs local, vest-pontic, probabil Troesmis138. 
        Dimensiuni: L. = 9,3 cm; D = 6,8 cm; db. = 3 cm.  
        Isaccea–Necropola tumulară 1979, passim; nr. inv. 4.894; inedit / MIA Tl.    
        Tip XIX Iconomu.  
 
86. Opaiţ rotund cu bazin larg, tronconic, şi cioc semirotund, cu suprafaţă plană, barat pe 
bordură. Disc adâncit, decorat în tipar cu sfinx înaripat din faţă139, despărţit de bordura 

 
134  Iványi 1936, pl. 28/7. 
135  Iconomu 1967, 17-18, nr. 32-33, surprinde o serie de astfel de opaiţe, de provenienţă tomitană, datate 

cu monedă Traian în primul sfert al sec. II p.Chr. 
136  Iconomu 1986, 61, lucerne cu corp rotund, cioc scurt, separat de bordură printr-o linie incizată sau 

prag drept. Origine mediteraneană din a doua jumătate a sec. I p.Chr., cu circulaţie mai ales în sec. II, 
până la începutul sec. III p.Chr. 

137  Simion 1994-1995, 143, fig. 9/a. 
138  Două opaiţe cu cioc cordiform şi bordura decorată cu struguri de viţă-de-vie au fost descoperite în 

aşezarea rurală de la Teliţa–Valea Amzei, din teritoriul noviodunens, în complexe romane de sec.  
II-III p.Chr., şi aparţin probabil producţiei locale de la Noviodunum – vezi, Baumann 1995, 146,  
pl. 45. Originea lor trebuie căutată în Grecia, în secolele I-II p.Chr., când Corinth-ul producea opaiţe 
cu decor asemănător. Cf. Bruneau 1965, pl. 31, nr. 4.648; 4.649. 

139  Motiv decorativ întâlnit pe o lampă de tipul cu cioc rotund flancat de volute, din Muzeul din Tebessa, 
Algeria – Bussière 2000, 266, nr. 427, pl. 39/427. 
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nedecorată printr-un inel în relief; orificiu de alimentare situat lateral, spre rostrum. Matriţă 
slabă. Tortiţă lamelară, perforată; bază plată şi profilată. 
      Argilă fină, culoare bej-cărămizie; vopsea roşie, cu slabă aderenţă. Produs local, vest-
pontic (sec. II p.Chr.).   
      Dimensiuni: L = 8,5 cm; D = 7 cm; H = 2,8 cm; db. = 3,5 cm.  
      Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 9.691; inedit / MIA Tl.    
      Tip VIII L Loeschcke; tip XXI  Kuzmanov, var. 2; tip VII F Alicu140.  
 
87. Opaiţ de dimensiuni medii, cu bazin rotund, reîntregit din două fragmente mari. Cioc scurt, 
rotund, profilat şi barat pe bordură. Discul rotund, uşor adâncit, spart, cu urme de decor, este 
marcat de două inele concentrice. Tortiţa lamelară, şănţuită median, este dispusă lateral; baza 
îngustă şi rotundă este conturată de un cerc incizat.   
      Argilă fină, densă, culoare roz, angobă portocalie cu urme de vopsea cafenie. Import, 
probabil produs nord-pontic, Olbia, sec. II-III p.Chr.141. 
      Dimensiuni: L = 8 cm; D = 5,7 cm; H = 2,4 cm; db. = 2,5 cm. 
      Isaccea 1989, passim; nr. inv. 48.873; inedit / MIA Tl.   
 
88. Opaiţ rotund, cu bazin tronconic şi cioc scurt, profilat şi barat pe bordură. Disc concav, 
mărginit de un inel în relief, perforat pe mijloc cu un orificiu îngust de alimentare. Bordura 
decorată prin estampare cu un brâu de triunghiuri. Tortiţa discoidală, perforată, se prelungeşte 
spre bază. Baza rotundă, plată, este mărginită de un cerc incizat, şi marcată pe centru cu un 
semn cruciform estampat – romb cu colţurile pronunţate. 
       Argilă fină, compactă, micacee, cu fine particule de scoică pisată; culoare brun-cărămizie, 
angobă portocalie; urme de vopsea roşu-maronie. Produs local, vest-pontic (sec. II p.Chr.)142.   
      Dimensiuni: L = 9,7 cm; D = 6,6 cm; H = 3 cm;  db. = 3,4 cm.  
      Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 13.022 / MIA Tl.    
      Bibl.: Simion 1984a, 75-96; 481-502143. 
      Tip VIII H Loeschcke; tip VII D Deneauve; tip XXI Kuzmanov, var. 3144; tip D X-1a 
Bussière145.  
 
89.  Fragment opaiţ cu bazin tronconic; rezervat un segment din partea dorsală, cu apucătoarea 
lamelară, neperforată, şi bordura lată, decorată cu „coaste” dispuse radial. 
      Argilă fină, densă, micacee, bej-cărămizie, angobă alb-gălbuie. Foarte probabil produs sud-
moesic. 
      Dimensiuni: Lp. = 2,5 cm; lp. = 3,5 cm. 
      Noviodunum–Turnul de Colţ 2003, TC-3, c. 7, -1,19 m; inedit / MIA Tl.   
      Tip XXI Kuzmanov, var. 2a, prezentă în centrele nicopolitene, şi la Novae şi Iatrus, în sec. 
III-IV p.Chr.146. 

 
140  Alicu 1994, 48-51, pl. 6 (sec. II p.Chr.). 
141  Krapivina 1993, 121-122 şi fig. 72/ 13 (Olbia, tip 4); Zubari, Sorocean 1986, 113. 
142  Un exemplar asemănător, descoperit la Ust’ Al’ma în Crimeea, este datat în prima jumătate a secolului 

al  II-lea p.Chr. – apud Puzdrovski 2007, 463, fig. 189/1.  
143  Simion 1984, pl. 18/ 8. 
144  Kuzmanov 1992, 25. 
145  Bussière 2000, 30-31, fig. 10, D X-1a. 
146  Kuzmanov 1992, 23; 77/ 105 (Butovo). 



Lucernele de la Noviodunum 245 
 

                                                          

X.  Opaiţe cu platformă pe cioc  (Fig. 10) 
Lămpi întâlnite în Moesia Inferior din a doua jumătate a secolului I p.Chr. până în 
a doua jumătate a sec. II p.Chr.; tip prezent la Noviodunum prin nouă exemplare, 
din care şase întregi. Tip VIII K Loeschcke; tip XXI, 1  Kuzmanov;  tip XIX 
Iconomu147.  

 
90.  Opaiţ rotund cu bazin tronconic; cioc rotunjit în exterior, cu platformă trapezoidală pe 
bordură. Disc mare, concav, marcat de două inele în relief; bordură uşor înclinată, fără decor. 
Tortiţa lată, în formă de rulou, supraînălţată; baza uşor profilată, adâncită şi marcată  printr-un 
cerc incizat. 
      Argilă bej-cafenie, arsă neuniform, cu pete roşietice, vopsea maronie dispusă neuniform pe 
suprafaţa vizibilă a opaiţului. Produs vest-pontic.   
      Dimensiuni: L = 8,4 cm; D = 6,5 cm; H = 2,7 cm;  db. = 3,9 cm.  
      Isaccea–Necropola tumulară, 1979, M-32, m. 3; nr. inv. 48.895; inedit / MIA Tl.    
 
91.  Opaiţ rotund cu bazin tronconic, de dimensiuni medii; ciocul spart; platformă trapezoidală 
pe bordură, flancată de două globule; disc mare, fără decor, cu concavitate pronunţată, marcat 
de două inele în relief. Tortiţa lată, în formă de rulou, lipită în lateral; baza, uşor adâncită, 
mărginită de un inel lat, profilat. 
      Argilă densă, bej-cărămizie, arsă uniform, vopsea roşie dispusă neuniform pe suprafaţa 
vizibilă a opaiţului. O parte a capacului desprinsă la ardere; rebut. Produs local, noviodunens.   
      Dimensiuni: Lp = 8 cm; D = 6,2 cm; H = 2,4 cm;  db. = 3,5 cm.  
      Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 8015; inedit / MIA 
 
92.  Opaiţ rotund cu bazinul în formă de colac; reîntregit. Rezervat ¼ din ciocul legat de disc 
printr-o suprafaţă plană. Disc mare, adâncit, fără decor, marcat de două cercuri concentrice, cu 
orificiu de alimentare îngust, plasat central; bordură îngustă nedecorată, tortiţa inelară canelată 
şi baza inelară, concavă. 
     Argilă fină, micacee, cu fine particule de minerale feroase, culoare bej-cafenie; vopsea 
negru-maronie, cu slabă aderenţă. Produs local, vest-pontic, posibil Troesmis. 
    Dimensiuni: Lp. = 7,2 cm; D = 6,7 cm; H = 2,5 cm;  db. = 3,8 cm.  
    Isaccea–Cetate, passim; nr. inv. 720; inedit / MIA Tl.    
 
93.  Opaiţ rotund cu bazin tronconic şi cioc semirotund, legat de disc printr-o suprafaţă plană, 
rectangulară. Bordura decorată cu două şiruri concentrice: unul de ove, celălalt – o linie 
vălurită în cerc incizat. Disc concav, mărginit de două inele concentrice, decorat cu un car tras 
de doi elefanţi, mânat de un personaj în picioare; orificiu de alimentare îngust, plasat aprox. 
central. Toarta, probabil lamelară, perforată, lipseşte. Baza plată este mărginită de un cerc 
incizat şi are în centru incizată litera R. 
        Argilă fină, compactă, bej spre roz, vopsea roşu-maronie, cu slabă aderenţă. Import. 
        Dimensiuni: L = 7,8 cm; D = 6,8 cm; H = 3 cm; db. = 3,6 cm.  

 
147  Iconomu 1986, 59, lucerne cu corpul rotund şi ciocul în forma literei U, datate, în conformitate cu 

două exemplare din Atena publicate de Perlzweig 1961, 84, pl. 5/135-136, începând din a doua 
jumătate a secolului I, în secolul al II-lea p.Chr. 
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        Isaccea–Necropola tumulară, 1979, passim; nr. inv. 13.019. 
        Bibl.: Simion 1984a, 75-96148. 
        Tip XXI  Kuzmanov, var. 3149; tip VIII K Loeschcke (începutul sec. II p.Chr.).  
 
94. Opaiţ mare, cu bazinul rotund în formă de colac, cu discul şi baza concave. Cioc semirotund, 
legat de disc printr-o suprafaţă plană dreptunghiulară. Disc mare, mult adâncit, fără decor, ca şi 
bordura, marcat de două inele în relief şi cu orificiu îngust de alimentare, plasat central. 
        Argilă fină, compactă, portocalie, vopsea roşie, cu slabă aderenţă. Import. 
        Dimensiuni: L = 8,8 cm; D = 7,2 cm; H = 3 cm;  db. = 3,5 cm.  
        Isaccea–Necropola tumulară, 1979, M II, m. 3; nr. inv. 8.012. 
        Bibl.: Simion 1984a, 75-96150. 
        Tip VIII K Loeschcke (începutul sec. II p.Chr.); tip XXI  Kuzmanov, var. 1. 
 
95. Opaiţ asemănător celui de mai sus, din care lipsesc ciocul şi o mică porţiune din corp. 
Descoperit în stare fragmentară şi reîntregit în laborator.  
          Argilă compactă, micacee, roşu-cafenie; vopsea roşu-maronie; urme de ardere secundară. 
Import. 
           Dimensiuni: L = 9,4 cm; D = 7,5 cm; H = 3,4 cm;  db. = 4 cm. 
           Isaccea–Necropola tumulară, 1979, cas. 1, m. 1; nr. inv. 9.693; inedit. 
           Bibl.: Simion 1984a, 75-96. 
 
96. Fragment opaiţ cu bazinul larg; rezervat ¼ din întreg. Cioc cu platformă rectangulară, 
tangentă la disc.  Discul puternic adâncit, fără decor, este despărţit de bordura îngustă prin două 
inele concentrice în relief.  
          Argilă densă, cafenie, vopsea maronie. Ardere secundară. Import. 
          Noviodunum–Turnul Mare 2008, CT-3-6, martor. Fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.  
          Tip VIII K Loeschcke (începutul sec. II p.Chr.); tip XXI  Kuzmanov, var. 1. 
 
97. Fragment opaiţ cu platformă rectangulară pe cioc, tangentă la disc; rezervat: segment din 
disc, bordură şi cioc. Disc puternic adâncit, fără decor, despărţit de bordura îngustă prin două 
inele concentrice şi două cercuri incizate; urme de folosire. 
          Argilă densă, bej-cărămizie, vopsea roşie fără luciu. Produs vest-pontic.  
          Dimensiuni: Lp. = 6,2 cm; lp. = 3 cm.  
          Noviodunum–Turnul Mare 1998, CT-3, c.5,- 1,20 m.; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.  
          Tip VIII K Loeschcke (începutul sec. II p.Chr.); tip XXI  Kuzmanov, var. 1. 
 
98. Fragment opaiţ cu platformă pe cioc; rezervat aprox. 1/5 din disc + bordură. Disc concav cu 
urme de decor, mărginit de un inel în relief; bordură dreaptă, decorată cu globule imprimate de 
o parte şi de cealaltă a rostrum-ului. 
        Argilă compactă, bej-cărămizie, vopsea roşie. Produs local, vest-pontic. 
        Dimensiuni: Lp. = 3,6 cm; lp. = 2,9 cm. 
        Noviodunum–Aşezare civilă 2003, S-4, c. 56, -1,85 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.    

 
148  Simion 1984a, pl. 18/2. 
149  Kuzmanov 1992, 25; 81, nr. 127 (Cerven, prima jumătate a sec. II p.Chr.). 
150  Simion 1984a, pl. 18/10. 
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A 4. XI. Opaiţe cu cioc trapezoidal şi bare transversale pe bordură (Fig. 11; Pl. 8) 
Lucernele cu cioc trapezoidal şi corp rotund, cu reliefuri pe disc şi bare 
transversale pe bordură, fac parte din grupa de tipuri corintiene şi atice, 
încadrată cronologic în a doua jumătate a sec. III – prima jumătate a  
sec. IV p.Chr. De la Noviodunum provin 12 exemplare în stare fragmentară, 
majoritatea produse în spaţiul vest-pontic. 

 
99.  Fragment opaiţ rotund, cu bazinul mare; rezervat o porţiune din partea dorsală, cu ansa 
lamelară, striată longitudinal şi perforată. Disc rotund şi concav, mărginit de un cerc adâncit. 
Bordură decorată cu globule mari încercuite, realizate în tipar, din care, două păstrate 
flanchează toarta.  
        Argilă fină, bej-cărămizie, vopsea la culoare, nuanţe brune cu luciu metalic. Produs sud-
moesic. 
        Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp. = 4,2 cm. 
        Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, S-3, c. 65, -1,20 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.  
        Tip XXIV Iconomu151 = tip XXVI152; tip XXII Kuzmanov, var. 3153. 
 
100.  Fragment opaiţ mare, cu bazin trapezoidal; rezervat ⅓ bazin cu bordură şi toartă. Corp 
rotund cu disc mare, concav, cu urme de decor, marcat de două cercuri concentrice; bordură 
lată, uşor înclinată, decorată cu globule realizate prin estampare şi cu două bare transversale 
(păstrată cea din stânga). Toarta lamelară, perforată, striată longitudinal, terminată în spate 
unghiular, spre centrul bazei. 
        Argilă densă, bej-rozie, vopsea roşu-maronie, dispusă neuniform. Import.  
        Dimensiuni: Lp. = 5,5 cm; D. = 7,2 cm; hp. = 3 cm. 
        Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, S-3, c. 54, -0,85 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
        Tip XXIV Iconomu = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.)154; tip XXII Kuzmanov, var. 3. 
 
101.  Fragment opaiţ rotund, cu bazin mare şi globule pe bordură, realizate în tipar; rezervat o 
porţiune din partea dorsală, cu ansa lamelară, striată longitudinal şi perforată; disc mare, 
concav, probabil decorat; se păstrează o globulă în dreptul ansei.   
        Argilă densă, bej, cu concreţiuni calcaroase şi oxizi de fier; vopsea cafenie. Produs local, 
posibil noviodunens. 
        Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp.= 4,5 cm; hp. = 2 cm. 
        Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, S-3, c. 65, -1,40 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.  
        Tip XXIV Iconomu = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XXII Kuzmanov, var. 3. 
 
102. Fragment opaiţ (disc – bordură). Bordură lată, cu bare transversale în relief (rezervat: 
una), situate pe o bandă cu decor vegetal incizat. Disc uşor adâncit, decorat cu o scenă erotică. 
        Argilă aspră, cu particule de piroxeni, bej-cărămizie, angobă bej-cafenie. Produs local, 
posibil noviodunens. 
        Dimensiuni: Lp. = 4 cm; lp. = 3 cm. 

 
151  Iconomu 1967, 24, fig. 46. 
152  Iconomu 1986, 64-69a. 
153  Kuzmanov  1992, 91-92, fig. 10. 
154  Iconomu 1986, 68. 
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        Noviodunum–Turnul de Colţ 2006, TC-1-4 (martor), c. 2, -2,65 m. Fără nr. inv.; inedit / 
MIA Tl.  
        Tip XXIV Iconomu155 = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XXII Kuzmanov, var. 3156. 

 
103. Fragment  opaiţ. Disc mare, uşor concav, decorat în relief cu un personaj aşezat pe tron, 
ţinând un obiect în mâna dreaptă ridicată la nivelul umărului; probabil Jupiter. Decoraţia 
veşmintelor realizată prin incizie. Se păstrează orificiul de alimentare, situat în dreapta 
imaginii. 
        Argilă densă cu concreţiuni calcaroase, bej-cărămizie; vopsea roşie. Produs local, posibil 
noviodunens. 
        Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp. = 2,7 cm. 
        Noviodunum–Turnul A 2006 , TA-3, c. 4, -3,75 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
        Tip XXIV Iconomu = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XX, var. 3 Kuzmanov. 
 
104.  Fragment  opaiţ; rezervat cca. ¼ din partea superioară. Bordură lată, decorată cu un şir de 
globule mici dispuse circular, întrerupt de două bare transversale (păstrată una). Disc concav, 
mărginit de două cercuri concentrice, decorat în relief cu imaginea înaripată a lui Hypnos, 
ţinând în mâna stângă torţa ridicată. 
      Argilă densă cu concreţiuni calcaroase, bej-cărămizie; angobă la culoare. Produs local, 
posibil noviodunens. 
       Dimensiuni: Lp. =5,2 cm; lp. = 4 cm. 
       Noviodunum–Turnul de Colţ 2002, TC-1, c. 5, vegetal; nr. inv. 45.794; inedit / MIA Tl. 
       Tip XXIV Iconomu157 = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XX, var. 3 Kuzmanov. 
 
105. Fragment opaiţ; rezervat: partea centrală a discului mare, uşor concav, decorat în relief cu 
imaginea unui centaur. 
       Argilă poroasă cu concreţiuni calcaroase, bej-rozie; angobă la culoare. Produs local, 
posibil noviodunens. 
       Dimensiuni: Lp. = 3,6 cm; lp. = 2,8 cm. 
       Noviodunum–Cetate Est 2003, S-4, c. 33, vegetal; nr. inv. 46.124; inedit / MIA Tl. 
       Tip XXIV Iconomu = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XX, var. 3 Kuzmanov. 
 
106.  Fragment opaiţ; rezervat cca. ⅓ din partea superioară. Disc mare, uşor concav, marcat de 
două inele concentrice în relief, cu şanţ între ele, decorat cu un peşte răpitor, orientat stânga. 
Bordură lată, dreaptă, decorată cu globule mici, realizate prin estampare; păstreză urma unei 
bare transversale. 
        Argilă densă, aspră, micacee, culoare portocalie; vopsea cafenie cu luciu metalic. Import. 
        Dimensiuni: Lp. =5,5 cm; lp. = 4 cm. 
        Noviodunum–Turnul Mare 2000, CT-9, c.5, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
    Tip XXIV Iconomu = tip XXVI, var. III (sec. III p.Chr.); tip XX, var. 3 Kuzmanov. 

 
155  Iconomu 1967, nr. 646-665, fig. 43-46. 
156  Kuzmanov 1992, 91-92, fig. 10/184-189 – lămpi cu cioc trapezoidal, cu reliefuri pe disc şi bare 

transversale pe bordură. 
157  Iconomu 1967, 126, nr. 652-653 (Eros în ipostază funerară înaripat, ţinând în mâna stângă torţa lui 

Thanatos cu flacăra stinsă). 
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107.  Fragment opaiţ cu bazin tronconic; rezervat: toarta şi un segment din partea dorsală. 
Toarta mare tip rulou este dispusă vertical pe bordură şi prezintă o profilatură dorsală în formă 
de săgeată. Este şănţuită median, longitudinal, cu o bară transversală pe mijlocul roloului. 
Bordura lată păstrează urma unei ove. 

Argilă densă, micacee, culoare cărămizie; vopsea roşu-portocalie cu pete maronii. Produs 
local, vest-pontic. 

Dimensiuni: Lp. = 3,5 cm; lp. = 3,5 cm; hp. = 2,8 cm. 
Noviodunum–Turnul Mare 2001, CT-6, c. 4, val; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
Tip XI Iványi158 tip XXIV Iconomu159 (sec. III-IV p.Chr. ); tip XXIII Kuzmanov160. 

        
108. Fragment opaiţ cu bazin tronconic; rezervat: toarta şi un segment din partea dorsală. 
Identic celui de mai sus, păstrează şi o mică porţiune din baza plată, profilată şi delimitată 
printr-un cerc incizat. 
      Argilă densă, micacee, culoare bej-cafenie; urme de vopsea roşu-maronie. Produs local, 
vest-pontic, probabil Troesmis. 
      Dimensiuni: Lp. = 3,3 cm; lp. = 4,3 cm; H = 3 cm. 
      Noviodunum, Turnul Mare 2000, CT-3, c. 5, -2,10 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
 
109. Fragment opaiţ cu corpul mare, rotund şi bazinul tronconic; rezervat ⅓ din partea 
superioară; bordură lată, rotunjită, neornamentată; disc mare cu concavitate pronunţată şi fără 
ornament, mărginit de două inele concentrice, flancate de două cercuri incizate; toartă-rulou, 
asemănătoare cu nr. 107.  
       Argilă densă, micacee, culoare cărămizie; vopsea roşu-portocalie. Produs local, vest-
pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 5 cm; lp. = 5,5 cm; hp.= 2 cm. 
       Noviodunum–Cetate 2008, passim; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
        
109a. Fragment opaiţ cu corpul mare; rezervat ataş: toartă discoidală, neperforată, cu două 
nervuri longitudinale, plasată perpendicular pe bordură şi prelungită spre bază; disc adâncit, 
marcat de un inel în relief. Bordură lată, convexă, decorată cu frunze, probabil şi ciorchini, de 
viţă-de-vie. Analogii la Halmyris, în a doua  jumătate a sec. III p.Chr.161 
          Argilă aspră, roz-gălbuie, cu particule de cuarţ şi mică microscopică; angobă la culoare. 
Posibil produs local, noviodunens.  
          Dimensiuni: lp. = 4,5 cm; hp. = 3,8 cm. 
          Noviodunum, Turnul Mare 2009, CT-6, c. 2, -2,20 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
Tip XXII, var. 2 Kuzmanov162. 

 
158  Iványi 1936, pl. 36-38, circulaţie largă a pieselor, de la Domitian la Diocletian. 
159  Iconomu 1967, 128-129. 
160  Kuzmanov 1992, 32, nr. 209-210, lămpi cu ciocul în formă de U (sec. III-V p.Chr.). 
161  Topoleanu 2000, 196, nr. 505 şi pl. 62/505 (Opaiţe provinciale vest-pontice. III. Iconomu 1986, tip 

XX, var. I). 
162 Kuzmanov 1992, 29, nr. 175 (Lămpi cu cioc trapezoidal, cu disc neornamentat) – sec. III p.Chr. 



250 VICTOR  H. BAUMANN 
 

                                                          

XII. Opaiţe cu disc mic, toartă prelungită spre bază şi globule pe bordură  
(Fig. 12; Pl. 9) 
Tip de lămpi de origine grecească163, prezent la Noviodunum prin zece exemplare, 
din care două întregi. 

 
110. Opaiţ rotund cu bazin tronconic; rezervat ½ din întreg. Disc mic, concav, mărginit de două 
cercuri concentrice incizate şi perforat pe mijloc de orificiul de alimentare. Bordură lată, decorată 
cu globule mari, realizate prin imprimare; toarta lamelară, prelungită unghiular spre bază.    
      Argilă densă, culoare bej, cu urme de vopsea negru-brună. Import; centru nord-pontic, 
probabil Chersones.  
      Dimensiuni: Lp. =4,8 cm; d. = 6 cm; h = 3,5 cm. 
     Noviodunum–Turnul Mare-extramuros 2006, CT-8 Vest; nr. inv. 48.652; inedit / MIA Tl. 
     Tip XXV Iconomu164, sec. III p.Chr. Formă identică la Chersones, încadrată de Zubari în 
sec. II-III p.Chr.165. 
 
111. Fragment opaiţ rotund, cu bazin tronconic, de dimensiuni medii; rezervat ¼ din bazin cu 
bordură şi toartă. Bordura îngustă, despărţită de disc printr-un şnur globular; ansa lamelară, 
neperforată, prelungită unghiular spre bază. 
         Argilă densă, bej-rozie, vopsea roşu-maronie, dispusă neuniform. Produs vest-pontic. 
        Dimensiuni: Lp. = 5,5 cm; D = 7,2 cm; hp. = 3 cm. 
        Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-3, c. 54, -0,85 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
        Tip XXV Iconomu166, sec. III p.Chr. 
 
112.  Fragment opaiţ cu bazin tronconic; disc mic mărginit de un şir de puncte în relief; 
bordura îngustă decorată cu globule realizate în tipar. 
       Argilă densă, nisipoasă, cărămizie; vopsea roşu-portocalie.  Produs vest-pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 4 cm; lp.= 1,5 cm 
       Noviodunum–Turnul A 2006, TA-4, c. 4, -4,35 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 

 
113. Fragment opaiţ; rezervat un segment din întreg: bazin tronconic cu toartă lamelară perforată; 
disc adâncit cu urme de decor; bordură lată, decorată cu şir de globule realizate în tipar. 
       Argilă densă cu concreţiuni calcaroase, cafenie; vopsea la culoare. Produs local, posibil 
Noviodunum. 
       Dimensiuni: lp. = 5,5 cm; Hp. =  4 cm. 
       Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-3, c. 65, -1,20 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
 
114. Opaiţ de dimensiuni medii, cu corp rotund şi cioc în prelungirea bazinului bitronconic. 
Disc mic, adâncit, fără decor, mărginit de un inel în relief, spart în zona centrală. Bordura lată, 
decorată cu patru globule situate simetric, de o parte şi de cealaltă a ciocului şi a toartei 
lamelare perforate, prelungită în spate spre baza îngustă, inelară.  

 
163  Iconomu 1986, 64, le încadrează în grupa de tipuri corintiene şi atice din sec. III – începutul  

sec. IV  p.Chr. (tip XXVI, var. III şi var. VI). 
164  Iconomu 1967, 24, fig. 150, nr. 666-669. 
165  Zubari 1987, fig. 23/6. 
166  Iconomu 1967, 24, fig. 150, nr. 666-669. 
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      Argilă densă, caolinoasă, culoare portocalie;  urme de vopsea maronie. Produs local, posibil 
noviodunens.  
      Dimensiuni: L = 9 cm; D = 6,5 cm; H = 3,2 cm. 
      Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-3, c. 65, -1,40 m; nr. inv. 45.929; inedit; sec. III-IV p.Chr. / 
MIA Tl. 
      Tip XXII, var I Iványi; tip XXIX  Kuzmanov167; tip II Vikić-Belančić168; tip XXV Iconomu 
(sec. III p.Chr.)169. 
 
115.  Fragment opaiţ; rezervat: partea din spate a bazinului tronconic cu toarta discoidală 
înălţată unghiular, cu intenţie de perforare, dublu-şănţuită longitudinal şi prelungită spre bază; 
segment de bordură lată, dreaptă, decorată cu dublu val circular. 
        Argilă densă, cărămizie, cu particule fine de mică, silicaţi şi piroxeni; vopsea roşie. 
Produs local, posibil noviodunens.  
      Dimensiuni: Hp. =  4 cm; lp. = 4,8 cm. 
      Noviodunum–aşezarea civilă 1995, S-2, c. 5, -0,70 m; fără nr. inv.; inedit – sec. III-IV p.Chr./ 
MIA Tl. 
 
116.  Fragment opaiţ asemănător celui de mai sus. Toarta discoidală prelungită spre bază, în 
formă de „labă de gâscă”. Argilă fină, densă, cu puncte micacee, bej-cafenie; vopsea cafenie 
dispusă pe suprafaţa superioară, vizibilă. Produs al atelierelor din Troesmis. 
      Dimensiuni: Hp. = 4,7 cm; lp. = 3,8 cm. 
      Noviodunum–sector SE 2003, S-4, c.55, -0,40 m; fără nr. inv.; inedit – sec. III-IV p.Chr. / 
MIA Tl. 
 
117.  Fragment opaiţ; rezervat: un segment din spate al bazinului, cu toarta discoidală striată 
longitudinal, supraînălţată pe bordura dreaptă, lată, decorată cu globule mari; disc concav 
mărginit de un val circular. 
       Argilă densă, cărămizie, cu particule fine de mică; angobă la culoare. Produs vest-pontic.  
      Dimensiuni: Hp. = 3 cm; lp. = 5,5 cm. 
      Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-3, c. 65, -1,20 m; fără nr. inv.; inedit – sec. III-IV p.Chr./ 
MIA Tl. 
 
117a.  Fragment opaiţ reîntregit; rezervat: ½ din întreg. Bazin tronconic cu baza plată; bordură 
rotunjită, fără decor; disc mare cu concavitate pronunţată, decorat cu şir de globule pe margine, 
perforat de un singur orificiu de alimentare; toartă discoidală, prelungită spre bază, perforată 
decorativ de o parte şi de cealaltă, fără a fi penetrată. Matriţă uzată.  
       Argilă densă, aspră, bej-cafenie; vopsea maronie. Posibil produs troesmens. 
       Dimensiuni: Lp. = 8 cm; lp. = 3 cm; H = 5 cm (h bazin = 3,2 cm ). 
       Noviodunum–Turnul de Colţ 2009, TC-1 – TC-3, c.5, (scară). Fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 

 
167  Kuzmanov 1992, 45; 124-125, nr. 326-336, lămpi cu discul mic şi concav, în special nr. 330  

(sec. III-V p.Chr.). 
168 Vikić-Belančić 1975, 61-62, nr. 999, 1000, 1019, 1028 şi pl. 42/4 – exemplar identic celui de la 

Noviodunum. 
169  Supra, nota 108. 
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117b. Fragment opaiţ; rezervat: segmentul din spate al bazinului, cu toarta discoidală, 
neperforată, prelungită spre baza plată. Bordură îngustă, decorată cu şir de globule. 
       Argilă densă, aspră, bej-cafenie; urme de vopsea maronie. Posibil produs troesmens. 
       Dimensiuni: Lp. = 4,8 cm; lp. = 5,6 cm; H = 5 cm. 
       Noviodunum–Turnul Mare 2009, CT-6, c. 3, -2,40 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl. 
 
 

A 5. XIII.  Lămpi – sfeşnic, cu orificiul de alimentare tubular (Fig. 13; Pl. 2) 
Tip XXII  Iványi; Vikić-Belančić 1975, 61 (nr. 999-1076 )170; tip XIV  Benea 
(Lampes à corps en tronc de cone)171 – sec. III-IV p.Chr. 

 
 
118. Opaiţ oval, cu bazin tronconic şi cioc în prelungire, curbat în sus şi prevăzut cu orificiu 
de ardere larg deschis; modelat la roată. Elementul caracteristic îl constituie discul, ocupat de 
orificiul de alimentare, profilat tubular, cu buza răsfrântă. Toarta este rulată deasupra 
bordurii late. 
        Noviodunum–Cetate Nord, passim. Produs local, posibil noviodunens. Un exemplar 
asemănător, descoperit în Pannonia, la Poetovio, a fost publicat de Zorka Šubic în 1976172. 
Lămpile cu orificiul de alimentare tubular sunt bine cunoscute la Sucidava173 şi la Romula, în 
sudul Daciei, în perioada sec. II-III p.Chr.174. 
        Bibl.: Barnea, Barnea 1984, 97-105; 503-518175.     
 
119. Opaiţ mare, rotund, cu două ciocuri (bilychnis), scurte şi practicate direct în bazin. Bazin 
bitronconic, înalt, cu bază concavă, ovală, evazată, în formă de picior de pahar; orificiu de 
alimentare, situat central, larg şi mărginit de un guler uşor profilat. Modelat cu mâna, în veche 
tradiţie autohtonă. 
         Argilă cu micro-prundişuri, prost frământată şi insuficient arsă; culoare cafenie, angobă la 
culoare. Produs local, noviodunens. 
        Dimensiuni: D = 8 cm; H = 5,6 cm; db. = 4,5/ 4,8 cm. 
        Isaccea, passim; nr. inv. 42.736; inedit / MIA Tl. 
        Formă de opaiţ neîntâlnită în literatura de specialitate. O considerăm variantă a tipului 
XIII. Asemănător: tip XIV Loeschcke176 şi tip XXII Iványi. Băluţă defineşte corect astfel de 
opaiţe – forme singulare177. O formă apropiată la Porolissum, în sec. IV p.Chr.178. 
 

 
170  În special,  Vikić-Belančić 1975, 139, nr. 999; 1001, pl. 41/1, 3; 47/1, 3 –  sec. III-IV p.Chr. 
171  Benea  1990, 151 şi fig. 20/ 128; 131, sec. III-IV p.Chr.  
172  Šubic 1976, 85 şi pl. 6/24 – Poetovio, sec. III-IV p.Chr. 
173  Tudor 1978, 91, fig. 24/3. 
174  Popilian 1997, 14 şi fig. 30. 
175  Barnea, Barnea 1984, 102 şi 512, pl. 10/7. 
176   Loeschcke 1919, pl. 23. 
177   Băluţă 1965, 291, pl. 6/11, 13 (sec. IV p.Chr.). 
178   Gudea 1989, 452 şi pl. 16/70. 
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A 3.  XIV.  Opaiţe nedecorate, cu corp oval şi cioc profilat (Fig. 14; Pl. 11) 
Imitaţii locale ale unor prototipuri micro-asiatice din sec. III p.Chr. 179. Tip 
XXI Kuzmanov, sec. III p.Chr.180; tip XXVI Iconomu181, sec. III-IV p.Chr.; tip 
VI Topoleanu, prima jumătate a sec. IV p.Chr.182. De la Noviodunum provin 
patru exemplare. 

 
120. Opaiţ cu corp oval şi bazin aplatizat; cioc rotund, profilat; bordură lată, plată, disc mic, 
rotund şi concav, nemarcat, cu orificiu de alimentare mărit şi situat spre cioc. Toarta inelară 
spartă; baza uşor adâncită şi nemarcată. Piesă ceramică neornamentată. 
         Argilă foarte fină, caolinoasă, culoare cărămiziu-portocalie; vopsea roşu-maronie, cu 
urme de ardere secundară pe cioc. Import. 
        Dimensiuni: L = 8,1 cm; D = 6 cm; H = 2,1 cm. 
        Isaccea 1979, passim; nr. inv. 4.913; inedit / MIA Tl. 
        Tip rar întâlnit la Dunărea de Jos. Pare o imitaţie locală după lămpile africane din tipul  
E II 3a Bussière, lămpi târzii, fără decor, cu ciocul rotund183 – sec. III – începutul sec. IV p.Chr.
  
 
121.  Opaiţ cu corp oval şi bazin tronconic, prelungit spre ciocul spart; rezervat ⅔ din întreg. 
Disc mic, rotund şi concav, perforat pe centru de orificiul de alimentare, mărginit de un cerc 
incizat. Bordura lată, înclinată, delimitată de disc prin două caneluri concentrice; toartă în 
bandă, dublu şănţuită longitudinal, aplicată pe bordură; baza adâncită, inelară. 
      Argilă densă, aspră, cu granulaţii negre de piroxeni, culoare bej-maronie; angobă la 
culoare, cu urme de vopsea maronie pe disc, bordură şi apucătoare. Opaiţ vest-pontic. 
      Dimensiuni: Lp. = 7,6 cm; D probabil = 6 cm; hc.= 3 cm; db. = 2,7 cm. 
      Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-3, c. 56, -1,50 m; nr. inv. 45.932; inedit – sfârşitul 
sec. III p.Chr. / MIA Tl.  
 
121a.  Opaiţ oval, cu bazin scund,  tronconic; cioc rotund şi profilat în formă de lulea. Disc 
mic, adâncit, cu orificiu de alimentare perforat spre cioc. Baza îngustă, concavă; tortiţă 
lamelară, trasă din bazin şi lipită de marginea bordurii, spartă din vechime. 
        Argilă brun-roscată, cu particule microscopice de mică  şi calciţi. Vopsea mai închisă la 
culoare situată pe disc, cu urme de ardere secundară. Produs local, noviodunens, lucrat 
neîngrijit – sec. IV p.Chr.184 
      Dimensiuni: Lp. = 6,5 cm; lp. = 3,7 cm. 
      Noviodunum, Turnul de Colţ 2009, TC-4 – TC-1, c. 3 (pilon central ), -0,50 m; fără nr.      

inv.; inedit / MIA Tl. 
 

 
 179  Opaiţ 1991, II, pl. 74/4, analogii la Ephes şi Halmyris. 
180   Kuzmanov 1992, nr. 172. 
181   Iconomu 1967, variantă locală. 
182   Topoleanu 2000, nr. 510. 
183   Bussière 2000, 375, nr. 4100, Muzeul din Alger. 
184 Opaiţul a fost descoperit lângă pilonul central al Turnului de Colţ, într-un strat de nivelare de  

sec. IV p.Chr. 
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121b.  Fragment opaiţ cu corpul alungit şi aplatizat; rezervat: segment din partea inferioară a 
bazinului, cu baza îngustă, rotundă, uşor adâncită. 
       Argilă fină, compactă,  cărămizie; slip de aceeaşi culoare. Produs provincial, vest-pontic. 
       Dimensiuni: Lp. = 8 cm; lp. =  4,4 cm. 
       Noviodunum, Turnul Mare 2009, CT-6, c. 3, -2,15 m (Gr.din niv. IV); fără nr. inv.; inedit / 
MIA Tl. 
 

XV.  Opaiţe cu disc mic şi cioc – „lulea” (Fig. 14) 
  Tip XXVII Kuzmanov185, sec. III p.Chr.; tip XXVI Iconomu186 = tip XXVII 

Iconomu187, lucerne cu corpul alungit, discul mic şi bordura lată, decorată cu 
incizii radiale, sec. III-IV p.Chr. Un singur exemplar descoperit la Noviodunum. 

 
122. Opaiţ cu corp alungit;  disc mic, rotund, marcat de trei inele în relief. Ornament din linii în 
relief dispuse radial pe bordura înclinată. Ciocul, în formă de lulea, este marcat în dreptul 
discului de capul şi labele unei broaşte ţestoase stilizate. Toarta lată, lamelară; bază rotundă, 
decorată cu un fascicul de raze care pornesc din centrul bazei188. 
        Argilă fină, cafenie, angobă lustruită, la culoare. Import nord-pontic. 
        Dimensiuni: L = 7,5 cm; D = 5,3 cm; db. = 3 cm;  H = 2,4 cm. 
        Isaccea  1990, M-XXX, m.7; nr. inv. 42.943; inedit / MIA Tl. 
        Acest tip de opaiţe apare în Asia Mică în sec. II p.Chr., fiind copiat în centrele vest-
pontice189 şi în cele nord-pontice în cursul sec. III-V p.Chr.190. 
      

B 5.  XVI. Opaiţe nedecorate, cu disc deschis („fără disc”)  (Fig. 16; Pl. 3; 12) 
        Lămpi caracteristice epocii romano-bizantine, lucrate la roată în ateliere 

locale. Cf. tip XX Iványi191; tip VI Ponsich192; tip XIII Loeschcke; tip IV 
Băluţă (2)193; tip XIV Benea194. 

     
123. Opaiţ mare cu corp rotund, modelat la roată. Bazin tronconic şi bordură lată, rotunjită; 
cioc triunghiular, tras din bazin şi perforat; disc rotund, deschis pe întreaga suprafaţă; bază 
mare, profilată şi adâncită spre centrul  perforat după ardere. Toarta lipseşte. Urme de folosinţă 
îndelungată.  
         Argilă compactă, nisipoasă, culoare roşie; urme de vopsea roşu-maronie. Produs local, 
noviodunens, prima jumătate a sec. VI p. Chr.195. 

 
185  Kuzmanov 1992, 38, nr. 277, cu trimiteri în Dobrogea; vezi p. 113, fig. 277/a, b. 
186  Iconomu 1967, 24-25, fig. 47, origine greco-italică (sic !). 
187  Iconomu 1986, 168 şi pl. 6/ 1, produs microasiatic. 
188  Motiv decorativ solar întâlnit şi în sec. II p.Chr. pe fundul unui opaiţ cu cantharos pe disc, din inventarul 

mormântului M-6, din necropola romană din Callatis – vezi Bărlădeanu-Zavatin 1977, 133, pl. 5/3. 
189  A. Panaitescu publică în 1977 o piesă asemănătoare exemplarului nostru, descoperită într-un mormânt 

de înhumaţie din Tomis – vezi Panaitescu 1977, m. 2, fig. 6/2. 
190  Krapivina  1993, 122 şi fig. 71/5-7 (Olbia, tip 5) 
191   Iványi 1936, pl. 56/ 2. 
192   Ponsich 1961, pl. 29. 
193  Băluţă  1985, opaiţe cu deschidere largă. 
194  Benea 1990, nr. 128-129. 
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         Dimensiuni: Lp. = 8,6 cm; D = 7,5 cm; db. = 4,8 cm;  hc.= 3,1 cm. 
         Noviodunum–Turnul Mare 2001, CT-6, val; nr. inv. 45.374; inedit / MIA Tl.          
 
124. Opaiţ mare cu corpul rotund, modelat la roată. Bazin bitronconic şi bordură lată, uşor 
înclinată; cioc rotund, profilat, tras din bazin şi perforat; disc rotund, deschis pe întreaga 
suprafaţă, cu buză profilată inelar; bază mare, rotundă, plată, uşor profilată. Toarta lipseşte. 
Urme de ardere secundară. 
         Argilă aspră, nisipoasă, cu micro-prundişuri, culoare  bej.  
         Dimensiuni: Lp. = 8,6 cm; D = 7,5 cm; D disc = 3,2 cm; db. = 4 cm;  hc.= 3,3 cm. 
         Isaccea–Livadă 1989; nr. inv. 27.724. Produs local, noviodunens. 
         Bibl.: Topoleanu 1984, 190, nr. 12 şi pl. 3/1; 6/4 (sec. IV-VI p.Chr.).  
 
125. Opaiţ asemănător celui de mai sus. Discul deschis păstrează un segment din buza inelară. 
Toarta lipseşte; piesa prezintă urme de ardere secundară pe întreaga suprafaţă. 
        Argilă aspră, nisipoasă, cu micro-prundişuri, culoare bej-rozie. Produs local, noviodunens, 
sec. IV-VI p.Chr.  
         Dimensiuni: Lp = 8,5 cm; D = 7 cm; db. = 4 cm;  hc.= 3 cm. 
         Isaccea, passim; nr. inv. 43.536; inedit / MIA Tl.           
 

XVII.   Opaiţe în formă de „ceşcuţă” (Fig. 15; Pl. 10)  
Lămpi lucrate la roată în ateliere locale. Cinci exemplare întregi din perioada 
de tranziţie spre  epoca romano-bizantină. Tip XXII, XIV Iványi196; tip XLI,  
var. 2  Kuzmanov (358); tip XVII, var. 1b Vikić-Belančić197; tip IV Băluţă,  
sec. IV p.Chr.198. 

 
126.  Opaiţ cu corp rotund, modelat la roată; fără decor. Bazin tronconic, rotunjit în partea 
dorsală; cioc ascuţit în prelungirea bazinului, cu orificiu mare de ardere săpat în peretele 
bazinului. Bază mare, rotundă, cu marginea îngroşată şi profilată; toarta discoidală, plasată pe 
curbura dorsală a bazinului şi pe bordură. Disc mic, rotund şi  adâncit, perforat central de un 
orificiu mare de alimentare. Ambele orificii ale opaiţului sunt uşor avariate. 
         Argilă densă, nisipoasă,  rozie, angobă cafenie. Produs local, noviodunens,  descoperit în 
context datat cu monedă în sec. IV p.Chr.199.  
         Dimensiuni: L = 8,4 cm; D = 6,3 cm; db. = 4 cm; hc. = 2,7 cm. 
         Noviodunum–Lutărie, Necropola romană 2002, S-II, c. 31, M-13; nr. inv. 47.302; inedit / 
MIA Tl.            
         Exemplare asemănătoare la: Sucidava, Sirmium, Intercisa, în sec. III-IV p.Chr.200.  
 

 
195  Opaiţul a fost descoperit în nivelul IV din Turnul Mare, nivel de epocă iustiniană. 
196  Iványi 1935, 26-28, pl. 23; pl. 56/4-11. 
197  Vikić-Belančić 1975, Tab. 42/ 1019-1022. 
198  Băluţă 1965, pl. 6/11-14,  forme singulare, sec. IV p.Chr. 
199  Baumann et alii 2003, 157. 
200  Băluţă 1965, 11-14. 
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127.  Opaiţ cu corp rotund, modelat la roată; fără decor. Exemplar asemănător celui de mai sus; 
lucrat mai îngrijit. Toartă în bandă, rulată scurt pe curbura dorsală a bazinului şi pe bordură. 
Disc concav, conturat, orificiu mare de alimentare, plasat pe mijloc. 
         Argilă fină, micacee, culoare roz-gălbuie; urme de vopsea maronie. Produs local, 
noviodunens, începutul sec. IV p.Chr.201   
         Dimensiuni: L = 8,4 cm; D = 6,3 cm; db. = 4 cm;  hc. = 2,7 cm. 
         Noviodunum–Turnul de Colţ 2006, TC-4, c. 3, nivel; nr. inv. 47.580; inedit / MIA Tl.                 
Tip XXII  Iványi, lampă - ceşcuţă202. 
 
128.  Opaiţ cu corp rotund şi bazin bombat, înalt, situat pe o bază mare, plată, puternic 
profilată; modelat la roată; fără decor. Cioc ascuţit, tras din bazin, profilat, cu orificiu de ardere 
larg. Disc concav, rotund, cu orificiu de alimentare mare, plasat pe mijloc; apucătoare plină, 
dreaptă, trasă din bazin aprox. orizontal. 
          Argilă aspră, cu fine concreţiuni calcaroase, culoare bej-cărămizie, angobă la culoare; 
urme de folosinţă pe cioc. Produs local, noviodunens. 
         Dimensiuni: L = 9,4 cm; D = 6,2 cm; db. = 4 cm;  hc. = 3,5 cm. 
         Isaccea, passim; nr. inv. 29.848; inedit / MIA Tl.                  
         Tip XLI, var. 2  Kuzmanov203. 
 
129. Opaiţ cu corp rotund, bazin convex, fără toartă; modelat neîngrijit la roată; rezervat ½ din 
întreg, respectiv partea inferioară a piesei, cu baza rotundă, profilată, o parte a bazinului şi 
ciocul tras din bazin, cu orificiul de ardere oblic, deschis.  
         Argilă fină, densă, micacee, roşu-vineţie, insuficient arsă, cu miezul cenuşiu; angobă 
portocalie, vineţie şi cu urme de ardere secundară în dreptul ciocului. Produs local, 
noviodunens; folosit ca ofrandă şi spart ritual; probabil, prima jumătate a sec. III p.Chr. 
         Dimensiuni: Lp. = 6,7 cm; lp. = 5,5 cm; db. = 3,5 cm;  hp. = 3 cm. 
         Isaccea–Necropola tumulară 1990, M-XXX – Movila Popii, sector SE; passim; nr. inv. 
43.207; inedit / MIA Tl.                  
 
130. Opaiţ asemănător celui de mai sus; modelat destul de îngrijit la roată; rezervat ¾ din 
întreg; lipseşte ciocul şi discul; baza rotundă, plată, în formă de picior de pahar, perforată din 
antichitate, de un orificiu rectangular. Spart ritual, a fost folosit ca obiect de ofrandă. 
          Argilă fină, densă, micacee, portocalie, insuficient arsă, cu miezul cenuşiu; angobă la 
culoare şi urme de vopsea roşie pe bordură şi bazin. Produs local, noviodunens. 
         Dimensiuni: Lp. = 5 cm; D = 6,2 cm; db. = 3,5 cm;  hp. = 2,8 cm. 
         Isaccea, necropola tumulară 1990, M-XXX – Movila Popii, sector SE; passim; nr. inv. 
43.203; inedit / MIA Tl.       

 
201  Opaiţul provine din stratul de dărâmătură de pe nivelul de construcţie al Turnului de Colţ. 
202  Iványi 1936, pl. 56/8. 
203  Kuzmanov 1992, 46-47, nr. 358-359. 
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XVIII. Opaiţe - tăviţă, cu seu sau ceară204 (Fig. 16; Pl. 12) 
        Produse casnice modelate cu mâna, imitaţie după tip XXXIX , var. 1 Kuzmanov, 

sec. III-sec. V p.Chr.205. Tip XIII C Loeschcke; tip XX Iványi206; tip IV Băluţă, 
opaiţe cu deschidere largă207; tip XII Benea, lampes à suif.  

 
131. Opaiţ cu corp rotund şi plat, modelat cu mâna; fără decor. Bazin bitronconic cu cioc în 
prelungire, rotund şi profilat spre bordură, prevăzut cu orificiu de ardere larg; bază mare, 
rotundă şi dreaptă; apucătoare discoidală spartă. Bordură lată, disc îngust, uşor adâncit şi 
perforat pe aproape întreaga suprafaţă. 
          Argilă aspră, cu micro-prundişuri (nisip necernut, scoici), culoare bej-cărămizie; angobă 
bej. Produs local, noviodunens. 
          Dimensiuni: L = 7,5 cm; D = 6 cm; db. = 4 cm;  hc. = 2,3 cm. 
          Noviodunum–Faleză Nord 1997, passim; nr. inv. 48.650; inedit / MIA Tl.                  
          Opaiţ local, produs casnic modelat cu mâna şi insuficient ars. Tip XII  Benea, opaiţe cu 
corpul tronconic208. Piesă mai timpurie, dar identică, la Arras-Nemeticum209. 
 
132. Opaiţ cu corp rotund şi plat, modelat la roată; fără toartă şi fără decor. Bazin bitronconic 
cu cioc în prelungire, ascuţit şi profilat spre bordură, prevăzut cu orificiu de ardere rectangular. 
Bază mare şi dreaptă; disc adâncit cu orificiu de alimentare larg, situat pe mijloc. 
          Argilă densă, nisipoasă, culoare portocalie; urme de vopsea roşie pe cioc şi bază. Produs 
local, noviodunens. 
          Dimensiuni: L = 8 cm; D = 6,5 cm; db. = 4,8 cm;  hc. = 2,2 cm. 
          Noviodunum–aşezarea civilă 2003, S-4, c.55, -0,65 m; nr. inv. 45.930; inedit / MIA Tl.                  
Analogii în Dacia, la Tibiscum, în prima jumătate a sec. III p.Chr. 210 
 
133.   Opaiţ micuţ, rotund, cu bazinul plat, în formă de colac; lucrat la roată; fără decor. Cioc 
puternic profilat, tras din bazin; bază mare, rotundă şi dreaptă; toartă spartă; disc concav cu 
orificiu de alimentare larg, situat pe mijloc. 
          Argilă densă, nisipoasă, cu scoici, culoare roz. Produs local, noviodunens. 
          Dimensiuni: L = 6 cm; D = 4,7 cm; db. = 3,8 cm; hc. = 1,6 cm. 
          Noviodunum, Lutărie – necropola romană 2003, mormânt deranjat, sec. III-IV p.Chr.; 
nr. inv. 45.931; inedit. / MIA Tl.                  
          Tip XIII C Loeschcke; tip XX Iványi; tip XXIX, var. 1 Kuzmanov; tip XII Benea. 

 
204  Lampes à suif –  Apud  Arras-Nemeticum, 1986, 82, nr. 120 – categorie de opaiţe locale, cu corpul 

plat, modelate, în general, la roată, dar şi cu mâna, în bună tradiţie autohtonă.  
205  Kuzmanov 1992, 44, nr. 339-340; 45, nr. 329-336  (sec. III-V p.Chr.). 
206  Iványi 1936, pl. 56/2. 
207  Băluţă 1965, 291, pl. 6/6; datare largă în sec. IV-VI p.Chr. 
208  Benea 1990, 167, nr. 124, sec. III p.Chr. 
209  Vezi, supra, nota 172. 
210  Benea 1990, 150-151. 
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A 3. XIX. Opaiţe cu corp alungit şi granule dese pe bordură (Fig. 14 şi 18) 
Originea tipului este considerată microasiatică, provenienţă Ephes, Milet 211. 
Tip XI Iványi, sec. III-IV p.Chr.212; tip XXIV Kuzmanov, Ephes sec. V p.Chr.213; 
tip XXVIII, var. 2  Iconomu214 = tip XXVII, var. I, subvar. II215, Tomis sec. VI 
p.Chr.; tip I, var. A  Topoleanu216, Halmyris sec. VI – începutul sec. VII p.Chr. 

 
134. Opaiţ cu corp oval, aplatizat, alungit spre toartă şi spre cioc. Bazin bitronconic, cioc 
rotund, spart şi restaurat, decorat longitudinal pe partea superioară cu palmeta, alcătuită din 
linii radiale în relief. Toartă lamelară plasată vertical pe bordură; bordură lată, decorată cu cinci 
şiruri de granule mici. Disc mic, rotund şi concav, mărginit de un cerc incizat; bază rotundă, 
concavă, marcată în tipar printr-o profilatură circulară, legată de apucătoare printr-o coadă de 
peşte, decor care acoperă partea dorsală a bazinului.  
         Argilă densă, cu fine concreţiuni calcaroase, culoare bej-cărămizie, vopsea roşu-
portocalie, cu pete maronii. 
        Dimensiuni: L probabilă = 8, 9 cm; D = 6,4 cm; H = 2,6 cm. 
        Noviodunum, Turnul Mare 2001, CT-3, c. 4, -3,10 m; nr. inv. 45.367; inedit / MIA Tl.                  
        Opaiţul de la Noviodunum a fost descoperit în condiţii stratigrafice normale, în stratul de 
nivelare care acoperă în Turnul Mare nivelul VII, nivel încadrat cronologic în a doua jumătate 
a sec. V p.Chr. Imitaţie locală, noviodunensă, după un prototip micro-asiatic. 
 
135.  Fragment opaiţ, identic celui de mai sus; rezervat: un segment din partea dorsală: bordură 
– apucătoare – bazin. 
         Argilă densă, cu fine concreţiuni calcaroase, culoare cărămizie, vopsea portocalie; urme 
de ardere secundară.         
        Dimensiuni: L probabilă = 3 cm; lp. = 6,3 cm. 
        Noviodunum, Turnul de Colţ 2003, TC-3, c. 7, -0,71 m; inedit / MIA Tl.                  
 

A 1. XX. Imitaţii vest-pontice după lămpi micro-asiatice târzii (Fig. 17; Pl. 3) 
Tip XXXII  Iconomu, opaiţe cu bordura lată217 =  tip LI, lucerne iustiniene218; 
tip XXXVIII, var. 2 Kuzmanov219; tip VII var. A  Topoleanu220. Nouă exemplare 
la Noviodunum, din care şase întregi. 

 
136. Opaiţ mare lucrat în tipar, cu corp oval, bazin bitronconic scund şi bază inelară. 
Apucătoarea, plasată pe bordura lată, spartă, ca şi ciocul. Disc mic, rotund, perforat central de 
orificiul de alimentare, mărginit de o nervură profilată, orientată spre cioc printr-un canal 

 
211  Perlzweig 1961, 100-101. 
212  Iványi 1936, pl. 38/ 6. 
213  Kuzmanov 1992, 118, fig. 297.  
214  Iconomu 1967, 25-26, fig. 49. 
215  Iconomu 1986, 168 şi pl. 6/ 7.  
216  Topoleanu 2000, 209, nr. 541. 
217  Iconomu 1967, 28-29. 
218  Iconomu 1986, 173. 
219  Kuzmanov 1992, 43, nr. 318, sec. VI – începutul sec. VII p.Chr. 
220  Topoleanu 2000, 183-185, pl. 57-58. 
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deschis care cuprinde orificiul de ardere. Bordura înclinată este decorată cu două brâuri de 
dunguliţe dispuse radial, care se termină în dreptul ciocului cu doi ciorchini de struguri, 
alcătuiţi din câte nouă granule, plasaţi simetric de o parte şi de cealaltă a acestuia. 
          Argilă aspră, cu pietricele şi diverse concreţiuni calcaroase, culoare cenuşie; angobă 
cafenie. Produs local, noviodunens. 
          Dimensiuni: Lp. = 9 cm; D = 7 cm; db. = 3,3 cm;  H. = 3 cm. 
          Isaccea, passim; nr. inv. 41.958; inedit / MIA Tl.                  
          Tip  XXXVIII, var. V, subvar. II  Iconomu221; tip XXXVII  Kuzmanov222. 
 
137.  Opaiţ lucrat în tipar, cu corp piriform bitronconic şi bazin scund. Disc piriform, adâncit, 
decorat cu o rozetă perforată de orificiul de alimentare, mărginit de o nervură profilată, 
orientată spre ciocul spart printr-un canal deschis care cuprinde şi orificiul de ardere. Bordura 
lată, înclinată, este decorată cu două corzi dispuse simetric şi prevăzute radial cu dunguliţe; 
bază piriformă, profilată. Toarta reproduce un cap uman care, datorită matriţei uzate, se 
distinge greu, ca de altfel şi rozeta de pe disc. 
         Argilă aspră, cu concreţiuni calcaroase şi scoici pisate, culoare roz-gălbuie; urme de 
vopsea roşu-maronie. Variantă locală, noviodunensă. din prima jumătate a sec. VI p.Chr.223 
         Dimensiuni: Lp. = 9,3 cm; D = 6,4 cm; db. = 4,3 cm;  H. =  2,9 cm 
         Noviodunum–Turnul Mare 1998, CT-3, c. 4; nivel IV; nr. inv. 9.695; inedit / MIA Tl.                  
 
137a. Opaiţ lucrat în tipar, cu corp oval, bitronconic, şi bazin apalatizat. Disc oval, cu 
marginile laterale mai largi, adâncit spre orificiul de alimentare larg, plasat central, înconjurat 
de o nervură spiralată care se pierde în canalul deschis spre rostrum. Discul este mărginit de o 
nervură profilată, orientată spre cioc printr-un canal deschis care cuprinde orificiul de ardere. 
Bordura lată, înclinată, este decorată în relief cu linii dispuse radial; baza mică, rotundă, 
adâncită prin presare, este marcată în centru de o liniuţă incizată. Toarta, supraînălţată şi plată 
la exterior, lipită de bazin prin presare manuală, reproduce masca unui chip uman acoperit, şi a 
fost realizată în matriţă împreună cu bordura şi discul. Piesa păstrează urme de întrebuinţare pe 
cioc şi a fost deteriorată prin ardere224. 
         Argilă compactă, maronie, cu particule infime de mică şi calciţi; angobă la culoare; urme 
de ardere secundară. Variantă locală, noviodunensă, din prima jumătate a sec. VI p.Chr.225 
         Dimensiuni: L = 9,3 cm; l = 6,5 cm; db. = 3 cm;  H = 5 cm (h bazin = 2,6 cm). 
      Noviodunum–Curtina E  2009, SC-1, c. 6, -1,65 m (L-1); fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
Tip XXXVIII var. 2 Kuzmanov226; tip LI var. I, subvar. II Iconomu 1986; tip VII var. A 
Topoleanu. 
 

 
221  Iconomu 1986, 169, pl. 7/ 3, lucerne de tip microasiatic, sec. V-VI p.Chr., Tomis, Histria. 
222  Kuzmanov 1992, 43, nr. 308, sec. V-VII p.Chr., Sviştov, Bulgaria. 
223  Nivelurile IV şi V din Turnul Mare de la Noviodunum sunt datate în timpul domniei împăratului 

Iustinian I. 
224  Opaiţul a fost descoperit în stratul de dărâmătură al unei locuinţe incendiate în a doua jumătate a  

sec. VI p.Chr., locuinţă aflată în intra-muros, în vecinătatea zidului de incintă al cetăţii romano-bizantine. 
225  Imitaţie după prototipuri microasiatice – cf. Topoleanu 2000, 184, nr. 463 şi 468 (prima jumătate a 

sec. VI p.Chr.). 
226  Kuzmanov 1992, 44; 123, nr. 320. 
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137b. Fragment de opaiţ asemănător celui de mai sus; rezervat: segment profil lateral – corp 
bitronconic aplatizat; bordură lată, puternic înclinată şi decorată cu linii dispuse oblic; disc 
mărginit de trei nervuri profilate; bază adâncită în bazin.  

Argilă aspră, compactă, cu concreţiuni calcaroase, culoare cărămizie; angobă la culoare. 
Variantă locală, noviodunensă, din prima jumătate a sec. VI p.Chr. 
         Dimensiuni: Lp. = 6 cm; lp. = 3,4 cm; db. = 3 cm;  hp. = 3,5 cm 
         Noviodunum–Turnul Mare 2009, CT-6, c. 2, -2,60 m; nivel V; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
 

137c.  Opaiţ fragmentar asemănător cu nr. 137; rezervat: bazinul tronconic, scund, cu baza 
ovală, adâncită şi profilată inelar. Execuţie neglijentă. 
         Argilă compactă, alb-gălbuie, caolinoasă; urme de vopsea roşu-portocalie. Posibil produs 
local, noviodunens, din prima jumătate a sec. VI p.Chr. 
        Dimensiuni: Lp. = 7,3 cm; lp. = 6,6 cm; db. = 3,5/3 cm;  hp. = 3,5 cm. 
         Noviodunum–Turnul Mare 2009, CT-6, c. 3, -2,15 m; Gr. în niv. IV; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
 

138. Opaiţ cu corpul alungit şi aplatizat. Discul oval este decorat cu o rozetă cu şase petale, iar 
pe bordură, liniuţe mari sunt separate de cele două corzi; toarta este discoidală. 
         Argilă aspră, compactă, cu concreţiuni calcaroase, culoare bej-cărămizie; urme de angobă 
roşu-cafenie. Variantă locală, noviodunensă, din prima jumătate a sec. VI p.Chr. 
         Dimensiuni: L = 10,1 cm; D = 7 cm; db. = 3,4/3,8 cm;  H. = 2,9 cm 
         Noviodunum–Turnul Mare 2001, CT-3, c. 4, -3,97 m; nivel V; nr. inv. 45.373; inedit /MIA Tl.                  
 

139. Opaiţ cu corp oval şi cioc alungit, în prelungirea bazinului tronconic, aplatizat; asemănător cu 
nr. 137. Disc mic, oval, perforat central de orificiul de alimentare, deschis spre cioc printr-un canal 
creat de o nervură  în relief care mărgineşte discul şi ciocul. Discul este decorat în relief cu liniuţe 
dispuse radial, în alternanţă cu globule. Bordura lată, înclinată, decorată în relief cu şir de puncte şi 
de linii dispuse radial, cu vrejuri de o parte şi de cealaltă a canalului şi apucătorii conice. Baza 
inelară este mărginită de patru grupuri de linii în relief, care decorează zona inferioară a bazinului. 
          Argilă aspră, compactă, cu micro-prundişuri, culoare cărămizie. Variantă locală, 
noviodunensă. 
         Dimensiuni: L = 9 cm; D = 8,1 cm; H. = 2,9 cm. 
         Noviodunum, Cetate (?), passim; colecţia Mânăstirii Cocoş227. 
         Bibl.: Topoleanu 1984, 190, nr. 13 şi pl. 2/4; 6/6 (sec. IV-VI p.Chr.). 
 

140. Opaiţ cu corpul piriform, lăţit şi bazinul înalt, tronconic cu cioc în prelungire. Disc 
cordiform, mărginit de o nervură în relief care, printr-un canal deschis, cuprinde ciocul, iar în 
spate se înalţă pe apucătoarea în formă de cruce bizantină, decorată cu cerc punctat pe mijloc. 
Discul este decorat cu o nervură cordiformă, subţire, tangentă la orificiul central de alimentare 
şi cu capetele orientate spre canalul de pe rostrum. Baza ovală şi înaltă. 
          Argilă aspră, compactă, cu micro-prundişuri, culoare cărămizie. Variantă locală, 
noviodunensă228. 
         Dimensiuni: L = 9,9 cm; D = 6,9 cm; H. = 5,8 cm. 

 
227  La data publicării, piesa nu se mai afla în colecţia mânăstirii. Aceeaşi situaţie, în cazul piesei cu nr. 123.  
228  O apucătoare de lampă în formă de cruce bizantină, identică exemplarului publicat de Topoleanu, 

provine din săpăturile de salvare efectuate în anul 2003, în aşezarea civilă din vecinătatea cetăţii (S-3, 
c. 55, cas. 3, -0,50 , -0,80 m) – vezi Pl. 17, nr. 140 bis. 
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         Noviodunum–Cetate (?), passim; colecţia Mânăstirii Cocoş. 
         Bibl.: Topoleanu 1984, 190, nr. 14 şi pl. 3/5; 6/7 (sec. IV-VI p.Chr.). 
         Tip XXXIII  Iconomu, opaiţe cu discul cordiform229 =  tip LI, var. 1, subvar. III – 
lucerne iustiniene230 sec. VI p.Chr.; tip VII var. B Topoleanu231. 
 
141.  Fragment opaiţ cu canalul puternic curbat pe cioc; rezervat: ⅓ din cioc. 
         Argilă compactă, bej-cărămizie, angobă bej; urme de folosinţă. Import. 
         Dimensiuni: Lp. = 4,8 cm.  
         Noviodunum–Cetate sud-est 2008; passim; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
         Tip XXXIII  Iconomu, opaiţe cu discul cordiform = tip LI, lucerne iustiniene,  
sec. VI p.Chr.; tip VII var. B Topoleanu. 
 

XXI. Imitaţii vest-pontice după lămpi africane târzii  (Fig. 17 şi 18; Pl. 2) 
Tip E IV-1 Bussière, lămpi cu canal curb, sec. IV-V p.Chr.232;  tip XXX 1967 =  
XLVI Iconomu233; tip XXXVI Kuzmanov234; tip IX Topoleanu235, sec. V-VI p.Chr. 
Opt exemplare la Noviodunum, din care două întregi. 

 
142.  Fragment opaiţ cu bazin mare, tronconic, aplatizat; bordură lată, uşor înclinată, decorată 
cu şase inele concentrice, întrerupte de laturile canalului – prelungire spre rostrum a inelului 
care mărgineşte discul micuţ, concav, perforat pe mijloc de un orificiu îngust. Imitaţie, 
probabil, după un prototip metalic236. 
         Argilă compactă, cărămizie, angobă la culoare. Produs vest-pontic. 
         Dimensiuni: Lp. = 7,8 cm; lp. = 5 cm. 
         Noviodunum, Faleza Nord 2003, passim; inedit / MIA Tl. 
         Asemănător tipului E III-2 Bussière, Lampes à côtes de melon et à canal, sfârşitul sec. III 
–  începutul sec. V p.Chr.237 
 
143. Opaiţ cu bordură orizontală şi umăr oblic; fragment bordură – disc cu canal deschis.  
Bandă profilată şi decorată cu dunguliţe dispuse radial, în marginea discului; disc plat cu 
orificiu mare, central, profilat inelar şi cu  canal deschis orientat spre rostrum. Umăr decorat în 
relief cu linie în val frânt şi cu globule intercalate. 
         Argilă compactă, cărămizie, angobă la culoare. Produs vest-pontic. 
         Dimensiuni: Lp. = 7,8 cm; lp. = 5 cm. 
         Noviodunum–Aşezarea civilă 2003, passim; nr. inv. 46.109; inedit / MIA Tl.  
 

 
229  Iconomu 1967, 28-30. 
230  Iconomu 1986, 173, pl. 10/2. 
231  Topoleanu 2000, 186, pl. 59. 
232  Bussière 2000, 380-385, nr. 4483-4527, pl. 117 (Timgrad, Hippona). 
233  Iconomu 1986, 171 şi pl. 8-9. 
234  Kuzmanov 1992, nr. 306, sec. VI p.Chr. 
235  Topoleanu 2000, 203-204, nr. 525-527, sec. V-VI p.Chr. 
236  Vezi, în acest sens, Kuzmanov 1992, 114, nr. 281 (Oescus, sec. II-III p.Chr.) 
237  Bussière 2000, 379-380, nr. 4236-4326. 
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144. Opaiţ oval, cu bordură orizontală; fragment bordură – disc cu canal deschis. Disc plat, 
adâncit, decorat cu şir de granule pe margine; canal deschis spre rostrum. Bordură lată, 
orizontală, decorată în relief cu linie în val frânt şi cu globule pe vârfuri. 
         Argilă compactă, micacee, culoare cărămizie, angobă la culoare. Urme de folosinţă pe 
cioc şi de vopsea albă pe disc şi bordură. Produs noviodunens. 
         Dimensiuni: Lp. = 8,8 cm; lp. = 2,3 cm; hp. = 1,1 cm. 
         Noviodunum–Curtina Est 2008, SC-2, c. 5, -1,15 m238; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
         Tip XLVI, var. II  Iconomu239. 
 
145. Opaiţ oval, cu bordura orizontală. Fragment bordură decorată cu elemente geometrice şi 
mărginită de un umăr profilat; disc mic, uşor adâncit, cu orificiu larg de alimentare; toartă 
lamelară, plasată vertical pe bordură.  
          Argilă fină, compactă, culoare cenuşie; angobă bej-cafenie. Produs vest-pontic. 
          Dimensiuni: Lp. = 3 cm; lp. = 5 cm. 
          Noviodunum–aşezarea civilă 1995, S-1, c. 14, -0,50 m; fără nr. inv.; inedit / MIA Tl.                  
          Tip XLV  Iconomu240; Topoleanu 2000, Opaiţe nord-africane, var. B241. 
 
146. Opaiţ mic, oval şi plat; cioc în prelungirea bazinului. Disc mare, oval, adâncit şi plat, 
perforat central de orificiul de alimentare, decorat  circular cu nervură în relief, cu capete 
îndoite şi câteva arabescuri. Marginea  profilată a discului cuprinde ciocul, realizând un canal 
deschis, decorat în relief cu o cruce, deasupra orificiului larg de ardere. 
Toarta lamelară este plasată vertical pe bordura îngustă decorată cu dunguliţe dispuse radial.  
          Noviodunum, necropola plană;  passim242. 
          Bibl.: Barnea, Barnea 1984, 97-105; 503-518. 
          Tip XLV, var. II  Iconomu243 , imitaţie vest-pontică după opaiţe nord-africane. 
 
147. Opaiţ mic, piriform, plat, cu cioc în prelungirea bazinului; modelat cu mâna244. Disc mic, 
rotund, perforat aprox. central de orificiul de alimentare, marcat de o profilatură care cuprinde 
şi ciocul, realizând un canal deschis unit cu discul. Bordură lată, înclinată, decorată cu 
dunguliţe, dispuse radial; toartă spartă, situată vertical pe bordură. 
          Noviodunum–necropola plană;  passim245. Produs noviodunens. 
          Bibl.: Barnea, Barnea 1984, 97-105; 503-518. 
          Tip XXX  Iconomu, opaiţe cu corpul mic şi alungit, variante ale tipului nord-african246. 
 

 
238  Fragmentul de opaiţ provine din ultimul nivel de locuire romano-bizantin, datat în a doua jumătate a 

sec. VI – începutul sec. VII p.Chr. 
239  Iconomu 1986, 171 şi pl. 8/9. 
240  Iconomu 1986, 89-92, pl. 8/5-7. 
241  Topoleanu 2000, 192-193, nr. 496-501 (Halmyris); cf. Hayes 1972, 310-313, tip II B, sec. IV-VI p.Chr.  
242  Barnea, Barnea 1984, 102 şi 512, pl. 10/6. 
243   Iconomu 1986, pl. 8/11. 
244   Barnea 1984, 102. 
245   Barnea, Barnea 1984, 102 şi 512, pl. 10/5. În pl. 10, fig. 8 şi 9, autorii publică şi fotografiile a două 

opaiţe fragmentare (capac şi bază), descoperite în zona de nord a cetăţii, care aparţin aceleiaşi variante 
locale de opaiţ nord-african, destul de grosolan lucrate, foarte probabil din sec. VI p.Chr.  

246  Iconomu 1967, 27 şi 67, nr. 723; 725-726, fig. 162-163. 
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147a.  Fragment opaiţ oval, cu bordura orizontală; rezervat: segment bordură – disc cu canal 
deschis. Disc mic, plat, adâncit, decorat pe mijloc cu palmier; canal deschis spre rostrum. 
Bordură lată, orizontală, decorată în relief cu figuri geometrice şi stele. 
         Argilă compactă, cărămizie, cu particule infime de mică şi calciţi; miez cenuşiu, angobă    cu 
nuanţe cafenii. Produs noviodunens – sec. VI p.Chr., după un prototip alexandrin – sec. IV p.Chr.247 
         Dimensiuni: Lp. = 5,8 cm; lp. = 4,2 cm. 
         Noviodunum, Turnul Mare 2009,CT-6, c. 2, -2,20 m; inedit/ MIA Tl.                  
Tip XII Ivanyi; tip IV Ponsich; tip II B Hayes 1972; tip XLV Iconomu 1986; Topoleanu,  
pl. LXI – LXII, nr. 496-501. 
 

 
A.   Decoruri 

 
Nr. 
cat. 

Tipul 
lămpii      Cioc       Bordură        Disc Ansă 

1 I canal deschis reliefuri în formă de S   
2 I canal deschis doi butoni   
3 I canal deschis un buton   
3a I canal deschis doi butoni   
4 I canal deschis doi butoni   
5 I canal deschis buton piramidal   
6 I canal deschis trei butoni   
7 I canal deschis trei butoni mască tragică  
8 I canal închis doi butoni mască de negru  
9 I canal deschis  mască comediant  
10 I  buton crestat   
11 I  buton rectangular 

crestat 
  

14 II canal deschis şir de cerculeţe; şir de 
acolade 

 în formă 
de 
acoladă 

15, 16 III canal deschis volute patera – ara - 
oinochoe 

 

17 III canal deschis volute delfini afrontaţi unei 
crux commissa 

 

18 III canal deschis volute dungi dispuse radial  
19 III canal deschis registru de trei 

cercuri concentrice 
  

21 IV canal deschis  bovideu  
22 IV canal deschis  brâuri din cercuri 

concentrice cu 
dunguliţe dispuse 
radial între ele 

 

                                                           
247  Kuzmanov 1992, 41; 42, nr. 303 – cf. Menzel 1969, 92, fig.77/5, 14. 
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Nr. 
cat. 

Tipul 
lămpii      Cioc       Bordură        Disc Ansă 

24 IV canal deschis  rozetă  
28 IV canal deschis motiv vegetal   
29 IV canal deschis frunze şi ciorchini de 

struguri 
  

30 V cinci puncte 
incizate ca pe 
zar 

ove   

31 V cinci puncte 
incizate în V 

ove cu globule 
crestate în cruce 

  

32 V patru puncte 
incizate ca pe 
zar 

ove cu globule la 
capete 

  

33 V  brâu din 
dreptunghiuri înguste 
dispuse radial 

  

34 V volute simple    
35 V volute simple ove dispuse radial   
36 V volute subţiri 

şi lungi 
ramuri de măslini cu 
fructe 

  

37 VI  vrej   
38 VI  vrej rozetă  
39 VI  ? rozetă  
40 VI  ? rozetă cu opt petale  
41 VI  vrej acvilă pe soclu  
42 VI  vrej   
43 VI  vrej   
44 VI  vrej   
45 VI  vrej   
45a VI  decor vegetal rozetă  
46 VI  frunze şi granule   
47 VI  vrej rozetă  
48 VII   krater  
49 VII  cerculeţe incizate Venus  
50 VII  cercuri răsucite acvilă  
51 VII   porumbel  
52 VII   Mercur  
55 VII   acvilă cu aripi 

întredeschise 
 

56 VII   rozetă  
57 VII   animal ?  
60 VII   motiv vegetal ?  
62 VII   rozetă  
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Nr. 
cat. 

Tipul 
lămpii      Cioc       Bordură        Disc Ansă 

65 VIII  colac torsionat rozetă  
66 VIII   decor ilizibil  
68 VIII  şir de triunghiuri animal ?  
69 VIII   cochilie de scoică  
70 VIII   porumbel  
73, 74 VIII   porumbel pe ramură 

de măslin 
 

75 VIII   satir cu ulcior  
76 VIII  ove rozetă  
79 VIII  ove   
80 VIII  ove   
82 IX  ove personaj de 

comedie 
 

83 IX  ove amoraş înaripat  
84 IX  globulă kantharos  
85 IX  ciorchini de struguri urme de decor  
86 IX   sfinx  
88 IX  brâu de triunghiuri   
89 IX  „coaste”   
91 X  două globule   
93 X  şir de ove, linie 

vălurită incizată 
circular 

car tras de doi 
elefanţi 

 

98 X  globule imprimate decor ilizibil  
99 XI  globule mari încercuite   
100 XI  globule imprimate, 

două bare 
transversale în relief 

urme de decor  

101 XI  globule în relief   
102 XI  decor vegetal 

imprimat, două bare 
transversale în relief 

scenă erotică  

103 XI   Jupiter  
104 XI  şir de granule, două 

bare transversale în 
relief 

Hypnos  

105 XI   centaur  
106 XI  granule estampate, 

două bare 
transversale în relief 

peşte răpitor  

107 XI  ove, bare transversale 
în relief  
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Nr. 
cat. 

Tipul 
lămpii      Cioc       Bordură        Disc Ansă 

109a XI  frunze şi ciorchini de 
struguri 

  

110 XII  globule imprimate   
112 XII  globule în relief   
113 XII  globule în relief urme de decor  
114 XII  patru globule situate 

simetric 
  

115 XII  dublu val circular   
117 XII  globule în relief   
117a XII   şir de globule  
117b XII  şir de globule   
122 XV cap şi labe de 

ţestoasă 
dunguliţe dispuse 
radial 

fascicul de raze   

134 XIX palmetă granule   
135 XIX  granule   
136 XX canal deschis dunguliţe dispuse 

radial, ciorchini de 
struguri 

  

137 XX canal deschis corzi de viţă-de-vie 
cu dunguliţe 

rozetă cap uman 

137a XX canal deschis dunguliţe dispuse 
radial 

nervură spiralată mască 
umană 

137b XX canal deschis dunguliţe dispuse 
oblic 

nervuri concentrice  

138 XX canal deschis şiruri de dunguliţe 
separate de corzi de 
viţă-de-vie 

rozetă cu şase 
petale 

 

139 XX canal deschis şiruri de dunguliţe 
dispuse radial, 
granule şi vrejuri 
dispuse simetric 

dunguliţe în 
alternanţă cu 
globule 

 

140 XX canal deschis liniuţe incizate nervură cordiformă cruce 
bizantină 

142 XXI canal deschis cercuri concentice în 
relief 

  

143 XXI canal deschis linie în val frânt cu 
globule intercalate 

dunguliţe dispuse 
radial 

 

144 XXI canal deschis val frânt cu globule 
pe vârfuri 

şir de granule  

145 XXI  elemente geometrice   
146 XXI canal deschis 

cu cruce 
dunguliţe dispuse 
radial 

nervură circulară şi 
arabescuri în relief 
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Nr. 
cat. 

Tipul 
lămpii      Cioc       Bordură        Disc Ansă 

147 XXI canal deschis dunguliţe dispuse 
radial 

  

147a XXI canal deschis figuri geometrice; 
stele 

palmier  

 
B.  Caracteristica bazei 

 
     Forma bazei                 Tipul lucernei Nr. în Catalog 

inelară II; IV; VI; VIII; X; XII; XIV; 
XX 

14; 23; 38; 66; 92; 114; 121; 136; 
137c 

plată, mărginită de 
un cerc incizat 

I; IV; V; VII; IX; X 5; 21; 34; 49; 62; 87; 88; 90; 93 

plată, mărginită de 
mai multe cercuri 
incizate 

I; VII 2; 3; 3a; 4; 6; 7; 48 

plată, mărginită de 
o linie în relief 

I; V; VI; VII 1; 13; 35; 47; 56 

plată, simplă III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; 
XVI; XVIII 

15-18; 22; 28; 33; 42; 52; 72; 77; 
85; 86; 124; 125; 131-133 

concavă; adâncită V; VI; VII; VIII; X; XIV; XV; 
XIX; XX; XXI 

30-32; 37; 41; 43; 51; 54; 63; 67-
71; 75; 94; 120; 121a; 121b; 123; 
134; 137a; 137b; 147 

cu picior XIII; XVII; XX 119; 130; 140 
profilată XVII; XX 126-129; 137 

 
 

C.  Mărci 
 

Felul mărcii Tipul 
lucernei Nr. în Catalog Imaginea 

planta pedis 
imprimată 

III; V; VII 15; 16; 18; 
34; 55  

completă 

planta pedis 
ilizibilă 

V; VII 36; 56 contur simplu 

nume I 1-7; 13a Caius,Cassius,Fortis,Ianuarius,Armenius, 
Lupatius, Octavius, Sexti 

semn de atelier VIII; IX 78; 88; 137a disc solar; romb cruciform; liniuţă incizată 
litere VII; VIII; X 63; 77; 93  µ + ∆;   ∆ + Η + ώ;   R 
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1.0  Ca şi în alte zone, producţia de instrumente de iluminat a luat naştere şi s-a diversificat 
la Noviodunum şi în teritoriu, în cursul secolului al II-lea p.Chr.248, fiind condiţionată de prezenţa 
unităţilor militare şi de comerţul de tranzit care se efectua prin marele vad al Dunării249, veritabil 
„canal de civilizaţie” romană. Din aceeaşi perioadă ne-au parvenit şi frumoasele exemplare 
descoperite prin cercetări arheologice făcute în necropola tumulară din vecinătate250.  

Noviodunum, ca sit arheologic, prezintă o situaţie specială, cauzată, pe de o parte, de 
insuficienta penetrare a stratului de cultură romano-bizantin, acoperit în prezent de straturi arheologice 
medievale, groase de 2-3 m, pe de altă parte, de orientarea cercetării arheologice, în ultimul deceniu, 
către segmentul de SE al fortificaţiei romano-bizantine, fortificaţie care a suferit puternice distrugeri 
după cucerirea otomană şi mutarea definitivă a centrului de greutate la Isaccea. Totodată, acoperirea  
Turnului Mare în epoca bizantină medie, monument intens cercetat în ultimii ani, cu pământ ridicat din 
straturile romane timpurii de la poalele cetăţii,  a mărit procentul de descoperiri aparţinând perioadei 
romane timpurii. Toate aceste particularităţi fac ca numărul lucernelor romane timpurii să predomine 
în lotul de la Noviodunum, media procentelor cumulate fiind în prezent de aprox. 84%251. Cifra pare 
exagerată, dar, după părerea noastră, reflectă viaţa economică intensă de la Noviodunum, în contextul 
desfăşurării unei romanizări rapide, al urbanizării şi al transformării localităţii de la marele vad într-un 
oraş înfloritor, municipium la sfârşitul secolului al II-lea p.Chr.252, cu un important vicus canabens, 
constituit în vecinătatea de SE253. În această situaţie, vehicularea  unor importante şi, mai ales, absolut 
necesare artefacte, cum erau lucernele în societatea romană, se făcea, în cazul Noviodunum-lui, pe 
Dunăre, care era şi cea mai accesibilă rută comercială, în condiţiile în care transportul pe apă era ieftin 
şi deosebit de lesnicios254.  

Dar câte din opaiţele romane timpurii, prezente în lotul avut la disapoziţie, sunt produse 
provinciale care aparţin spaţiului vest-pontic şi care dintre ele sunt rezultate ale unei producţii locale, 
noviodunense? Sunt întrebări la care, dacă încercăm să răspundem, trebuie să ţinem seamă, 
deocamdată, doar de aspectul formal, de tipologia lucernelor şi de componentele macro şi 
microscopice ale argilelor. În general, în tratarea categoriilor ceramice de la Noviodunum, o 
problemă dificilă şi controversată constă în departajarea produselor de import de cele locale255. 
Lipsa analizelor de argile, neidentificarea depozitelor argiloase din teritoriul cetăţii256 şi, de multe 
ori, în cazul descoperirilor fortuite, lipsa contextului stratigrafic care permite încadrarea cronologică 
a produsului antic, continuă să reprezinte, încă, un handicap pentru cercetător.  

 
248  Aceeaşi situaţie, la Durostorum – cf. Čičikova 1974, 165; Muşeţeanu, Culică, Elefterescu 1980, 285.  
249  Baumann 1996, 243-244; 259-260; Roman 2006, 289-291. 
250  Simion 1994, 91, 124. Autorul menţionează realizarea cercetării în proporţie de 50%. 
251  O primă constatare are în vedere procentul de 81,13% al opaiţelor încadrate cronologic în secolele  

I-IV p.Chr., respectiv 129, din lotul de 159. Dacă adăugăm fragmentele de opaiţe din epoca 
romanităţii timpurii, recuperate din săpăturile efectuate în ultimii ani, 66 din cele 72, statistic, 
procentul urcă la 86,66%: 195 opaiţe raportate la un total de 225. Eliminând cele 36 exemplare 
descoperite în spaţiul necropolei tumulare, avem o nouă situaţie statistică: un procentaj de 84,12%, 
reprezentând un număr de 159 opaiţe din 189 exemplare. În acest mod, media procentelor cumulate, 
calculată pentru opaiţele romane timpurii de la Noviodunum, este în prezent de 83,97%. 

252  Barnea 1991, 81-84. 
253  Baumann 2008b, 189-206. 
254  Apud Lawrence 1998, 129-148, preţul produselor transportate pe apă era de cinci ori mai mic decât al 

celor transportate terestru. Vezi, Roman 2006, 288-289. 
255  Vezi, discuţia la Bailey 1987, 59-63. 
256  Cu  excepţia  celor din complexul de olărit de la Teliţa–Valea Morilor – în acest sens, Baumann 1995, 

398-400. Identificarea depozitelor de argilă din zona cetăţii şi aşezării civile este una din sarcinile 
imediate ale colectivului de cercetători de la Noviodunum. 
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1.   Tabel sinoptic cu opaiţele prezente în Catalog 
 

Nr. 
cat. Loc de descoperire Provenienţă posibilă Stare de 

conservare Tip Secol Nr. inv. 

1 necropola tumulară vest-pontic bună     I II-III 13.020 
2              „ nord-italic      „     „ II       719 
3 vicus canabens vest-pontic      „     „ II-III    1.996 
3a necropola tumulară occidental      „     „ II     - 
4              „ Dacia - Apulum fragmentară     „ II-III 43.205 
5 Turnul Mare Troesmis       „     „ „ 48.653 
6 necropola tumulară nord-italic  bună     „ II      - 
7 cetate        „      „     „ „      - 
8 vicus canabens centru pannonic fragmentară     „ I-II   9.694 
9 Turnul de Colţ sud-moesic       „     „ II  48.654  
10 Turnul Mare Troesmis       „     „ II      - 
11         „ vest-pontic       „     „ II      - 
12         „ Durostorum       „     „ II      - 
13         „ sud-moesic       „     „ II      - 
13a         „ sud-moesic       „     „ II      - 
14 vicus canabens vest-pontic       „     II II      - 
15          „ centru occidental  bună    III I-II 44.553 
16 necropola tumulară centru necunoscut        „     „ „ 38.552 
17 Turnul Mare         „        „     „ „ 43.274 
18 necropola tumulară         „        „     „ I 13.015 
19 Turnul Mare         „ fragmentară     „ I-II      - 
20 Turnul Mare 

extramuros 
        „        „     „ „      - 

21           „  centru pannonic      bună    IV „ 48.648 
22 Isaccea - passim         „        „     „ „   9.696 
23 Isaccea - passim vest-pontică fragmentară    IV I-II  9.697 
24 Turnul Mare centru necunoscut        „   „ II     - 
25            „            „        „   „ „     - 
26            „ vest-pontic        „    „ „     - 
27            „            „        „   „ „     - 
28            „            „        „   „ „     - 
29 necropola tumulară centru necunoscut  bună   „ „     - 
30 Turnul Mare 

extramuros 
centru necunoscut        „    V-1 I-II 48.645 

31 necropola tumulară            „        „    „ „ 13.016 
32             „ vest-pontic        „    „ II 13.017 
33             „            „        „    „ „ 40.247 
34 Isaccea - passim sud-moesic        „    V-2 „   4.914 
35             „ centru necunoscut        „      „ „      - 
36             „             „        „      „ „  42.735 
37 necropola tumulară Troesmis        „     VI „    8.014 
38             „ vest-pontic        „      „ II       - 
39             „             „ fragmentară      „ „  43.209 
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Nr. 
cat. Loc de descoperire Provenienţă posibilă Stare de 

conservare Tip Secol Nr. inv. 

40 Turnul Mare centru necunoscut fragmentară   VI II       - 
41 necropola tumulară sud-moesic bună      „ „       - 
42             „             „        „      „ „  43.202 
43 Noviodunum Nord  vest-pontic        „      „ „       718 
44 Turnul Mare centru necunoscut fragmentară      „ „       - 
45             „             „        „      „ „       - 
45a             „ sud-moesic        „      „ II-III       - 
46             „ centru necunoscut           „      „ „       - 
47             „ Noviodunum  bună      „ II-III  48.646 
48 Noviodunum - passim centru necunoscut        „   VII „      - 
49 necropola tumulară             „        „      „ „  27.982 
50            „    sud-moesic                „      „ „  13.018 
51            „             „        „      „ „  25.705 
52            „ centru necunoscut        „      „ „    8.011 
53            „ centru necunoscut        „      „ „    8.016 
54 Movila Mare vest-pontic        „      „ „  27.981 
55 vicus canabens Noviodunum        „      „ II  27.723 
56 Cetate Est centru necunoscut fragmentară      „ „      - 
57 Turnul Mare            „        „      „ „      - 
58 vicus canabens            „        „      „ „      - 
59 Turnul Mare vest-pontic        „      „ II-III      - 
60            „ centru necunoscut        „      „ „      - 
61            „ Noviodunum        „      „ „      - 
62            „            „        „      „ „      - 
63 Turnul de Colţ vest-pontic        „      „ „      - 
64 Cetate Nord            „        „      „ „      -  
65 vicus canabens Noviodunum bună  VIII „    9.692 
66          „          „       „     „ „  48.651 
67          „ vest-pontic       „     „ „  45.928 
68 necropola - Lutărie Noviodunum       „     „ „  48.649 
69 necropola tumulară           „       „     „ „  13.023 
70          „          „       „     „ „  43.287 
71          „          „       „     „ „  43.204 
87 Isaccea - Bagola      Olbia       „   IX „  48.873 
72 Isaccea - passim Noviodunum bună  VIII II-III  40.248 
73 Cetate Nord vest-pontic     „   „ „      - 
74 necropola tumulară        „     „   „ „  43.208 
88          „        „     „    IX „  13.022 
75 Isaccea - Bagola Noviodunum      „   VIII „  40.249 
76 Turnul Mare        „ fragmentară   „ „       - 
77 vicus canabens vest-pontic      „   „ III  44.551 
78 Cetate Nord        „      „   „ „       - 
79 Turnul Mare centru necunoscut      „   „ II       - 
80 vicus canabens        „      „   „ „       - 
81 Turnul Mare vest-pontic      „   „ „       - 
82 Noviodunum - passim nord-italic     bună   IX „       - 
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Nr. 
cat. Loc de descoperire Provenienţă posibilă Stare de 

conservare Tip Secol Nr. inv. 

83 Noviodunum - passim  centru necunoscut       buna    IX II       - 
84 necropola tumulară vest-pontic      bună   IX II       - 
85          „  Troesmis       „    „ „    4.894 
86          „ vest-pontic       „    „ „    9.691 
89 Turnul de Colţ         sud-moesic  fragmentară       „ III-IV        - 
90 necropola tumulară   vest-pontic              bună    X „  48.895 
91          „ Noviodunum       bună     „ „    8.015 
92 Noviodunum - passim Troesmis       „     „ „       720 
93 necropola tumulară centru necunoscut       „     „ „  13.019 
94          „          „       „     „ „  8.012 
95          „          „       „     „ II-III  9.693 
96 Turnul Mare          „ fragmentară     „ „       - 
97          „ vest-pontic        „     „ „       - 
98 vicus canabens          „        „     „ „       - 
99          „   sud-moesic                  „   XI   „       - 

100          „ centru necunoscut        „     „ III       - 
101          „ Noviodunum        „     „ „       - 
102 Turnul de Colţ          „        „     „ „       - 
103 Turnul  A          „        „      „ „       - 
104 Turnul de Colţ          „        „     „ „       - 
105 Cetate  Est          „        „     „ „       - 
106 Turnul Mare centru necunoscut        „     „ „       - 
107          „ vest-pontic        „     „ III-IV       - 
108          „ Troesmis        „     „ III       - 
109 Noviodunum - passim vest-pontic        „     „ „       - 
109a Turnul Mare Noviodunum        „     „ „       - 
110 Turnul Mare 

extramuros 
Chersones    bună   XII „  48.652 

111 vicus canabens vest-pontic fragmentară     „ „       - 
112 Turnul  A          „         „     „ „       - 
113 vicus canabens Noviodunum         „     „ „       - 
114           „          „     bună     „ III-IV  45.929 
115           „          „ fragmentară     „ „       - 
116 Noviodunum - passim Troesmis          „     „ „       - 
117 vicus canabens vest-pontic          „     „ „       -    
117a Turnul de Colţ Troesmis             „     „ „       - 
117b Turnul Mare         „          „     „ „       - 
118 Noviodunum - passim Noviodunum     bună  XIII „       - 
119 Isaccea - passim          „          „    „ IV  42.736 
120           „ centru necunoscut          „  XIV III-IV    4.913 
121 vicus canabens vest-pontic          „    „ „  45.932 
121a Turnul de Colţ Noviodunum          „    „ IV       - 
121b Turnul Mare         „ fragmentară    „ „       - 
122 Isaccea - passim Olbia          „  XV „  42.943 
123 Turnul Mare Noviodunum          „  XVI VI  45.374 
124 Isaccea - Livadă          „          „    „ IV-VI  27.724 
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Nr. 
cat. Loc de descoperire Provenienţă posibilă Stare de 

conservare Tip Secol Nr. inv. 

125 Isaccea - passim        Noviodunum       fragmentară    XVI IV-VI  43.536 
126 necropola - Lutărie           „        „  XVII IV  47.302 
127 Turnul de Colţ           „    bună  XVII IV 47.580 
128 Isaccea - passim           „        „    „ „ 29.848 
129 necropola tumulară           „ fragmentară    „ III 43.207 
130            „           „        „    „ „ 43.203 
131 Cetate Nord           „     bună XVIII III-IV 48.650 
132 vicus canabens           „        „    „ III 45.930 
133 necropola - Lutărie           „        „    „ III-IV 45.931 
134 Turnul Mare           „        „  XIX  V 45.367 
135 Turnul de Colţ           „ fragmentară    „ „     - 
136 Isaccea - passim           „        „   XX  V-VI 41.958 
137 Turnul Mare           „        „     „ VI   9.695 
137a Curtina  Est Noviodunum     bună     „ „      - 
137b Turnul Mare           „ fragmentară     „ „      - 
137c Turnul Mare           „        „     „ „      - 
138            „           „         „     „ „ 45.373 
139 Noviodunum - passim           „        „     „ „      - 
140 Cetate Nord           „        „   XXI III-V      - 
141            „           „        „      XX „      - 
142            „ Centru 

necunoscut 
fragmentară     „ „      - 

143 vicus canabens vest-pontic     bună   XXI V-VI 46.109 
144 Noviodunum - passim Noviodunum fragmentară     „ „      - 
145 vicus canabens vest-pontic         „     „ „      - 
146 Noviodunum - passim            „     bună     „ „      - 
147             „  Noviodunum          „     „ „      - 
147a Turnul Mare            „ fragmentară     „ VI - 

     
1.1 Am apelat, ca atare, atât la observaţiile directe referitoare la aspectul formal al 

lucernelor luate în studiu, cât şi la observaţiile macroscopice, făcute comparativ pe diverse 
categorii ceramice de la Noviodunum, pornind de la ceramica de tradiţie autohtonă lucrată cu 
mâna şi descoperită în zona arheologică (Pl. XIII), ţinând seamă de degresanţi, de calitatea 
pastei şi de tipul şi gradul de ardere al acesteia. Am constatat astfel că, ceramica produsă în 
centrul de la Noviodunum foloseşte, în principal, două feluri de argilă. Ceramica fină este 
confecţionată din pastă nisipoasă, micacee, cu particule microscopice de calcar, oxizi de fier şi 
piroxeni, pe când ceramica grosieră este realizată dintr-o pastă argiloasă cu oxizi de fier, care 
întrebuinţează ca degresanţi calcarul măcinat şi micro-prundişurile alcătuite din cuarţ şi calcite, 
în special în epoca romanităţii târzii, când întâlnim şi procedeul refolosirii deşeurilor 
ceramice257. În ambele variante este întrebuinţată uneori şi pasta caolinoasă, adusă probabil de 
NV provinciei, fenomen constatat şi în cazul  imitaţiilor de terra sigillata258.  

                                                           
257   Fenomen specific, mai ales, atelierelor din teritoriu; vezi, în acest sens, officina de pe Valea Morilor – 

apud Baumann 1995, 398-340. 
258   Baumann 2008a, 230-231, nr. 72, 75, 76, pl. 13. 
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Printre lucernele de la Noviodunum se găsesc şi piese cu deficienţe de fabricaţie, ceea 
ce ne-a permis aposteriori, să considerăm, că avem de-a face cu produse ale unor ateliere 
locale (Pl. XIV)259. Două lucerne260, una cu bazinul uşor afectat, alta, cu placa superioară 
desprinsă în timpul arderii, fără urme de întrebuinţare, au fost probabil cumpărate la piaţă, cu 
ocazia unor târguri săptămânale261, pentru a fi depuse ca ofrandă la morminte262. O piesă 
descoperită în 1990, în extra-muros într-o groapă menajeră, este un rebut263. Am selectat, în 
acest fel, un număr de 30 lucerne, posibile produse noviodunense. Celelalte 103 lucerne, aduse 
din alte centre, le-am departajat cu aproximaţie,  din motive obiective asupra cărora nu insist, 
pe criterii tipologice şi prin metoda sincronismelor, ţinând seamă de fineţea pastei argiloase, a 
compoziţiei, a temperaturii de ardere, astfel: 10 de provenienţă occidentală, în special nord-
italică şi pannonică264; 58 din centre vest-pontice, din care 13 sud-moesice; trei din centre nord-
pontice; 32 de lucerne de provenienţă necunoscută, multe probabil, din provinciile răsăritene 
ale Imperiului. Situaţia din catalog  poate fi urmărită în tabelul de mai jos: 

 

Tip Centre 
necunoscute 

Centre   
occidentale 

Centre 
nord-pontice

Centre 
vest-pontice 

Centre  
sud-moesice 

Produse 
noviodunense 

  I – 2, 3a, 4, 
6, 7, 8 

– 1, 3, 5, 10, 11 9, 12, 13, 
13a 

– 

  II – – – 14       – – 
  III  17, 18, 19, 20 15 – – 16              – 
  IV 22, 24, 25, 29 21 – 23, 26, 27, 28 – – 
  V   30, 31, 35, 36 – – 32, 33 34              – 
  VI  40, 44, 45, 46 – – 37, 38, 39, 43     41, 42, 

45a           
47 

  VII 48, 49, 53, 
56, 57, 58, 60 

– – 52, 54, 59, 63, 
64         

50, 51        55, 61, 62 

  VIII 79, 80 – – 67, 73, 74, 77, 
78, 81  

– 65, 66, 68, 
69, 70, 71, 
72, 75, 76 

  IX – 82, 83     87   84, 85, 86, 88 89            – 
  X 93, 94, 95, 96 –      –          90, 92, 97, 98  – 91 
  XI 100, 106 –      _ 107, 108, 109 99              101, 102, 

103, 104, 
105, 109a 

 XII – – 110   111, 112, 116, 
117, 117a, 
117b 

– 113, 114, 
115 

                                                           
259   Problema produselor locale tratată de Peacock 1982, 8. 
260   Nr. inv. 13.023 MIA Tl.; Catalog: nr. 65; nr. inv. 8.015 MIA Tl; Catalog: nr. 90. 
261  Roman 2006, 291. 
262  De altfel, lucerna de la poziţia 90 din Catalog provine din spaţiul necropolei tumulare. 
263  Nr. inv. 48.287 MIA Tl.; Catalog: nr. 66. 
264  Vezi, în Catalog: nr. 8 şi 21. 
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Tip Centre 
necunoscute 

Centre   
occidentale 

Centre 
nord-pontice

Centre 
vest-pontice 

Centre  
sud-moesice 

Produse 
noviodunense 

XIII – – – – – 118 
XIV 120 – – 121 – _ 
XV – – 122 – – _ 

XVII – – – – – 129, 130 

XVIII – – – – – 132, 133 

XIX – – – – – 134, 135 

Total 32 10 3 45 13 30 
 

Pentru epoca romană timpurie, această oglindă este destul de apropiată de realitatea 
istorică. Nu este o surpriză faptul că, în primele două secole, piaţa locală este acoperită, 
aproape în totalitate de produsele de iluminat ale officinae-lor din afara teritoriului 
noviodunens, şi ni se pare normal ca, din secolul al III-lea p.Chr., să predomine produsele 
atelierelor de la Noviodunum şi din teritoriu. Situaţia lucernelor este comparabilă cu aceea a 
ceramicii terra sigillata265 de la Noviodunum, ambele categorii ceramice aparţinând, de altfel, 
aceluiaşi segment al vieţii economice romane, care se derula la Gurile Dunării. Printre 
importuri, am identificat produse din Pannonia, nordul Italiei şi din centrele nord-pontice, 
Olbia şi Chersones, iar dintre produsele sud-moesice, mai multe opaiţe din atelierele 
nicopolitane (Butovo şi Pavlikeni), dar şi de la Novae şi Durostorum. Cercetările de la 
Troesmis din anul 1977 şi studiile lui A. Opaiţ, făcute pe ceramica recoltată din săpături266,  
ne-au permis identificarea mai multor lucerne produse în acest centru extrem de important din 
NV Moesiei Inferior. Cele mai numeroase importuri, întâlnite la Noviodunum se înscriu în 
tipurile VI, VII şi VIII = opaiţe cu ciocul cordiform şi opaiţe cu ciocul rotund, care acoperă 
perioada cuprinsă între sfârşitul sec. I p.Chr. şi prima jumătate a sec. III p.Chr. Aceste 
importuri au influenţat serios atelierele locale, noviodunense, care produc, de pe la mijlocul 
sec. II p.Chr., până în secolul IV p.Chr., imitaţii după aceste produse267, fenomen reflectat în 
tabelul de mai sus, prin numărul mare de exemplare cu ciocul rotund. Şi totuşi, această 
producţie locală de lucerne este prezentă în lotul timpuriu în proporţie de numai 22,55%, ceea 
ce evidenţiază una din  realităţile vieţii economice ale oraşului Noviodunum, şi anume, 
preponderenţa activităţii comerciale. Celelalte ocupaţii erau subordonate comerţului şi se 
desfăşurau în subsidiar. 

Port şi staţiune principală a flotei fluviale la Dunărea de Jos, Noviodunum era, în cursul 
sec. I-III p.Chr., principalul centru al comerţului de tranzit la Gurile Dunării. Prezenţa fluviului 
şi posibilitatea comercializării unor cantităţi mari de produse prin vadul de la Noviodunum, 
făcea profitabilă piaţa din zonă şi atrăgea numeroşi negustori în goană după profit. Printre 
mărfuri se găseau întotdeauna lucerne, care, în condiţiile unui transport terestru ar fi fost mai 

                                                           
265   Baumann 2008a, 213-218. 
266   Opaiţ 1980, 328-366. 
267   Baumann 1995, 424-427, pl. 11/ 1-3 (tip I şi II Teliţa-Valea Morilor). 



Lucernele de la Noviodunum 275 
 
greu de adus268, şi care, oricum, erau binevenite pentru populaţia pestriţă din porturile 
dunărene.  

Nouă din lucernele Bildlampen269, lucrate în tipar, prezintă pe disc rozeta270, evidenţiind 
prezenţa, cel puţin, a unui atelier local specializat în fabricarea acestor obiecte. De asemenea, 
cinci opaiţe realizate la roată şi unul modelat cu mâna reflectă şi existenţa unei industrii casnice, 
care va continua să funcţioneze la Noviodunum şi în epoca romano-bizantină. Amintim că, în 
secolul al IV-lea p.Chr., o parte din fermele rurale din teritoriu îşi orientează economia către 
diverse activităţi meşteşugăresti, printre care şi producţia de ceramică destinată pieţii locale, şi nu 
numai. Este cazul fermei de la Teliţa–La Pod271, unde se fabrică şi proiectile ceramice pentru 
armată, şi al officina-ei de la Teliţa–Valea Morilor272 care se transformă într-un stabiliment 
economic destinat producţiei de ceramică utilitară, care produce, printre altele, mai multe tipuri 
de opaiţe, răspândite în teritoriul noviodunens273. 

Lotul de opaiţe romano-bizantine este alcătuit din 27 de exemplare, din care patru 
provinciale, vest-pontice, un import micro-asiatic şi 22 produse locale. Din cele 27 opaiţe, unul 
este lucrat cu mâna şi şase la roată, aşadar şapte exemplare sunt produse ale industriei casnice 
din secolele V-VI p.Chr., procentul de 25,9% reflectând creşterea  „producţiei familiale” în 
epoca romană târzie.  

 
Tip Centre necunoscute Produse vest-pontice Produse noviodunense 

XIII – – 119 
XIV _ _ 121a, 121b 
XVI    – – 123, 124, 125 
XVII – – 126, 127, 128 
XIX – – 134, 135 
XX 141 – 136, 137, 137a, 137b, 

137c, 138, 139, 140 
XXI – 142, 143, 145, 146 144, 147, 147a 
Total 1 4 22 

 
Numărul mic de lucerne aduse din afară este însă expresia unei situaţii economice 

specifice zonei istro-pontice în epoca romano-bizantină, ca urmare a întreruperii relaţiilor 
comerciale cu Occidentul şi a restrângerii activităţilor comerciale la spaţiul romanităţii 
orientale. Fără a se diversifica, creşte producţia locală de opaiţe, care imită produsele nord-
africane şi mico-asiatice, în primul rând, datorită necesităţilor armatei274.  
                                                           
268  Vezi, supra, nota 215. 
269  Iványi 1936, 3, grupează opaiţele din Pannonia în: Bildlampen = lămpi cu imagini; Firmalampen = 

lămpi ştampilate; Schmuklose und Zeichenlose = lămpi fără imagini. 
270  Vezi, Catalog: tip VI – 38-40, 47; tip VII – 56, 62; tip VIII – 65, 76.  
271  Baumann 1984, 51-65 (457-472); Simion 1984a, 67-73 (473-479). 
272  Baumann 1995, 398-437. 
273  Pentru produsele ceramice ale officina-ei de la Teliţa, întâlnite la Noviodunum, vezi,  Lockyear, Sly, 

Popescu  2005-2006, 133. 
274   Roman 2006, 290. 
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Pl. 1.  Apud Ştefan 1945; Bujor 1960. 
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Pl. 2. Apud Barnea, Barnea 1984. 
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Pl. 3. Apud Topoleanu 1984. 
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Pl. 4. Apud Simion 1984; Simion 1995. 
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