
TREI LUCERNAE ROMANE DESCOPI-:RITE LA APULUM 

Lucrările edilitare contemporane ce se desfăşoară pe locul anticelor oraşe romane de la ApululIl, 
sunt de natură să aducă la lumina zilei, mereu, noi vestigii aparţinând civilizaţiei romane ce a Înflorit cu 

prisosinţă in aceas!.' zonă. Dintre antichităţi, un loc important îl ocupă inventatul ceramic, ce este, practic. 

nelipsit din descoperirile de epocă romană. , 
In rândurile de mai jos, intenţia noastră este de a aduce la cunoştiinţa celor interesaţi o descoperire 

recentii de acest gen, din perimettul municipiului Alba Julia. Este vorba de trei opaile (llIcernae) romane 

apătute. fortuit În urma unor lucrări prilejuite de săpare a fundaţ iei viitOlului Seminar Teologic Ortodox, 

la intersecţia Bulevardului" I Decembrie" cu strada V.Goldiş, În imediata vecinătate a Colegiului "Horea 
Cloşca şi elişan " .  Cele trei produse ceram!ce, ce fac obiectul comunicării noastre. au fost descoperite în 
iarna anului j 991, În pământul rezultat din surparea unui segment din peretele vestic al wnei afectate de 
lucrăJilc amintite . Opaiţele, găsite împreună, au apărut alături de alt material eeramic de factură romană, 
inclusiv terra sigilata. 

Iată, În cele ce urmează, datele tehnice pentru fiecare piesă În parte: 

1. Trilychliis; dimensiuni : 12 x 5,7 x 3,7 em: culoare cărămizie, angobă păstrată pe cea mai mru'C 
parte a lucemei . 

Cele trei orificii de 

inserţie a fitilu lui. de fOl1nă 
ovală. sunt Încadrate de un 

r.râu ce delimitea7f1 discul de 
hordura. La cea. I cm. de 
i�urilc ue ,u'oere se află câte un 
, 

orificiu d� aerisire. Discul 

luccmei este concav. având 

olificiul cle alimentare plasat 
in zona centrală, În jurul 
căreia este realizată o rozetă. 

imprimatit doar pe jumătate 
din suprafaţa discului. Toarta, 

În fonnă de palmclă, este 

prevăzută ClI creastă axialâ 

dorsală, tennincuă Într-un 
colier cle trei frunze. Bazinul 
e de formă tronconică, având 

fuudul inelar. 

Indiciile de folosire a 
lămpi i ne sunt sugerate de 

urmele de ardere s�cundară 
prezente în jurul celor trei 
orificij de inserţic il fitilului 
(fig. I ) 

2. MOl1olychnis; 
dimensiuni: c('a 15x7x3,5 cm. : 

culoare cărămizie, angohă 
' .  " . 

caramIZI u -sangenc. 

Fig. 1. 
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Fig. 2. 
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Deşi găsită în stare 

fragmentară, forma lămpii a 
putut fi reconstituită grafic 

întrucât s-au păstrat părţi din 
toate elementele constitutive 

• 
ale piesei. In pofida faptului că 
nu putem aprecia cu exactitate 
lungimea ciocului lămpii, 
.o;;untem de părere că acesta era 
prevăzut cu un brâu ce 

înconjura cu siguranţă cele trei 
oriticii: de inserţie a titilului, de 
aerisire şi de alimentare. Dintre 
aceste oriticii s-a păstrat doar o 

parte a celui de aerisire, care 
este plasat în zona de pornire a 
ciocului. Discul, neornamentat, 
are o fonnă concavă, fiind bine 

adânci!. Bordura, delimitată de 

disc prin hrâul amintit deja, e 
decorată cu "perle" în relief, 

sesizate doar in partea 
posterioară a piesei şi cu trei 

protuberanţc dispuse simetric, 

dintre care două, apl icate. se 
gasesc În apropierea zonei de 
pornire a ciocului. Bazinul, de 
formă uşor tronconică. arc 

fundul inelar. Datorita stării 
fragmentare a bazei lămpii. nu 
putem spune dacă aceasta era 
prevăzută sau nu cu ştampiLă . 
Mai notăm faptul că pe 
fragmentele păstrate din lampă 
nu avem urme de ardere 
secundară (fig.2). 

3. Monolychl!is; dimensiuni : 14,8 x 6,5 x 5,4 cm.: culoare cărămizie, angoba cărămiziu-maronie 
slab păstrată. 

Pe bordura netedă a Illcern�i sunt plasate două protubemn\c crestate pc mijloc. Discul, uşor 

coneav, e separat de bordură piil1tr-un brâu ce continuă şi de-a lungul ciocultn, pflllă la capiHut acestuia, 
încadrând. atât orificiul de aerisire, cât şi pe cel de inscrţic a fiti!ului. Pc di sc. Între orificiul de alimentare 
şi toartă, este reprezentată i'n rel ief o pasăre de apă, probahil o barză. afrontată cu doi pui. pe care îi 
hrăneşte. Pentm prindere, lampa e prevăzută în partea pQsterioară a rezervorului cu o toartă inelară trifidă. 
Fundul rezervomlui este plal. Lucerna prezintă urme puternice de folosire. sesizabi le pc o parte a 
oritJ\.!iuiuÎ de inserţie a fililulu!. acestea continuând. pe re2.ervor şi disc. pâllă la lOarti:i (fig.3). 

După cum u�or se poate vedea. I,jmpile se Îo1sc,iu înt"e tip,'rile comune. cu largă răspalldirc î" 
Dacia, din perioada romană. 

r\�tfe!. luccrna cu trei guri (:rilyt..:hnis) îşi găseşte coresp0odenţc apropiate în dc:;coperiri provcnj nc1 
de pe raza acel�ea.�; localităţi, din anUcul Al'ull/ll1 (Băluiă I �64. ::'R7. p1.512; Bălllţ" 1996,96, p1.8/2, !O7 
pl.I/S). ca şi de la Potaiss" (BăI\lţii 1 '1"16.96, pI.8/3-4), Napoca (Biilll\ă 1996. pI.8i1). Orăşl.ie (Băluţ:, 
1909. "43. pI.4/1) ,au <Jintr-o de,copclire din "Dacia romanii" (Biluţă 1994,287, rI.4/6-8: fJăluţă 1989, 
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252, pI.7/2, 8/6), ultima piesă constituindu-se şi ca 
cea mai bună analogie pentru lampa pezentată de 
noI. 

Pentru exemplarul de tip monolychnis, cu 
toartătrifidă, cunoaştem o serie de analogii, având 

discul ornamentat sau nu, provenind tot de la 
Apulum (Dumitraşcu 1990, 40, pI.5). 

C5t priveşte exemparul păstrat 
fragmentar, prin forma sa simplă. acesta este tipul 
ccl mai des Întîlnit În descoperirile similare din 
Dacia romană (Băluţă 1989, 240). 

Lipsa pe lucemele prezentate a unor 
mărci de figuli, ingreunează şi limitează, Înlr-o 
anumită măsură, discuţiile pe marginea acestor 
plcse, În special În directia precizării cenlrului de 
producţie dinspre care au fost vehiculate. Cu 101 

GH aclerul deficitar al informaţiei de care 
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dispunem, putem totUŞi avansa ideea Fig. 3. 

manufactur[uii acestor lucernae într- una din 
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oJjicinae-1c de la Apli/UTIl, p ledând , deci, implicit, pentru aspectul provincial al produselor. Deşi fortuită, 
credem că descoperirea de mai sus, se poate raporta, rară dificultăţi, la observaţiile straligrafice Înregistrate 
În punctul de unde provin şi lămpile ce fac obiectul comunicării noastre. Nivelului roman, identificat aici, 
'ii "pa'1in substrucţiile unor clădiri romane, alături de un cuptor de ars legu/ae (RepArhAI/Ja, săpături 
M.BIăjanl. Deşi nu prea numeroase, vestigiile romane de pe Platoul Romanilor din Alba Iulia sunt reliefate 
însă printr-o Serie de descoperiri mai vechi ori mai recent�. Aflate la vest de castrul Legiunii XIII Gemina. 
aceste mărturii SUllt reprezentate prin altare votil'c (Băluţă 1991, H9, fig. 1 ,90, fig. J. 92, fig.6, 102, fig.2S, 
103, fig.28, 106, fig.34, 109, fig.36, IlO, fig.36; Ciugudean, Bălulă 1989,207-209, fig. 1-2) ruinele unui 
mithraeum (Daicoviciu 1940,308-309), precum şi printr-un teZilul' monetar (Pavel 1976, 73-96 ). 

Toate aceste descoperiri apartin, se parc, teritoriului fostei Cololl;" Nol'll !lpulellsis (Daicovlciu 
1950, 226-227 : Popa 1975, 56), de care pot fi legate şi cele trei lămpi prezentate de noi. 

[J,UuIă 1964 
Jld!uţă 1983 

Biilolă 1989 

J31lută 1990 

C:ugudean, 
BiJiuţă 1989 

D.\ic:ovidu ! 940 

O,:lcoviciu 1950 

OumilraşCl1 1990 
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THREE ROMAN LUCERNAE DlSCOVERED AT APULUM 

SUMMARY 

The autors presents three Roman lucernae whic.:h have heen discovered at Apu{um - "The Roman Plateau", 
placed in thc ground of the "Orthodox Theological Seminar" which will bc build. here. 

Thc objec:ts date back to the second ccntury S.C . . togcthcr with otha Roman vestigcs wich ha ve becn 
discovercd in this arca ano wich are delimiting a dwclling, widl rrom lhe administrative point of view belongs lo 

C% nia NovlI. ApulcflSis. 

EXPLANATION OF FlGURES 

Fig.] - 3. Alba Iulia-"Ortodox theological Seminar", R(1I11an lamps. 


