
tI' TIPAR I�E()(T ILliSTRÂND T{jRNAREA RAMEI-OR DE O(;UNZI 
pASTRAT ÎN COLECŢIILE 'VILZEULCI Ull'i SEBEŞ 

OglindJ (speeulilm) este cel mai cuno�cut obieL't din serviciul de toaletă roman. Oglinzile 
executate �i uliliziHe în Italia şi în provinciile Imperiului Roman au ca prototip oglinzile greceşti �l 
etrusc" I forma şi decorul 1. tipul, roman răspândindu-se În Imperiu Începând cu secolul a. Chr. )i 
deosehindu-se de modelele sale. In lumea greacă şi cele mai simple oglinzi sunt executate cu o mare 

fincţe. mai aks ornamcntatia, iar cele etrusce sunt adn'ărate bijuterii. Oglin/ik romane sunt. În 
�l:tll'raL de dimcn:-.iuni mici. cu rare excepţii. Ele erau fie agăţate pe perete . fie ţinute În mână cu 
i.lju!uful unui mfmer decorat uneori cu motive loul11orfc �au \'cgctale. Ca material pentnJ 
confL-cţionarea lor se utiliza bronzul. argintul. auruL plumbul. chiar 'iticla l . 

O eatcgorit' importantă a oglin/ilor lucrate de plwnharii n)man i sunt oglin7.ik ,,:u r�llll;'i din 
plumb �i sticlă penlru formar�a imagi nilor prin reflectarea razelur de lumină. hind uniI din cele Ill<.l i 
r{l ... ptllldi t...' c dtegori i Je oglinzi 51 cu cea mai lungă pcrioildă de \"t�hicular('. ilcca�ta dc�('rnna oglinli ClI 
o utilizare.: mai rcstran,ă şi mai efemer�, Îndeosebi \·oti"fl. Primele (�fTicilla(> pentru fahricarea �iCe�tl'i 
catt.�l:!orii lk oglilll'i SUI)( utestah: din secolul I a. Chr.. In nordul Italiei, dt.� unde s-au extÎn, din , � 
I3ritannia pimă ÎIl rcgiunile pontice. In Dacia prcromanfl acesle oglinzi �e importă, iar după cucerirea 
Da�it..:i :;>1 organizart.'i.i ei. imponul ace�tei categorii  de oglinzi .... t.. inten.\ifică. De la 1l1ijlocul .... cc\,)lullll ;11 
II-lea p. Chr. St.� infiintca7.[1 aici (�t)lt"Îl/ile speciali zate În fahricarea uglinzilor. Prcl.cnta tip;uc\or illl'�Iă. 
in DaL"ia Sup�rior, existt.�n(a (!llil'Î"lIe-lor doar la Apli/tim" (de unde .\(' dULcau produ�(' finilt.:' la Clpia 

fraiOll(l Sarmi:.e�t!rus(l
; 

şi la BucÎlIm'\ în \Teme Ce În Dacia Inferior t!i"'-I activă o (�tli("ill(l la 

,r.,·ucid(l\'(':
'
. de unde au ajuns \;..1 Drohc/{t şi SJăveni!. În Oacia post-romană astfel de oglinzi "par la 

Ohreja şi Soporu dc Cân;pi e". 
Cel mai imponanl cenlru din Dacia Superior În care sc lucrau oglinzile din slicl� eU ramă de 

p!umh era la Apl/lum. Ai,i s-au descoperit două tipare pentru fabricarea ram�lor de plumb, iar în cek� 
ce urmei.lză vom prezenta tiparul ce face obiectul acc ... tei comunicări din perspectivil a�cTl1{lIlării 
accstui:l cu tiparul trivalv din piatră publicat de Cloşca Băluţă În 1997, cme a fost descoperit la Panoş 
(pl.'- 2t L'n alt tipar. din ceramică, monovalv (dimensiuni 15 x 14 CI11., grosime 4 CI11 . •  dial1lctnll 
ramei 5 CIll., diametrul cadrului lentiki de sticlă 2,8 CI11 . •  adâncimea cavităţii ci rculare O,) cm.)II', 
descoperit la Colollia NrJ!'Ci AfJllleflsis, ate�tă existenta unei (�tjlcil1ue la Apll/IlI11, alIa decât cea de la 
('01011;" AI/!'e!ia Apl/lensi". locul descoperirii liparului Imalv IpUI. 1). Oglinzile obţinule cu ajulOrul 
acestor tipare sum alcătuite dintr-o ramă ovală ori patmlateră, ornamc-ntată. un mâner cu extn .. : mitaki.l 
de fixare simplă. bifidă sau Irifidă. ornamenlal şi el. şi sllcla refieclorizanlă. Tiparele folosile pUleau s� 
fie ll1onovalve (din lUI ars, biv·alve ori Irivalve (din pialră dură)'I 

Piesa pe carI! o avem în vedere este păstrată în colecţi ile Muzeului din Scbe�, avftnd IlUIll[U1Jl 
de inventar general SilO. iar numălll1 de invenlar pentlll arheologie 2·+:15. Tipand de oglinclo d"t,ind 
din epoca romană a fost achiziţionat la lO decembrie 19():" provenind din cok:qiile lui L. Han!l. 
Forma pi��t?i e aproximativ pătrată (6 x 5,7 cm.), având grosimea de 2,6 cm . . dar degradărilc şi 
l'ventualele rupturi o fac neregulată. Materialul din care a fost cunfecţionat este piatra (o g.resie dura) . 
Piesa reprezintă valva ÎnferÎoară a tiparului. care probabil era trival\', mai având allc :2 val\'c 

DorÎ n A Ia:u. Sori II Coei ş. Oglill:i romane dl' fu Vipia Tnuww SanII; :'j'g�'(/(S(l. i Il Aplt/lllt,. X X J V. I i)ÎX, p. I �5. 
: 0(1.:;;(. ... 1 L. B51ută. Ti/lur trimh'l't'fltr/l ogli,,;:; cu rama din {,/umb dt'SCOflerir 1<1 Apu/wn. În fk/(lMN. XXIV. Jl)I17. 

I - -\ 1 nr. ,p. )�:>. 
, D. Alicu. S.C0CÎŞ. tip. cit. , p. t �tl. 
I Cloşca L. Bi'llula. Oll.cit .. p. 559. 
'\ D. Tudor. 1.(, d<;ţlOf de mirroÎrs (ro/H·t> il SlU:idam. În Dacia. :--J.S. III. 1 ()59. p. � 15. 
'. D 13cnc:.J. Oglin::..i romane din plumh c!t-SCOPi'r!ft' la Drohi"li.I. în Drob(,{(I. 1. l\n�. p. 1 i'-L 
� Gh. P()pi!ian. TlU'nnelt! de la Sltil'c!II. in .Afnllwll. IX. 197 1 .  p. 63(). 
, CI. 1.. Billuţ[l. O/J. Cl t • .  ["l. 560. 
" lhldcm. 
1:1 D. Ciugudc<u1. () dt:.\·CO!J/:'rirc ih/Strâtul Jilhric"rea oglifl::i!or dill !1!lIfnh hi A!,I/Iwn. in A e(oMN, XX X 1/ 1. 1 t)S!�. r. 2.; I . 
1'. Clo�(..·a L. B;j!uţ� .. op.ci! .. p. 560. 
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Pl. l. 1. Alba Iulia. Tipar pentru turnarea oglinzilor de plumb (arud D. Ciugudean, 19SJ4); 2. A. Valva infcrioarfl 
a tiparului; a, Ncgativul oglinzii: h. Canalele vertkalc: c. Canalele ori/.ontale: d. Şlifturile. B. Suprafaţa 

superioară a tiparului cu negativul reconstituit (arud C. Băluţă. 1997): 3. Oglindă t:U rama din plumh: <1. Ave!' .... : 
n. Re\'crs: e. Reconstituire (apud C. Bălu]ă. 1997). 



Un tipar inedit ilustrând turnarea ramelor de oglinzi păstrat În coleqiile Muzeului din Sebeş 
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PI. 11. Tiparul de turnat oglinzi de la muzeul din Sebeş (desen şi foto) 
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superioare. care lipsesc. Presupunerea că tiparul era trivalv se face pe baza asemănării cu tiparul din 
piatră descoperit la C% l/ia AI/relia ApI//eI/IiI (Partoş) În ceea ce priveşte dimensiunile, care nu diferă 
cu mai mult de I cm. (tiparul de la Partoş are 6.8 x 6 x 3,2-3.7 cm. ). cât şi pe baza constatării că 
ambele piese reprezintă valva inferioară a tiparului. într-unul din colţurile tiparului nostru sunt vizibile 
2 mici orificii circulare. astupate acum. probabil folosite pentru fixarea valvclor superioare la tipar. 
"Jegativul prototipului de oglindă se află sculptat cu fineţe pe partea superioară a val vei. Discul central 
al negativului pentru suportul sticlei reflectorizante este uşor concav, dispus Într-un plan uşor superior 
(1-2 cm.). având diametrul de 2 cm. Intr-un plan inferior. circumscris discului central se află dmpul 
ornamenLal al ramei. Două cercuri concentrice incizate. având diametrul de 2.3 em., respectiv 2,8 em. 
circumscriu discul, ele fiind unite de mici linii incizatc dispuse circular În jurul discului. Banda 
circulară dintre cele două cercuri este fragmentată În pătrăţele egale, În interiorul fiecărui pătră!eI fIInd 
incÎzat un cerculeţ. În exteriorul celui de�al doilt!a cerc se află mici puncte incizate şi În exterioml 
acestora un şir dc cerculeţe dispuse jur-Împrejur şi simetric. Aceste cerculeţe cu tentă spre oval sunt 
prelungiri ale ramei. 

Comparând piesa descrisă mai sus (PI. 11. 1-2) cu celelalte două tipare descoperite la /\p"!"IIl, 
observăm că din punct de vedere ornamentul, tiparul nostru nu se aseamănă deloc cu cel descopent la 
ColonÎa Nora ApuleJ1sis (PI. 1, 1). negativul ramei acestuia fiind omamentat in zigzag. dar �c 
aseamănă izbitor cu cel descoperit la CU/Of/ia /wrdia Apu/el/sis. care repetă aceleaşi motive 
decorative: inciziile circulare ce delimitează cadranul de sticlă. respectiv rama oglinzii: inciziilc de 
formă circulară dispuse simetric În jurul ramei: împărţirea suprafeţei dintre cercurile concentrice 
incizate În pătră!ele cu ajutorul liniilor incizatc etc. 

Amhele tipare trivalve ar fi produs oglinzi de tipul 5, grupa Y. după tipologia cel mai des 
folosită. aceea a cercetătoarei Glenys Lloyd-Morgan. care Împarte oglinzile În 6 tipuri cu grupe 
corespunzătoare de la A la Z". Oglinzile de sticlă, caracteristice tipului 5. erau compuse din dou[t 
piese propriu-zise: sticla propriu-zisă, care servea ca suprafaţă retlectantă. şi cadrul din plumb de 
formă circulară, decorat. [ncastrarea capsulei de sticlă se făcea În două moduri: fie prin IntermedIUl 
unUI capac mobil rurnat separat , care se suda la marginea circulară interioară a ramei . fie prin aplicarea 
unei lame metalice în spatele oglinzii, fixându-se, În prealabil, În ramă, sticla de formă rotundă . În 
Imperiu aceste oglinzi de sticlă au fost foarte răspândite. găsindu-se exemplare În Britannia. Germama. 
Pannonia". Importante depozite de oglinzi de acest tip au fost găsite În Dacia la Sl/ciJa\'Q (68 
exemplare Întregi; 14 fragmente) ". la Drobeta". dar acestea au diametrul mai mare decât al celor 
provenite din cele două tipare trivalve. Oglinda găsită în tipaml trivalv de la Partoş (rl. 1. .11 
reconstituită, e Încadrată tipologie În grupa y, aparţinând tipului 5'6. Încadrarea cronologică a 
oglinzi lor cu ramă de plumb găsite la Partoş se face Într-o perioadă de timp mai largă, anume suh 
domnia Antoninilor, perioadă În care a fost activă officilla de la Partoş'7 Pe baza asemănării dintre 
cele două tipare trivalve şi admiţând că singurele officinae unde se făceau oglinzi cu rame de plumh 
existau la Apu/I/m În cele două C% nia, putem SUSţine că tiparul nostru, al cărui loc de descoperire nu 
se cunoaşte. provine de la Apl//um. oraş ce a contribuit la Îmbogăţirea coleqiei lui L. Hann. Dacă la 
C% liia NOVil Apulensi5 s�a folosit ceramica. Ia C% nia Aurelia Apulellsis s-a utilizat piatra la 
confecţionarea tiparelor, şi pe baza acestui material atribuim tiparului nostru ca loc de provenienţă 
C% tlia Aure/ia Apl//ensis. 

Datorită lipsei contextului stratigrafic al piesei nu se poate data cu certitudine dar putem 

presupune că e domnia Antoninilor, la fel ca În cazul celuilalt tipar trivalv. 
Aceste micute oglinzi cu rarne de plumb, În a căror executare excelau p/umbarii din Apl//um 

au avut mai puţin o importanţă specifică. ci mai curând una votivă, rituală, dată fiind mărimea. 
aspectul şi fragilitatea 10rlR. În general, cel mai mare număr de oglinzi provine din morminte sau din 
.,itmi militare aflate În zona Limesurilor. Carbridge, Saalburg sau alte părţi ale Imperiului . Având în 

12 Ibidtmz. p. 563. 
:3 D. A!icu, S. Coci�, op.cit . . p. 146. 
:� O. Tudor, 0l'.Ci1. p. 4.\ S--H 6. 

, ". D. Bcnea, Ofl.Cll., p.174. 
:� CI. SăluIă. Op.cil., p.563. 
:' Ibidem. 

j� G. L10yd Morgan, DescripIiOfl (�r(he Colleeciofls in Ilie RijkSfllllseum. CM. Kam at ,\jmengen, IX, The Minors. pl. IX. 



lIn (ipar mediI ilustr:.lnd turnarea ramclor de �)glin7i păslrut În c\)k:qiilc MU/cului din Sehcş 

vedere prcdilt!cţia binecunoscută a militarilor romani pentru diver. .... t..'1c pract i(.�i cu caracter rcligio� ",ali 

magico-ritual, � dt! presupus că o bună parte a og i iilli lor produse la Apulum erau destinate mediului 
militar. Oglinzile mici de plumh, depuse ca şi ex-\'olo-uri În diferite temple, dar şi În mormintde unor 
femei sau tinere fete, erau folosite şi ca ohiecte de podoabă. 

Staţionarea Iegiunii a XIII-a Gemina la Apu/um aduce suficiente motive penlm explicarea 

doz\'oItării o(fitil/ae-Ior (oj)iril/a-ci) de l a  Apl/fllll/, specializate în producţia de oglinzi, Tiparul nostru. 
prin folosirea sa În producerea de oglinzi la Apu{um Îşi găseşte utilitatea şi vine să Întărea�că 

presupunerea că la ApI/fIIII/ a existat cel puţin o oBicil/lI de producere a oglinzilor cu rama de plumb. 
Asem�narca izbitoare dintre cele două tipare trivalve atribuie Ap,,'um-ului patemitatea liparului 

prezentat În articolul de faţă. 
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Alba Iulia 

LINE "OULE ROMAIN INEDIT ILLVSTRANT LA F,\IlRICATlON DES CADRES DES MIROIRS 
PROVENANT DES COLLECTIONS DU MUSEE DE SEHF.Ş 

. . 

RESUME 

l.'cludc pres-cnte une mouk ppur la fahricalillil dc" mimirs L'n plullIh (Pl. Il. 1-2), pro\·t'llanl (\1.'" 
collcctiun ... lk L. Hann. trou\'CL": au Mu:-cl.! de SChL�Ş. La piL'CC roHlainc Cl CIC rcalisce cn picrrc ',:1 rcprc"L'nlc LI 

\-�d\"c inkricun: u'un mou!c qui prohahlcment craii lri\alvc. Ies aulrcs c\cux v;ll\"es .... lIrerieurc� manljuanl.. La 

I1hlUh.: rC'icmhlc hcaucnup a une moulc trivalvc cn pierrc (Pl. 1. 2l dcc0u\Trtc ;} A{JlI/llIn (e% l/ia Aurdiu 
.-\pulrflsis). Les dClIx nwulc:- ont prm.luit des miroirs du typc 5. groupc Y de la tip(llogic de Gleny'i Lloyd
\lorg�n. On suposc quc la moulc \.'11 qucslioll provii..'nt (run alL'lier local pour la fahrication des mirolrs L'n plnl1lh 
'--lUI il CXI�lC:l' a Af)ldum. 


