
C. SCORPAN

IMITATII GETICE DupA OPAlTE GRECO-ROMANE

Asa cum afirmam si cu alte. ocazii, consitderam ca cercetarea sis
-tematica a populatiei bastinase getice trebuie sa ocupe, de-acum înainte,
unul din plincipalele obiective ale arheologiei Dobrogei.

Formele de manifestare ale culturii materiale getice sînt nu numai
.complexe si multiple dar, uneori la o cercetare superficiala, se dovedesc
insesizabile. Aceasta ne determina, printre altele, sa acordam cea mai
mare atentie oricaror fragmente ceoomice, chiar daca acestea par sa
ramîna enigmatice dupa primele contacte.

In articolul de fata ne propunem sa prezentam cîteva opaite lucrate
cu mîna dupa modele c1asice greco-romane, de catre indigeni geti de pe
teritoriul Dobrogei.

1. Mic opait, lucrat cu mîna dintr-o pasta poroasa, de culoare bruna
-cenusie (diametrul fundului = 4 cm, d1ametI1Ulgurii = 2 cm, înalti
mea = 3 cm). Are un corp, grosolan modelat, cu pereti grosi, cu supra
fata neregulata. Din corpul aproape cilindric porneste un cioc, lat la baza
si îngust la vîrf, lung de 2,5 cm, cu un mic orificiu (fig. 1, 2, 3, 4).

Opaitul lucrat ou mîna este o evidenta imitatie dupa modelele gre
.cesti ,din sec. III-II Le.n. de tipul în forma de sfera, cu orificiul de
alimentare deschis, tip foarte raspîndit si în Dobrogea 1.

A fost descoperit întîmplator, la M. Kogalniceanu, jud. Constanta.
2. Opait descoperit la Tomis.
Are o forma ovoidala alungita si a fost modelat grosolan, cu mîna,

-dintr-o pasta bruna cu impuritati, (lungimea = 10 cm, latimea = 4,5 cm,
-diametrul orificiului de alimentare = 3 cm, înaltimea = 3 cm).

Are un bazin aproximativ sferoidal, deschis, cu doua cioouri mici,
ascutite, plasate simetric si opus la cele doua extremitati. Peretii sînt
neregulati si grosi, dînd opaitului o mare greutate (fig. 5, 6, 7).

l C. Iconomu, Opaite greco-Tomane. Constanta, 1967, tip. II, III, IV, p_ 6-8,
:fig. 2-8.
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Fig. 6

Fig. 7

Acest opait reprezinta o imitatie locala, getica, dupa opaite grecesti
din sec. IV-IIIî.e.n. din tipul cu bazin deschis si cu doua ciocuri opuse 2.

3. Intr-un mormînt de incinevatie de la Tomis, datat în sec. II î.e.n.,
a fost descoperit un opait grosolan, modelat ou mîna dintr-o pasta po
roasa, eu ingrediente. Are forma unei mici strachini, cu fundul plat,
:simplu, si cu margini drepte, scunde. Inaltimea peretilor este de 4 em,
diametrul fundului de 9 cm si diametrul gurii de 10 em. Buza este nere
;gulata, lucrata neglijent, ca si întregul vas (fig. 8, 9).

Opaitul 'are urme de ardere secundara. îsi gaseste analogii la His
tria 3, dar si în lumea nord-pontica, la Ti:ritaka'" (sec. IV-I î.e.n.),sau la
Ilurat 5 (sec. III-II î.e.n.).

A fost imitat desigur dupa opaitele grecesti cu bazin deschis.

2 jIYidem, p. 31, fig. 60, nr. 1.
3 Studiat de M. Coja - sub tipat.
4 E. G. Kastanaian, Ceramica lucrata cu mîna de la Mirmekion si Tiritaka,

în MIA, 25, 1952, p. 266, fig. 16/4; V. F. Gaidukevici, Sapaturile de la Tiritaka,
în MIA, 25, 1952, p. 115, fig. 140-

5 V. F. Gaidukevici, Ilurat, în MIA, 85, p. 45, fig. 32/2.
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Fig. Il

Fig. 9

4. Intr-un mormînt din Tomis, datat la începutul sec. 1 e.n., alaturi
de un unguentariwn si de cioburi de epoca romana, se afla, desigur cu
scopuri rituale si un opait lucrat cu mîna. Peretii au fost modelati din
pasta grosolana, avînd o angoba subtire la suprafata. Are forma unei
linguri cu margini scunde, cu toarta rupta. La cealalta extremitate pre
zinta o mica santuire în buza opaitului, ce servea pentru fixat festila
(fig. 10, 11), Lungimea 10 cm, latime = 6 cm, înaltime = 1,5 cm.

Acest opait a fost imitat dupa opaitele grecesti cu bazin deschis.
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5. Întru-n mormînt tomitan din sec. II-III e.n., pe lînga ceramlCa
romana si un inel de argint cu gema, era depus si un opait cu o forma
originala (fig. 12 si 13).

Modelat cu mîna, din pasta grosiera, de culoare cenusie-negricioasa,
are o forma ovoidala, alungita, cu colturile în muchie dreapta (naviform).
Are peretii grosi si fundul plat. În interior prezinta urme de ardere .

.A:reo lungime de 9 cm, o latime de 5 cm si iO înaltime de 3,3 cm.
Mai multe exemplare de opaite de acest tip, ca si modelele ce le-au

servit pentru imitatie, se cunosc la nordul Marii Negre: Mirmekion 6,
datate în sec. I-III e.n., la Ilurat 7, datat în sec. II-III e.n.

6. Un fragment dintr-un opait identic cu cel descris mai sus se
afla în depozitul Muzeului de arheologie Constanta si provine de la Di
nogeti1a(fig. 14).

7. În sapaturile din 1969 din cetatea de la Muzait-Rasova (Sacidava),
în strat de sec. VI e.n. a fost descoperit fragmentul unui opait lucrat
cu mîna (fig. 15, 16, 17).

6 V. F. Gaidukevici. în MIA, 25, 1952, p. 176, fig. 78.
7 Idem, în MIA, li5, p. 45, fig. 32/3 si E. G. Kastanaian, în MIA, 85, p. 27S.

fig. 4/1.
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Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17



A ramas numai partea inferioara:
Modelat grosolan din pasta poroasa, neagra, are peretii subtiri si

friabili. Fundul prezinta o adîncitura pronuntata. Partea superioara
lipseste.

Are urmatoarele dimensiuni : lungimea = 7 cm, latimea = 5,5 cm.
9. Unul dintre cele mai frumoase si mai interesante opaite getice

imitate dupa cele romane a fost descoperit întîmplator la Ca1latis. Lucrat
cu mîna, destul de îngrijit, dintr-o pasta cenusie densa, amestecata cu
nisip si scoica marunta, bine amestecata si bine arsa, rure Uirmatoarele
dimensiuni: lungimea = 12 cm, latimea 8 cm, înaltimea = 7 cm, dia
metrul gurii = 3,5 cm, diametrul fundului = 4 cm.

Este format dintr-un bazin închis, încapator, turtit, în mijlocul ca
ruia se înalta un gît cilindric cu buza ewzata (fig. 20,21) si cu un orificiu

Fig. 20 a

larg pentru !Umplere. De la gît, trasa din buza, porneste o toarta latita,
ce se prinde pe muchia corpului si care are o mica proeminenta. In partea
opusa toartei pornesc doua ciocurl (unul este rupt). Pe muchia corpului
sînt patru mici proeminente ascutite. Opaitul a fost ornamentat în mod
ingenios. Siruri de impresiuni sub forma de gaurele înfrumuseteaza buza,
toarta, marginile corpului si spatiul anterior aflat între cele doua ciocuri.
In plus, la baza ciocurilor, cîte o ramurica de brad, incizata adînc.

Pe acest opait lucrat cu mîna se întîlnesc elemente de diferite ori
gini. Astfel, bazinul închis, cu gît de umplere înalt, cu toarta si cu cioc
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lung, se întîlneste si în epoca elenistica 8, dar doua sau mai multe ciocuri
sînt caracteristice epocii romane 9.

Tehnica modela:rii, a .pastei si a arderii si mai ales ornamentarea
apartin populatiei locale getice. În acest sens trebu1e sa atragem atentia
asupra unui alt opait lucrat de geti dupa model roman - opaitul lucrat
cu mîna, cu gît cilindric si cu trei ciocuri, descoperit la Popesti 10.

8 C. Iconomu, op. cit., p. 8-9, fig. 12.
9 Ibidem, p. 60, fig. 92, p. 122, fig. 137 si 138, p. 145, fig. 172.

10 1. H. Crisan; Ceramica daco-getica, Buc., 1969, p. 207, fig. 114.
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Fig. 20 c

Fig. 21
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10. De la Edi.ficiul roman cu mozaic provine (conditiile stratigrafice
ne sînt necunoscute) un mic opait lucrat ou mîna, dintr-<o pasta asema
natoare cu cea a opaitului de la nr. 9. Are o lungime de 6 cm, o înal
time de 3 cm si diametrul fundului de 3 cm.

E constituit dintr-un bazin relativ cilindric, continuat cu un gît
de aceeasi forma si un singur cioc, mult prea mare si larg fata de di
mensiunile opaitului. O toarta a fost trasa din buza, oprindu-se pe corp.
La nivelul de prindere a toartei pe corp, opaitul prezinta doua creste
terminate cu doua mici proeminente. În general, opaitul a fost neglijent
modelat (fig. 22, 23, 24, 25).

Fig. 22

Descoperirrea unor opaite lucrate cu mîna în centrele de pe litorai
si de pe limesul dunarean are în primul rînd rolul de a completa in
formatiile noastre asupra prezentei unei populatii geti ce în aceste orase li.

Nu ni se pare întîmplator fl.qptul ca tocmai în orasele greco-romane
sa fie descoperite asemenea imitatii, pentruca aici contactul dintre indi
geni si colonisti a fost mai strîns, influenta asupra getilor resimtindu-se
cu mai multa tarie.

În urma studierii ceramicii getice lucrate cu mîna, descoperita la
Tomis si Callatis, constatam ca multe din descoperirile getice reprezinta.
forme si tipuri ceramice noi, unele originale si neobisnuite, necunoscute'
pîna acum. Toate acestea nu se pot explica decît prin conditiile speciale
în care au lucrat olarii bastinasi ce locuiau în orasele greco-romane.

11 Vezi C. Scorpan, Prezenta si continuitatea getica în Tomis si Callatis. În.
scrv, 1, 1970, p. 65-95.
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Fig. 23

Fig. 24
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Descoperirea unor IOpaite getice imitate dupa cele clasice si mai
ales prezenta lor în morminte, dovedeste ca indigen ii, ou toate ca au su
ferit influentele superioare, grecesti si apoi romane, si-au pastrat tradi
tiile. Numai pastrarea ritualului funerar specific determina pe tomitanii
de origine getica sa depuna în morminte, pe lînga obiecte greco-romane
si unul sau doua vase locale lucrate cu mîna, printre care întîlnim si
unele opaite prezentate mai sus. Daca se depuneau în morminte opaite

Fig. 25

grosolane într-o vreme cînd opaitele bune, Lucrate în serie erau si nu
meroase si ieftine, acest fapt nu poate fi socotit întîmplator, ci bine de
terminat de scopuri rituale.

în orasele de l<anordul Marii Negre se cunosc mai multe exemplare
de opaite lucrate cu mîna dîn tipul naviform (la noi, nr. 5 si 6). în acea
regiune, ceramica lucrata cu mîna este considerata în ansamblu de cer
cetatorii sovietici drept sarmatica sau scito-sa:rmatica, fara 'a se face pre
ciziuni asupra opaitelor ce ne intereseaza 12.

Putem oare sa atribuîm, pe baza acestor analogii, mormintele. din
Tomis amintite mai .sus, sarmatilor sau influentei lor? O asemenea ipo
teza este greu de fundamentat în stadiul actual. Mai plauzibila ni se
pare ipoteza imitarii cu mîna a opaitelor greco-romane în aria litoralului
Marii Negre de catre .aborigenii respectivi dintr-un loc sau altul, fie ei
sarmati la nordul marii, sau geto-traci pe litoralul de vest, mai ales ca
existenta unei populatii traco-getice se constata si în regiunile nordice
ale Pontului. În sprijinul acestei !Ultime opinii se situeaza descoperirea
in acelasi mormînt din Tomis a opaitului deschis lUCJ:'latcu mîna, ovoidal
(nr. 995), alaturi de un cutit curb, tipic geto-dac. Aceasta asociere ne
face sa înclinam catre ipoteza atribuirii si a acestor morminte tomitane
de epoca romana (care contin opaite-imitatii lucrate cu mîna) populatiei
bastinase getice.

Faptul ca autohtonii continua sa lucreze vase si opaite cu mîna,
dovedeste taria traditiei getice, iar faptul ca totusi unele forme de vase

12 E. G. Kastanaian, în MIA, 25, 1952, p. 288.
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de n. e. Sacidava.
de n. e. Sacidava.
de n. e. Sacidava.

sînt imitate de catre geti dupa modele superioare grecesti si romane de
nota deosebita receptivitate si capacitate de adaptabilitate a populatiei
getice dintre Dunarea de Jos si Marea Neagra.

Incheiem articolul exprimîndu-se speranta ca daca opiniile noastre
nu sînt suficient fundarrlentate în momentul actual, cercetarile viitoare
vor trebui sa contribuie deplin la confirmarea sau infirmarea lor.

IMITATIONS GETES DES LAMPES GRECO-ROMAINES

Resume

L'article presente neuf lampes getes, travailles la main. Ce sont des imi
tations de quelques modeles superieurs, grecs ou romains, realisees a l'aide d'un
moule.

Les l,ampes des no 1, 2, 3 sont de l'epoque hellenistique tandis que celles des
no 4, 5, 6, 7, 8, 9 appartiennent a l'epoque romaine.

Les lampes des no 3 (fig. 3, 9), 4 (fig. 10, 11), 5 (fig. 12, 13) ont etE~decou
\"ertes dans des tombes de Torni.

La decouverte de lampes getes qui imitent des modeles classiques complete
les informations que nous possedons sur la presence des Getes dans les villes de
la Dobroudja, tant a l'epoque hellenistique, qu'a l'epoque romaine. La preuve la
plus pregnante est representee par le fait qU'on a depose dans les tombes de Torni
quelques lampes travaillees a la main.

Fig. 1. Lampe travaillee a la main, decouverte a M. Kogalniceanu.
Fig. 2. La lampe gete du no 1.
Fig. 3. La lampe gete du no 1.
Fig. 4. La lampe gete du no 1.
Fig. 5. Lampe gete decouverte il Tami.
Fig. 6. Lampe gete decouverte a Torni.
Fig. 7. Lampc gete decouverte a Torni.
Fig. 8. Lampe gete decouverte dans une tombe tomitaine - IIe s. av. n. e.
Fig. 9. Lampe gete decouverte dans une tombe tomitaine - IIe s. av. n. e.
Fig. 10. Lampe gete decouverte dans une tombe du Ier s. de n. e. Torni.
Fig. 11. Lampe gete decouverte dans une tombe du Ier s. de n. e. Torni.
Fig. 12. Lampe a forme de nef. Tombe du IIe-IIIe s. de n. e. de Torni.
Fig. 13. Lampe e forme de nef. Tombe du IIe-IIIe s. de n. e. de Torni.
Fig. 14. Lampe de Dinogetia.
Fig. 15. Lampe travaillee il la ma in au VIe s.
Fig. 16. Lampe travaillee a la main ou VIe s.
Fig. 17. Lampe travaillee alia main au VIe s.
Fig. 20. Lampe gete, decouverte il Callatis.
Fig. 21. Lampe gete, decouverte a Callatis.

GETISCHE NACHAHMUNGEN VON GRIECHISCH-RUMISCHEN
ULLAMPCHEN

Zusantmenfassung

Im Aufsatz werden neun getische handgearbeitete Ollampchen beschrieben,
Nachahmungen von bcsseren, mit der Form gearbeiteten, griechischen oder rO
mischen Ollampchen.
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Die bllampchen Nr. 1, 2, 3, geh6ren in das hellenistische Zeitalter, und die
unter Nr. 4, 5, 6, 7, 8, in das romische.

Die 011ampchen unter Nr. 3 (Bild 8, 9), 4 (Bild 10, 11., 5 (Bild 12, 13) wurden
in Graben in Tomis gefunden.

Der Fund getischer bllampchen, die die klassischen Vorlagen nachahmen,
ergiinzt die Kenntnisse, die wir liber die Anwesenheit der Geten in den Stadten
der Dobrudscha besitzen, sowohl was das hellenistische als auch was das romische
Zeitalter betrifft. Der sprechendste Beweis ist die Beigabe von handgearbeiteten
bllampchen in Graber aus Tomis.

Sucidava
Sucidava
Sucidava

6.• 1h. u.Z.
6. Jh. u.Z.
6. Jh. u.Z.

!Bild 1. - Handgearbeitetes 011ampchen. Fundort M. Kogalniceanu
Bild 2. - Das getische bllampchen van Nr. 1
Bild 3. - Das getische 011ampchen von Mr. 1
Bild 4. - Das getische bllampchen von Nr. 1
l3ild 5. - Getische bllampchen, Fundort Tomis
Bild 6. - Getische 011ampchen. Fundort Tomis
Bild 7. - Getische Ollampchen. Fundort Tomis
Bild 8. - Getische offenes Ollampchen aus einem Grab von Tomis. 2. Jh.v.u.Z.
Bild 9. - Getisches offenes Ollampchen aus inem Grab von Tomis. 2. Jh.v.u.Z.
Bild 10. - Getische Ollampchen aus einem Grab des 1. Jh.u.Z. - Tomis
Bild 11. - Getisches Ollampchen aus einem Grab des l.Jh.u.Z. - Tomis
Bild 12. - NachenfOrmiges Ollampchen aus einem Grab des 2.-3.Jh. - Tomis
!Bild 13. - Nachenformiges Ollampchen aus einem Grab des 2.-3. Jh. - Tomis.
!Bild 14. - Ollampchen von Dinogetia
!Bild 15. - Handgearbeitetes bllampchen aus dem
!Bild 16. - Handgearbeitetes bllampchen aus dem
!Bild 17. - Handgearbeitetes Ollampchen aus dem
iBild 20. - Getisches Ollampchen aus Callatis
!Bild 21. - Getisches bllampchen aus Callatis
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