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OGLINZI ROMANE DIN PLUMB DE LA DUROSTORUM
Printre numeroasele materiale arheologice descoperite pe plaja Dună
ri i in apropiere de Ostrov-Regie in terenul fermei nr. 4 a I.A.S. Ostrov se
află şi un număr apreciabil de oglinzi din plumb. Condiţiile incerte de
descoperire nu ne permit să precizăm cu exactitate contextul arheologic
din care făceau parte. Locu l fiind in apropierea uneia dintre necropolele
Durostorului ele ar putea să provină din unele morminte ale acestei necropole distruse de apa Dunării. 1
Oglinzile i n discuţie pot fi clasificate după formă in trei grupe : A.
oglinzi cu rama circulară şi cu miner nr· 1-11 : B. oglinzi cu rama circulară prevăzute la partea posterioară a ramei cu un inel nr. 12 : C . oglinzi
cu rama pătrată fără miner nr. 13-15. Cea mai mare parte a pieselor se
află in stare fragmentară .
Capac de oglindă de formă c i rculară cu dia metrul de 46 mm.
Nr. inv. 15134. Fig. 1/1. Pe spate capacul este decorat cu un chenar format
din două linii circulare, in centru se află un punct circumscris de alte două
linii circulare. Restul cimpului este impărţit de linii dispuse radial in şapte
trapeze in interiorul cărora apar cite două spirale flancate de puncte.
Aceste elemente decorative sint cunoscute şi pe alte exemplare, o 9nalogie apropiată o reprezintă o piesă din depozitul descoperit la Sucidava
(Celei). 2
2. Oglindă in stare fragmentară, ii lipseşte o parte din ramă , iar discui este rupt in citeva locuri. Piesa este singurul exemplar din această
grupă căruia i-au fost descoperi-t e. discul, mînerul şi rama. Dimensiuni :
lungimea actuală 82 mm; lungimea iniţială 93 mm ; diametrul discului
37 mm ; lăţimea ramei 11 mm ; lungimea minerului 34 mm. Nr. inv· 15772.
Fig. 1/2 a,b. Piesa prezintă un grad destul de mare de uzură, in special
discul, acesta este decorat pe spate cu un chenar format dintr-o linie cir1 Descoperi,rea oglinzilo:r se datorează lui Ioan Claudiu şi Dan Elefterescu care ou
donat tot materialul Muzeului de arheologie din CăIăraşi,
2 D. Tudor, Dacia, N.S" 3, 1959, nr. 63, fig. 5/33.
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culară, in centru este prevăzut cu un buton de la ca re pornesc opt linii
d ispuse radia l ce Împart cimpu l în to t atitea triunghi uri in interiorul cărora

se află linii În fo rma literei S şi puncte in relief. In tratarea decorativă a
discu l ui se fo losesc aceleaşi elemente ca şi la exemp larul precedent cu
unele mici diferenţe. Rama este decorată cu un şir de puncte Înscrise in
CÎte două cercuri care sînt delimitate Între ele de alte puncte. Un decor
asemănător apare pe un exemplar de la Sucidava (Celei) şi pe o p i esă
de la Intercisa care este datată in secolul al III- lea e.n. 3 Pe spate rama
este decorată cu un chenar, format de două linii circulare, În interiorul
căruia sînt dispuse radial linii oblice. Minerul este plat şi decorat cu linii
şi puncte ce nu pot fi b ine sesizate d i n cauza stă rii prodSte de conservare.
Elementele decorative asemănătoare cu cele de pe spate le ramei se regă
sesc pe piese descoperite şi În alte părţi, la Sucidava şi 10 Carnuntum,
acesta din urmă avînd Însă altă formă . 4
3. Ramă şi miner de oglindă. Dimensiuni: lungimea totală 90 mm ;
dia metrul interior 49 mm ; lăţimea ramei 6 mm ; lungimea mÎnerului 35 mm.
Nr. inv. 15771. Fig. 1/3 a,b. Mînerul este răsucit. Ca decor are la partea
superioară două linii orizo ntale şi două rinduri a două puncte in relief,
restu l decoru lui de pe mîner riu ma i poate fi distins, el fiind deteriorat.
Rama este decorată pe faţă cu un chenar din puncte in rel ief şi În CÎmp
cu un lujer cu frunze cordiforme între core sin t presărate puncte in relief.
Pe spate rama este Încadrată de două chenare. In cîmp nu se află nici un
decor.
4. Ramă de oglindă fragmentară lipsind circa o jumătate din ea. Dimensiuni : dia metrul interior al ramei 40 mm ; lăţim ea ramei 12 mm. Nr.
inv. 15778. Fig . 2/4 a, b. Pe spate se află două ghiare de prindere a discu lui. Nu putem preciza cu siguranţă dacă a avut sau nu mîner. Oglinda
este decorată pe ambele părţi, pe faţă un chenar format dintr-un cerc perIat şi un lujer Înconjurat deoparte şi de alta frunze cordiforme, iar pe spate
Încadrat intr-un chenar, se află IUln decor asemănător, dar executat mai
schematic·
Lujerul Încadrat de frunze cordiforme este un decor cunoscut şi pe
alte oglinzi. EI a fost Încad rat de J. Fitz in tipul X caracteristic În general
pieselor din provi nciile de la Dun ăre şi Balcan i. s Cele două piese p rezentate mai sus Împreună cu fragmentele de la PÎrjoaia şi exemplarele de la
Modera care au acelaşi decor vin să Întărească această afirmaţie 6,
5. Ramă de oglindă ru ptă În trei fragmen te, avind forma rotundă
(actualmente rama este deformată). Dimensiuni: d iametrul ramei 73 mm ;
lăţime a ramei 13 mm. Nr. inv. 15776. Fig. 2/5 a,b). Minerul este rupt, pe
spatele romei observÎndu-se un fragment din el. Rama este prevăz ută cu
3 Ibidem, nr. 42. fig. 3/21; 1. Fitz. Intercisa, II, in Arh . Hu ng ., N.S., 36, 1957,
p. 386. pl. LXXIV/3.
4 O. Tudor, op. cit., nr. 2. fig. 1/2 ; E. Nowotny, in JOAI, 13, 1910, Beibl., col. 11 3.
fig. 37-39.
5 J. Fitz. op, cit., p. 391.
6 V. Culică. SCJV, 17, 1966, 1. p. 191. nr. 8. 9. 11 ; T. DremsizovQ. V. AntonovQ. in
Arheologic. 6. 1964.4, p. 34-35, fig. 7/11 ş i 13.
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două duble anse. Pe faţă este decorată cu trei şiruri circulare de puncte În
relief, iar Între ele se află presărate linii În formă de S. Pe spatele ramei
decorul se rezumă la un chenar format din do uă linii circulare. Motivul
decorativ În forma literei S se regăseşte şi pe alte rame de oglinzi de
plumb din această parte a imperiului. 7

6. Capac de oglindă puternic deteriorat. Dimensiuni: dia metrul discului 30 mm Nr· inv. 15777. Fig. 2/6. Pe spate se află un chenar şi o rozetă
În centru. În cimp se mai disting cu greu probabil şi urmele citorva litere
greceşti.

7. Miner de oglindă, plat. Dimensiuni: lungimea 42 mm; lăţim ea
8 mm. Nr. inv. 15780. Fig. 2/7. Piesa este decorată pe una din feţe cu
două rinduri de ove, iar in partea superioară are cite două registre cu trei
perle.
8. Mîner de oglindă, plat. Dimensiuni: lungimea 43 mm; lăţim ea
7 mm. Nr. inv. 15782. Fig. 2/8. Are acelaşi decor ca şi precedentul, cu ove
mai mici·
9. Miner de oglindă, plat. Dimensiuni: lungimea 46 mm; lăţimea
7 mm. Nr. in v. 15781. Fig. 2 /9 a, b. Minerul e ste decorat pe ambe le feţe
cu eve circumscriind cîte un punct şi cu eve simple.
10. Miner de oglindă, plat. Dimensiuni: lungimea 40 mm; lăţimea
5 mm. Nr. inv. 15783. Fig. 2/10. Ca decor are pe una din feţe striu ri. La
locul de prin'dere cu rama erau două apendice in formă de S, unul este
lip să ş i unul in stare fragmentară.
11. Mîner de oglindă, plat. Dimensiuni: lungimea 38 mm; lăţimea
6 mm. Nr. inv. 15784. Fig. 2/11. Exemplarul este decorat pe una din feţe cu
striuri şi are trei ramuri care se prindeau de ramă.
Minerele descrise mai ~us au elemente de decor similare cu unele
piese din depozitul de la Sucidava (Celei), analogie care merge pină la
identitate 6.
12. Ram ă de og lindă de formă circulară. Piesa este in stare fragmentară . Dimensiuni: diametrul interior 14 mm ; Iătimea ramei 5 mm. Nr. inv.

15779. Fig. 3/12 a, b. Pe spate piesa este pre~ăzută cu un inel de prindere semicircular. De jur împrejurul ramei sint turnate cincisprezece perle
tot din plumb (dintre care lipsesc trei). Decorul de pe faţa ramei se rezumă
la două cercuri din şiruri de puncte in relief.
Acest tip de oglindă este mai puţin cunoscut. Exemplarul de la Durostorum este olproape identic ca decor cu o piesă de la Leibach. Din a·cest
tip fiind cunoscute şi de la Carnuntum două piese9 . Această oglindă este
după ştiinţa noastră primul exemplar cunoscut pînă acum in regiunea
Dunării de jos.
7 G. Kazarov, in Izvestio Societe. 4, 1914, p. 106, pl. XVII1I2 ; AI. Suceveonu, SCI V,
18, 1967, 2, p. 249, fig. 6/2.
8 D. Tudor, op. cit. , nr. 72, fig. 5/43-46; nr. 57-58, fig. 4/28; nr. 44-45, fig. 7.
9

E. Nowotny, op. cit., col. 109, fig. 34
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13. Ramă de oglindă de formă pătrată. În foarte bună-stare de conservare. Dimensiuni: lungimea 57 mm ; diametrul interior 47 mm. Decorul
este bogat şi foarte ingrijit lucrat. EI se desfăşoară in jurul orificiului În
care era plasato sticla. in prima zonă se află un cerc periat. urmează o
bandă circulară În core motivul ornamentel este reprezentat de un şi r de
linii oblice. in cele patru colţuri sint redate capete de bărbaţi. probabil
sileni. Fig. 3/13.
14. Ramă de oglindă pătrată În stare fragmentară . Se păst rează doar
unul din colţuri. Este foarte probabil să fie identică in ceea ce priveşte
dimensiunile cu precedenta. de altfel şi ornamentaţia este identică cu o
singură excepţi e. reprezentările din colţuri sint rozete in loc de capete
de bărbaţi. Nr. inv. 15774. Fig. 3/14.
15. Ramă de oglindă de formă pătrată. păstrată În stare fragmentară.
Dimensiuni: lungimea 87 mm ; d iametru l interior 72 mm. N r. inv. 15770.
Fig. 3/15. Decoraţia este reprezentată pe una din feţe prin două şiruri
de perle Încadrate in chenare formate din două linii circulare. La colţuri
se află cite o razetă care are În centru o perforaţie. Colţurile sint proeminente şi rotunjite. Piesa pare a face parte din acelaşi tip cu cea precedentă. dar realizarea ei din punct de vedere artistic este inferioară.
Oglinzile pătrate sînt cunoscute Îndeosebi in partea vestică a imperiului. dar o serie de exemplare de acest fel sint semnalate şi in provinciile
dunărene. 10 Piesele nr. 13 şi 14 Îşi găsesc analogii foarte apropia te in descoperiri similare făcute la Aquileia ş i Intercisa. Oglinzi asemănătoare cu
exem plarul nr. 13 sint i ncadrate de J. Fitz i n tipul XV ş i sint datate cu o
monedă in secolul al III-lea. datare spre care Înclinăm să plasăm şi piesa
noastră. Oglinzi asemănătoare cu cea de la nr. 14 sint Încadrate de acelaşi
autor in tipul XIV".
in cele prezentate pînă acum se poate observa existenţa unei vizibile
vari etăţi de fo rme şi ornam ente În cadrul lotului de oglinzi din plumb de
la Durostarum. Este totuşi de remarcat faptul că din totalul de 15 exemplare cunoscute pînă acum. numărul cel mai mare ÎI reprezintă tipul de
oglinzi asemănătoare cu cele de la Sucidava din Dacia Inferior. specific
zonei orientale a imperiului . atit din punct de vedere al elementelor de
decor, cit şi În ceea ce priveşte forma pieselor. Din exa minarea oglinzilor
Întregibile. a fragmentelor de ram ă cu urme ale minerului pe spate. precum şi prin existenţa unui număr de minere -izolate se poa te constata pre·
ponderenţa tipului de oglindă cu rama circulară şi mîner. Acest tip se deosebeşte de cel 01 oglinzilor circulare care însă nu ou mîner, cunoscut mai
cu seamă În Pannonia 12 . Şi ca di mensiuni piesele de la Durostorum se
apropie de cele de la Sucidava . diametrul capacului variind Între 3 ş i 5 cm .
in ceea ce priveşte decorul am văzut deja că la multe din piese au fost
10 Gh. Stefan, in Dacio, 9-10, 1941-1944, p. 480. fig. 8; D. Protase, AMN, 8. 1971.
p. 157, fig. 16- 9 ; Gh. Popilian, Apulum, 9, 1971. p. 636, fig. 9/ 1 ; idem, in Dacia, N.S. 20,

1976. 226. fig. SIS.
11 E. Nonotny, op. cit., col. 121, fig. 47, col. 264, fig . 157 ; J. Fitz, op. cit., p. 389,
pl. LXXV/5. nr. 19. pl. LXXVII112 J. F,itz, op. cit., p. 391.
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Fig. 1. Oglinzj romane d in plumb de 10 Durostorum, nr. 1- 3. Fotogra fi i 1/1.
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Fig. 2, Oglirizi '-ron-ro'ne di n plumb de la Durostorum nr, 4-11. Fotografii 1/1,
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Fig. 3. Oglinzi romane din plumb de 10 Durostorum nr. 12-15. Fotografii 1/ 1.
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folosite aceleaşi elemente ca şi la cele de la Sucidava (Celei), elemente
care se regăsesc şi pe alte piese din această parte a lumii romane. Este
vorba de decorul in forma literei S şi de lujerul În val cu frunze cordiforme.
Existenţa acestor e lemente şi pe piesele de la Durostorum vine să sublinieze
o dată În plus specificul tipului care a circulat cu preponderenţă În zona
Dunării de jos şi a Balcanilor. Durostorum este, alături de Oescus, unul
din cele mai import:ante oraşe din zonă unde este semnalat pînă acum
un lot atît de mare de astfel de obiecte din plumb.
Ţinînd seama de numărul mult mai mare de oglinzi, foarte apropiate
tipologie de ale noastre, descoperite la Sucidava În Dacia Inferior nu putem
excl ude ipotezo ca unele din piesele recoltate la Durostorum să-şi aibă
originea În atelierele sucidavense. Lotul nu prea more de oglinzi şi condiţi il e de descoperire ne Împiedică să postulăm cu toată siguranţa ex i stenţa
şi la Durostorum a unor meşteri care să fi turnat astfel de obiecte . Avem
Însă indicii sigure privind fi inţa rea unor ateliere care prelucrau plumbul şi
oici. Au fost recoltate destul de numeroa se deşeuri din plumb, precum şi
o serie de alte obiecte din acest metal În perimetrul Durostoruluj13. Adău 
gînd la aceasta Însemnătatea deosebită a Durostorului, oraş care posedă
din al trei lea sfert al secolului al II-lea e .n . titlul de municipiu şi era sediul
unei legiuni, sintem inclinaţi , să presupunem că şi aici au existat ateliere
de plumbari care turnau oglinzi. Alături de Drobeta şi Sucidava, unde au
f i inţat astfel de ateliere şi probabil de PÎrjoaio unde este presupus un
atelier 14, Durostorum ar rerpezenta un alt centru de producere ai unor
oglinzi d in plumb. Efectuarea unor cercetări viitoare vor duce fără îndoială
la clarificarea deplină a acestei probleme, care pînă la descoperirea unor
forme de turnat rămîne În stadiu de ipoteză.
•
in lotul prezentat alături de tipul danubiano -balconic, apar şi p iese
cu alte forme. Ne referim la cele pătra te şi la exemplarul cu inel de prin dere pe spate, tipuri mai rar Întîlnite În această parte a imperiului. In
schimb, asemenea piese se cunosc in număr mai mare În vestul imperiului. Este lun fapt cunosc:ut că ac e st gen de obiecte se găseşte in special
in apropierea castrelor, ele fiind vehiculate În more măsu ră de soldaţi,
datorită rolului lor de amulete'5 Şi la Durostorum, unde prezenţa ostaşilo r
legiunii a XI Claudia s·a făcut simţită mult timp, aceste obiecte au fost
veh iculate cu siguranţă de ei şi de familiile lor. Este foarte probabil ca
ei să fi adus exemplarele din tipul B şi C (nr. 12-15) aici, de undeva din
occident imperiului.
Tehnica de fixare a capsului de sticlă la piesele În discuţie nu p rezi ntă
elemente speciale de ceea ce se cunoaşte pînă acum. Cea mai mare
parte a lor (am luat În consideraţie atît ramele, cît şi capacele existente)
sint executate in tehnica sudării de ramă a unui capac turnat separat.
Exemplarul nr. 4 are rama prevăzută cu două gheare de fixare o discului,
13 Materiale inedite aflate În co l e cţ iile Mu zeulu i de arheologie din CăIăraşi.
1-(

D. Tudor, Sucidovo, Cra'iova, 1974, p. 69 ; D. Benea, Drobeta, 1974. p. 169;

V. Culică. op. cit., p. 193.
15 J. Fitz. op. cit., p. 393.
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iar piesa nr. 12 este lucrată, după toată probabilitatea, prin suda rea unei
plăci metalice decupate în prealabil. Aceste tehnici de lucru sînt comune
tuturor atelierelor cunoscute pînă În prezent.
Faptul că oglinzile prezentate moi sus nu au fost descoperite intr- un
context arheologic bine delimitat, dotarea lor este considerabil îng reunată.
Nu ne rămîn e pentru a face decît să ape l ăm la analogii cu alte piese asemănătoare şi să corelăm descoperirea oglinzilor cu alte materiale recoltate din această zonă şi care sint mai clar Încadrate cronologic. Din cele
cunoscute pînă acum reiese că in general aceste piese se descoperă in
contexte arheologice datate din secolul I e.n. pînă în secolul IV e.n., cu
deosebită frecvenţă în decursul secolelor II-III e.n. 16 . Pentru unele og linzi
a fost produsă o datare ceVa mai tîrzie care se intinde pînă În secolul al
VI-lea e.n. Este cazu l cu cele de la Madara ş i de la Pîrjoaia 17 , pentru
Sucidava deşi fusese propusă la început o data re apropiată, D. Tudor
Într-un studiu mai recent revine incadrind piesele de acolo În răstimpul
secolelor II-III e.n. Desigur dotarea pînă în secolul al VI-lea este posibilă,
tot u şi pentru unele exemplare de la Pîrjoaia şi Madara care au un decor
foarte apropiat cu exemplare de la Sucidova, Intercisa şi Durostorum,
este vorba de lujeru l cu frunze cordiforme am cobori această datare ceva
mai devreme, ţinînd cont că, exemplarele amintite sint datate mai timpuriu şi de faptul că piesele de la Madara ş i Pîrjooia nu au fost descoperite in condiţii arheologice certe. Nici la Durostorum nu putem vorb i de
condiţii de descoperire clare, dar din zona respectivă au fost recoltate
numai materiale arheologice care se încadrează din secolul al II-lea pînă
cel mult în secolul al IV-lea e.n 1B. Ţinînd seama de toate acestea înclinăm
să datăm oglinzile prezentate în decursu l sec. II-III e .n. cu menţiunea că
unele din ele ar fi putut să se menţină şi în secolul al IV-lea e.n.
Fără îndoială că numărul oglinzi lor de plumb de la Durostorum prezentat de noi, nu este decit o mică parte din cele care vor fi fost aici.
Noi cercetări vor scoate la lumină alte piese, completind prin aceasta şi
cunoşti nţel e asupra acestor obiecte.

RESUME
MIROIRS ROMAINS DE PLOMB DE DUROSTORUM
On presente un
decauverts fartuitement
conditions inc ertain nes
contexte archeologique

nombre de 15 mirafrs dant les p[usieurs sant des frogments
su r la ploge du Donube, dans le perimetre de Durostorum. Les
de la decouverte ne nous permetent de pnkiser exactement le
dans lequel ils ont ete trouves. Le lieu de la decouverte etont

16 E. Michon, Bull arch. du Com ite trav. hist. et scient., 1911, 2, p. 205; J. Fitz,
op. cit., p. 393; D. Tu dor, Docio , N.S., 3, 1959, p. 426 ; L. Botoucharovo, Godisnik Plovdiv, 1, 1948, p. 74; D. Benea. op. cit., p. 178; AI. Suceveanu, op. cit., p. 249; Gh. Pop iHan, op. cit., p. 226.
17 T. Dremsizova, V. AntonovQ, op. cit., p. 35; V. Culică, op. cit., p. 194.
18 A. Rădulescu, in Dacio, N.S., 7, 1963, p. 535; V. Culică. SCIV, 25, 1974, 1, p. 139 ;
C. Mu~eţeonu, D. Elefterescu. SCIVA. 28, 1977, 4, p. 588.
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dans ]'aroximite des necropoles de Durostorum ils pourvaient provenir des tombes
detrouites par les eaux du Donube.
Les miroirs ont
clasifies par leur forme, en trois types

ete

A. Des exemploires ayant le cadre circulaire prevu, en trois types
B. Piece ayont le cadre circulaire prevu d'une anneau sur le cote

postE~ ri eur

du

cadre (no. 12).
C. Des miroirs ayant le cad re redangulaire et sens manche (13-15) ,
l e prem ier type est specifique pour 10 zone orientare de ]'Emp i re, outant par la
forme que por ses elements de decor. II S' 09it d'un decor en forme d e " S" et d' un
tige ond u le (jui a des feuilles cordiformes. la presence de ce type a Durostorum soul igne
une tois de plus sa circulotion etendue au Bas Danube et dans les Balcans.
l es deux autres types sant mo ins conns dans cette region de I'Empire oyant des
onalogi es plus nonubreuses da ns les provinces occid e ntalo id e .
La dotolion des miroirs a ete etoble o l'o'i d e d 'o ubres pieces semblables et par leur
correlotio n avec une seri e de materiaux archeologique recoltes dans la meme regl on
qui sant plus c la ire ment encadres cronolog iquement. On date les pieces de Durostorum
dans l e II-II I - eme siecles , e n pnkisant que quelque unes pourraient etre datees
dans le IV-eme siecle .

EXPlICAT/ON DES F/GURES
Fig. 1 Miroirs mmains de plomb de Durostorum , no . 1-3.
Fig. 2 Miroirs romains de p lom b de Durostorum , no. 4-11.
Fig. 3 Miroi rs rom ai ns d e plomb de Dumstorum, no. 12-15.

