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Abstract. After the roman conquest, on the territory of Dacia, many economical changes occur
along with the colonization of the new province. The rapid urbanization and the influx of people
from all over the world, have transformed the entire province, especially the limes zone. Among
the eleven urban centers in Dacia, we belived in having four important economical centers:
Drobeta, Tibiscum, Micia and Porolissum. In all of them we have discovered jewelry workshops and also from the inscriptions we have atested here merchants who are trading these kind
of items in the Barbaricum or they import luxurious items from the Empire. We consider that
these four cities are the doorways of the province.
Keywords: Roman Empire, Dacia, jewelry, limes, IInd–IVth century AD.

Cucerită în epoca de glorie a Imperiului Roman, Dacia a avut pentru acesta o
mare însemnătate militară, economică și socială. Încă de la începutul secolului al II-lea,
ea a devenit rapid o piață de desfacere a mărfurilor venite de pe tot teritoriul Imperiul
dar și o nouă casă pentru militarii și coloniștii sosiți aici din toate colțurile acestuia.
În cadrul noilor relații comerciale, un loc important l-a avut circulația bunurilor de lux
și a ideilor legate de modă, iar între acestea se remarcă în mod special comerțul cu bijuterii. În ceea ce privește circulația bunurilor de lux în provincie, trebuie să amintim
cele patru centre urbane, adevărate porți ale provinciei, în care s-au desfășurat de-a
lungul timpului activității meșteșugărești și comerciale legate de subiectul bijuteriilor
și anume Drobeta, Tibiscum, Micia și Porolissum (Fig. 1). În toate aceste așezări, un rol
însemnat l-a avut atât producția de bijuterii cât și comerțul cu acestea, fie intra provinciam, fie interprovincial, sau chiar în afara graniței romane, în Barbaricum. Alături de
producția meșteșugărească, documentată arheologic, se remarcă existența relațiilor comerciale de mai scurtă sau mai lungă distanță și mai ales răspândirea în teritoriu a modului de viață roman, alături de ideile legate de modă. Prin natura poziției geografice, se
poate face o departajare între cele patru centre și anume, Tibiscum și Porolissum sunt
centre economice care au relații comerciale în Barbaricum1, pe când Micia și Drobeta
sunt adevărate uși de interior, prin care influența Imperiului pătrunde în provincie. Prin
poarta sa vestică, Micia, ajunge aici moda venită din provinciile centrale și vestice ale
Europei, iar prin poarta sa sudică (Drobeta) ajunge influența venită din provinciile sudice și mai ales din zona balcanică.
1
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Fig. 1. Dacia Romană în secolul al III-lea2.
Așadar, pornind de la granița sudică a Daciei, ne aflăm la Drobeta – Drobeta
Turnu-Severin. Cel mai important oraș roman din sudul provinciei, cu rang de municipium încă din timpul domniei lui Hadrian și de colonia din timpul lui Septimius Severus, port fluvial, centru comercial-vamal3 și beneficiar direct al comerțului desfășurat
pe sau peste Dunăre.
Mergând spre vest, pe drumul imperial, ajungem la Tibiscum, important nod
rutier și comercial, centru militar pe granița de vest a Imperiului și mai nou considerat
chiar punct vamal4. Municipium de la Septimius Severus, orașul și-a continuat viața
economică și după părăsirea provinciei5, tocmai datorită unei poziții geografice de invidiat și care i-a permis să facă comerț cu Barbaricum6.

2

după Cupcea, 2016, fig. 6.
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Aflată la nord de Tibiscum și la intersecția drumurilor imperiale Tibiscum–
Micia și de acolo spre granița nordică a Daciei, Micia–Parthiscum și prin urmare spre
Pannonia7, Micia are, din punct de vedere economic, o situare perfectă, fapt ce o face
aptă pentru a fi statio portorii8 și prin urmare un centru urban cu statutul de pagus, dublat de un centru militar important9. Ea este poarta prin care ajung în Dacia mărfuri din
vestul Imperiului, între care și articole de lux, așa cum demonstrează și cercetările colectivului de arheologi care se ocupă de acest sit.
Situat pe granița de nord a Daciei, Porolissum–Moigrad este o aglomerare urbană care își datorează existența graniței romane și mai ales castrelor de pe Citera și
Pomet. Prosperitatea economică a ridicat așezarea la rangul de municipium în timpul
lui Septimius Severus10.
O primă condiție, care trebuie îndeplinită de aceste centre pentru a fi porți comerciale ale Daciei, o reprezintă existența unei producției meșteșugărești, cu referire
la ateliere de prelucrarea bijuteriilor din metal, os, sticlă și mai ales a pietrelor prețioase și semiprețioase. O a doua condiție privește atestarea aici a negustorilor, care alături de descoperirea de magazine să permită relațiile comerciale. Astfel, în fiecare dintre aceste locații a existat o bază economică formată din ateliere, magazine sau negustori, care ofereau pe piață diverse tipuri de bijuterii. Importanța acestui domeniu și profitabilitatea sa au dus la existența unor ateliere de bijutieri specializate, în unele cazuri
cu o producție complexă bazată pe prelucrarea în asociere a mai multor tipuri de materiale, spre exemplu metal și sticlă sau sticlă și pietre prețioase și semiprețioase.
Atelierele cu o producție simplă, cum sunt cele specializate în producerea bijuteriilor de sticlă, au fost documentate în mai multe locații din Dacia, cum sunt atelierele de sticlărie de la Romula11, Ulpia Traiana12, sau Apulum13. Alături de acestea se
remarcă centrul de la Tibiscum, unde a fost cercetat și publicat binecunoscutul atelier
de sticlă din clădirea nr. 1 (Fig. 2), aflat în imediata apropiere a castrului. Aici se produceau diverse tipuri de bijuterii, de la mărgele, la inele și pietre de inel de sticlă14 și
a cărui producție s-a răspândit atât în Dacia cât și în afara granițelor provinciei15 fiind
încadrată cronologic între secolele II–IV16. În apropiere, literalmente la câteva case
distanță, funcționa și atelierul numărul 7, cu o producție complexă bazată pe prelucrarea bronzului și a sticlei, în vederea obținerii produselor emailate și posibil și a altor
tipuri de bijuterii17. De asemenea, un alt atelier care producea mărgele de sticlă a fost
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Fig. 2. Atelierul I de la Tibiscum18.
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descoperit în apropierea clădirii III19. Toate aceste descoperiri fac din Tibiscum un centru important de producere și de comercializare, așa cum vom vedea, a bijuteriilor de
sticlă.
Alături de Tibiscum, atât la Porolissum20 cît și la Micia21 se produceau cu siguranță și astfel de podoabe. Foarte importantă este producția de bijuterii de sticlă la Porolissum, aceste reprezentau probabil marfă de export importantă pentru acest centru22.
Pentru comercianți din Dacia, folosirea sticlei alături de materia primă locală
în arta bijuteriilor însemna optimizarea profitului prin scăderea costurile de producție,
rezultatul fiind bijuterii mai ieftine și mai ales la modă în secolul al III-lea, aspect definitoriu pentru a mării plaja consumatorilor23 și mai ales o explicație plauzibilă pentru
popularitatea acestora în cadrul meșterilor, dar și a clienților.
Alături de atelierele, care produceau bijuterii din sticlă, au fost descoperite și
ateliere de bijutier, care lucrau metalul. Prelucrarea metalului prețios pentru a realiza
produse finite avea loc fie în ateliere specializate fixe, fie în ateliere ambulante și folosea ca materie primă lingoul sau reciclarea diverselor obiecte de metal24. În cadrul atelierelor fixe identificate, există ateliere sigure și ateliere presupuse25. Tradiția prelucrării
metalului de către meșteri veniți probabil din lumea mediteraneană în Dacia pre-romană, găsește exemple în descoperirle de la Poiana și Sarmizegetusa, alături de descoperiri din alte cetăți dacice în secolele II îHr–I dHr26. În timpul provinciei, atelierele
au fost instalate încă de la început în simple barăci din lemn - anexe ale clădirilor de
locuit și a magazinelor, cu instalații simple și uneori cu un inventar format din câteva
unelte de bijutier. Calitatea producției lăsa însă mult de dorit, cele mai multe dintre
acestea fiind legate de mediul militar, motiv pentru care ciocănele de bijutier au fost
descoperite în castrele de la Vărădia și Gilău27. Prin urmare, multe dintre atelierele de
prelucrare a bronzului în special, descoperite în mediul militar, este posibil să fi lucrat
în mod expres pentru armată28 și mai puțin pentru mediul civil și prin urmare să fi produs bijuterii pentru ambele sexe. În mediul civil, ateliere de prelucrarea a bronzului au
fost descoperite la Copăceni29, Dierna30, Drobeta31, Potaissa32, un atelier cu o producție
complexă descoperit la Micia33, precum și Ulpia Traiana, unde a fost descoperit un
19
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tipar de gresie pentru podoabe34. Între acestea se remarcă atelierul de la Dierna, cu o
producție complexă în cadrul căruia se regăsesc și bijuteriile35. Un alt atelier, presupus
pe baza descoperiri la Drobeta a inventarul format din mai multe piese, între care o
nicovală și ac de trasat36, pledează pentru existența aici a unui atelier în care ar fi putut
fi prelucrate și bijuterii. În apropiere, tot pe linia Dunării, un posibil atelier, identificat
prin inventarul alcătuit din dăltiță, ac de trasat și nicovală, a fost descoperit la Gârla
Mare37, iar la Gornea a fost descoperită o dăltiță, descoperire datată în perioada romană
târzie38. Acestora li se adaugă și cele 5 ateliere de prelucrare a metalului descoperite
la Tibiscum, cu o producție complexă și în care se prelucrau bronz, argint și aur, uneori
asociate așa cum este cazul atelierelor 2 și 4, instalate în anexe din lemn ale unor clădiri
din piatră și datate începând cu prima jumătate a secolului II – secolul al III- lea39. În
atelierul din clădirea VII, pe lângă creuzetele întregi cu urme de argint și aur topit, a
fost descoperită și o brățară cu capete de șarpe40, atelierul fiind datat la sfârșitul secolului al II-lea – prima jumătate a celui următor41. Argintul se prelucra cu siguranță în
atelierul 4 de la Tibiscum, unde a fost descoperit un fragment de creuzet cu picături de
argint topit42. Importanța prelucrării argintului în Dacia, și mai ales la Tibiscum, trebuie
privită în contextul mai larg al modei renașterii autohtone, încadrată cronologic începând
cu a doua jumătate a secolului al II-lea și până la jumătatea celui următor. Aceasta a
fost documentată mai ales în jumătatea sudică a Daciei, prin descoperirile de tezaure
cu bijuterii de argint de la Bălăciţa, Moţăţei (format din o fibulă tip ancoră, un inel şi
39 de monede, cea mai recentă de la Filip Arabul), Gorj (2 fibule tip ancoră cu lănţişoare lungi de 32 cm), Drănic (în inventarul unui mormânt a apărut o fibulă tip ancoră
cu verigă pentru lănţişor, alături de alte două fibule tip ancora descoperite izolat), Bumbeşti-Jiu (în castru a fost descoperit un tezaur format din 4 fibule tip ancoră, un fragment de lanţ, un ac de fibulă 2 brăţari de argint rotunde deschise si 185 de monede de
argint Commodus-Filip Arabul), Brabova (într-un fund de vas 3 fibule de argint tip
ancoră), din Craiova provine o fibula tip ancoră decorată cu granulaţii la baza ancorei
(colecţia Severeanu). La aceste descoperiri se adaugă și tezaurele de la Aţel (Fig. 3) şi
Beia43, precum și descoperiri de fibule de tip ancoră din argint pe teritoriul Banatului44.
Caracteristica acestui tip de tezaure este asocierea podoabelor de argint (fibule de tip
ancoră cu lănțișoare și pandantive, cu torques-uri, brățări și mai rar inele și cercei)45.
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Fig. 3. Tezaurul de la Ațel46.
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Moda renașterii autohtone din Dacia face parte de fapt din etapa a doua a fenomenului, prezent pe teritoriul celor două provinciilor balcano-danubiene47, fiind, de
fapt, puternic influențată de moștenirea pre-romană a zonei.
Presupunerea făcută atât de către cercetătoriii români48 cât și de cei sârbi49, cum
că atelierele care lucrau astfel de podoabe, din grupa tezaurelor dacice, ar fi localizate
și pe teritoriul României sau numai al Serbiei, este astăzi încă o temă de discuție deschisă. Subscriem la părerea lui Gheorghe POPILIAN, că probabil și pe teritoriul Daciei
se prelucrau astfel de bijuterii. Un astfel
de centru ar putea foarte bine să fi funcționat la Drobeta51, în oraș fiind descoperit și un fragment de monument funerar (Fig. 4) cu o reprezentare de bijuterii
care se încadrează acestei mode52 și probabil Drobeta este poarta de intrare a modei de inspirație pre-romană în Dacia. Pe
fragmentul de monument funerar descoperit la Drobeta este reprezentat portul
Fig. 4. Monument funerar descoperit
unor fibule de tip ancoră în pereche cu
la Drobeta50.
lănțișor53, monumentul găsindu-și analogii pe teritoriul Serbiei de azi, la Komini și Zenica54.
Alături de argint și de bronz, a doua nebunie a omenirii55, aurul se prelucra în
atelierele de la Tibiscum, Potaissa56 și probabil Dierna și Porolissum57. Alături de atelierele fixe se remarcă și existența unor ateliere ambulante de bijutier. Prezența meșterilor itineranți din Imperiu în afara granițelor provinciei, la Timișoara-Cioreni, a fost
de asemenea documentată în prima jumătate a secolului al III-lea58, dar și la Horea (jud.
Arad), datată în secolul al III-lea59.
Pe lângă atelierele în care se lucrau bijuterii din metal, au fost documentate și
o serie de 15 locații și încă 2 presupuse în care au fost descoperite ateliere în care se
lucrau obiecte din os și corn. Din păcate, marea majoritate a atelierelor lucrează pentru
47
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mediul militar, în foarte puține cazuri se lucrează și bijuterii, cum sunt, spre exemplu,
acele de păr60. Un astfel de atelier a fost identificat undeva în jurul amfiteatrului de la
Porolissum61, un altul a apărut în castrul de la Drobeta, unde se remarcă inclusiv o
producție de ace de păr62, dar și în apropiere de oraș, la Gârla Mare63.
Foarte important este și domeniul gliptici pentru studiul vieții economice, religioase și chiar artistice. Gravarea pietrelor prețioase și semiprețioase s-a făcut în Dacia
în ateliere specializate, cum sunt cele de la Porolissum64, Micia65, Romula66, sau Tibiscum67. Rebuturi au fost descoperite până acum doar la Romula și la Porolissum68 și
prin urmare doar aceste centre beneficiază de certitudinea unor ateliere sigure de gravat geme. Însă nu trebuie uitat faptul că în atelierul I de la Tibiscum se lucrau și mărgele
din carneol și prin urmare există posibilitatea să se fi lucrat și geme, iar la Micia și Porolissum cu siguranță funcționau și astfel de ateliere, fapt demonstrat pe baza analizelor
și a existenței deșeurilor.
Alături de producția meșteșugărească, este important de cercetat dacă în aceste
locații au fost descoperite magazine sau sunt atestați negustori, care s-ar fi putut ocupa și de acest domeniu. În Dacia, creșterea economică la care participă activ comerțul
și în general producția meșteșugărească se datorează procesului de urbanizare și a expansiunii demografice, mai ales pe parcursul sec. II69. Cu toate acestea, baza economiei
romane o reprezintă agricultura70, relațiile comerciale fiind în general bazate pe aceasta. O mică parte din comerțul Daciei este reprezentată și de circulația bijuteriilor, considerate a fi un vehicul al romanizării un vehicul de romanizare71. Astfel, negustorii
și meșteșugarii prezenți în toate centrele civile și militare, dar mai ales în cele patru
centre menționate, au contribuit masiv la răspândirea modului de viață roman în proaspăta provincie și în afara granițelor acesteia72. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că, pentru cei implicați în acest tip de activitate, apropierea de granița romană și
prezența în cele patru centre urbane reprezenta o condiție pentru maximizare profitului.
60
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Astfel, la Drobeta este prezent epigrafic, în prima jumătate a secolului al III-lea,
L. Samognatius [T]ertius73, originar din Augusta Treverorum. Acesta poate fi unul dintre negustorii prezenți în oraș, în opinia lui Florian MATEI-POPESCU74. Originea
acestuia ar putea duce la identificarea activității lui fie în cadrul comerțul cu vin, fie
cu articole de îmbrăcăminte75. Tot cu activități comerciale la Drobeta s-ar fi putut ocupa și Aurelius Longinianus, originar din Tragurium76. Pe o epigrafă descoperită în oraș
este amintit și Primus Aelius Ionicus, negustor de origine orientală stabilit la Drobeta,
inscripția funerară fiind pusă de către soție și fiu77. De Drobeta se leagă și cariera lui
P. Aelius Strenuus, patronus collegiorum fabrum centonariorum et nautarum și conductor pascui salinarum et commerciorum, un cavaler, care printre altele a fost și decurion al orașului78.
La Porolissum, pe granița de nord a Daciei, un astfel de negustor trebuie să fi
fost Cocceius Severus, care a activat tot la începutul secolului al III-lea79, dar și Aurelius
Primus80. Aici este atestată epigrafic și o statio portorii, funcțională încă de la sfârșitul
domniei lui Traian și începutul celei a lui Hadrian81. Despre comerțul de la Porolissum,
de această dată indirect, este vorba și într-o inscripție, care pomenește pe Commodus
cu titlul de restitutor commerc(iorum)82.
La Micia este atestată de asemenea o statio portorii83, orașul fiind așezat la
intersecția unor drumuri comerciale84.
Într-un studiu din 2007, Florian MATEI-POPESCU, preciza faptul că în funcție
de originea numelor de negustori atestați în inscripții, Dacia este mai apropiată de estul
elenistic, decât de occidentul latin și, de asemenea, se observă câteva concentrări ale
acestor negustori – una dintre acestea fiind identificată la Drobeta și o alta la Porolissum, centre de tranzit ale provinciei85.
În ansamblu, putem desprinde câteva concluzii cu privire la activitatea comercială din cele patru centru comerciale. În primul rând, prezența armatei a încurajat dezvoltarea atât a comerțului din apropierea castrelor cât și comerțul de lungă distanță86.
În al doilea rând, rolul important pe care îl dețineau negustorii în provincie se remarcă
și prin faptul că aceștea ajung să dețină importante magistraturi în orașele provinciei87.
73

IDR, II, 22 și 17.
Matei-Popescu, 2007, p. 237.
75
Matei-Popescu, 2007, p. 237.
76
IDRE, II, 295; Matei-Popescu, 2007, p. 237.
77
IDR, II, 47; Benea, 2016, p. 252.
78
IDR, III, 5, 443.
79
IDRE, II, 293; Matei-Popescu, 2007, p. 237.
80
Matei-Popescu, 2007, p. 239.
81
Gudea, 1996, p. 38-42.
82
Gudea, 1996, p. 278.
83
IDR, III/3, 102.
84
Matei-Popescu, 2007, p. 241.
85
Matei-Popescu, 2007, p. 241; Benea, 2016, p. 254.
86
Benea, 2016, p. 252.
87
Benea, 2016, p. 253.
74

716

De asemenea, așa cum a remarcat și Doina BENEA, un rol important l-a reprezentat
comerțul de tranzit, alături de comerțul cu Barbaricum. Prin urmare o componentă foarte importantă este repezentată de ansamblul relațiilor cu provinciile limitrofe88, cele
două Moesii, între care se remarcă și relațiile comerciale89. Marele căştigător al acestor
relaţii a fost Drobeta, care a beneficiat în mare măsură de pe urma Dunării ca rută comercială90. Negustorii din Dacia au reușit să pătrundă în comerțul inter- provincial abia
începând cu secolul al III-lea91.
Alături de obiecte, prin porţile Daciei au intrat şi au ieşit idei. Astfel, alături de
existența atelierelor și a comerțului cu bijuterii, de o foarte mare importanță pentru stabilirea importanţei celor patru porţi ale provinciei, o au şi dovezile cu privire la pentrarea
unei anumite mode prezente la un moment dat în Imperiu. Pe lângă exemplele cu privire la pătrunderea modei promovată de către propaganda imperială, reprezentate de
diversele coafuri sau elemente de vestimentație portretizate pe monumentele de artă
de pe teritoriul provinciei, există şi dovezi cu în ceea ce privește pătrunderea în Dacia
a unei mode restrânse, cum este moda renașterii autohtone sau a unei mode pornită din
estul Imperiului și numită stilul policrom92. Se remarcă, de asemenea, faptul că bijuteriile de epocă romană descoperite la Drobeta sunt în mare parte bijuterii lucrate din
materiale prețioase93, cu bune analogii în centrele urbane din Moesia Superior și în
special cel de la Singidunum. Regăsim în acest centru tipuri de bijuterii prețioase, așa
cum sunt colierele de aur (Fig. 5a, c), cerceii decorați cu nodul lui Hercule, sau cerceii
decorați cu imaginea Medusei (Fig. 5.b)94, produse clare ale atelierelor de la sud de
Dunăre și în același timp o dovadă a influenței puternice pe care atelierele din Moesia
Superior o exercită asupra Daciei și a Drobetei în particular, influență care continuă
chiar și în secolul al IV-lea95. De asemenea, la Porolissum, sau la Tibiscum, gusturile
se schimbă, fiind influenţate de către moda cazonă96, dar și de apropierea graniței. Dezvoltarea unor segemente de producție, cum este acela al bijuteriilor de sticlă, poate fi
explicată și prin cererea venită de dincolo de limes-ul roman. Celor patru mari centre ale
Daciei trebuie să le recunoaștem importanța în ceea ce privește arta bijuteriilor și consi88
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derăm că tocmai apropierea de mediul militar și granița romană au modelat arta bijuteriiilor pe coordonate specifice. În același timp, bijuteriile au influența, prin prisma strălucirii și a importanței lor, viața economică ante portas Daciae.

a

b

c
Fig. 5. a. Colier de aur descoperit la Drobeta97; b. Cercel descoperit la
Drobeta98. c. Colier cu medalion99.
97

după Hamat, 2011, pl. XXVII/9.
după Hamat, 2011, pl. XL/4.
99
după Oanță Mărghitu, 2013, p. 489.
98
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